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Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna „Eumedica” 
ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las

tel: 791 889 916, www.przychodniaeumedica.pl 
@: recepcja@przychodniaeumedica.pl

SPECJALIŚCI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ „EUMEDICA”

	z ORTOPEDA
	z FIZJOTERAPEUTA 
	z KARDIOLOG
	z RADIOLOG
	z LARYNGOLOG
	z PSYCHIATRA
	z PSYCHOLOG  

DLA DZIECI 
	z ONKOLOG

	z INTERNISTA
	z CHIRURG
	z NEUROLOG
	z MEDYCYNA  

SPORTOWA
	z MEDYCYNA  

PRACY
	z PSYCHOTESTY 
	z DIETETYK

PUNKT POBRAŃ KRWI CZYNNY PON-CZW OD 8-11
Pielęgniarka pediatryczna pon-śr

WYMAGANE ZAPISY

SPECJALISTYCZNY 
GABINET 
ORTOPEDYCZNY
LEK. MICHAŁ SKOCZEK 

SPECJALISTA 
ORTOPEDA  
I TRAUMATOLOG

	z USG narządu ruchu
	z diagnostyka i leczenie schorzeń 

oraz urazów narządu ruchu
	z iniekcje dostawowe, komórki macierzyste 

Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna  
„Eumedica”

ul. Obornicka 126, 62-002 Suchy Las
tel. 731 332 443

www.ortopeda-skoczek.pl

Zadbaj o zdrowy i piękny uśmiech  
w Nowym Roku!

Zapraszamy 
 na konsultacje
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www.mio-dent.pl 

MioDentStomatologia

+48 612 787 877

ul. Młodzieżowa 11 
62-002 Suchy Las

Odwiedź salony
meblowe i zaaranżuj

kompleksowo swój dom!

Świętujemy
I urodziny

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

Nagrody prosimy odebrać w  ciągu 21 dni od daty 
wydania Magazynu. W  przeciwnym wypadku prze-
padają. Nagrodzonych prosimy o  kontakt z  redakcją, 
numer telefonu: 669 690 036.

W  świątecznym konkursie fotograficznym nagrody  
otrzymują:

   vouchery na zabiegi ufundowane przez Klinikę Piękna 
Derm Expert, ul. Strzeszyńska 96 w Poznaniu, tel. 574 
685 233:
- Grzegorz Kopra  - voucher na zabieg pielęgnacyjny 
twarzy, szyi, dekoltu (kawitacja, masaż, maska, ampułka) 
350 zł
- Maria Grabianowska - voucher na geneo - twarzy, szyi, 
dekoltu 400 zł
- Olga Skupień - zabieg na oczyszczanie wodorowe twa-
rzy 400 zł

   Oliwier Łokcewicz - zestaw 18V 58G016 Graphite  
w  torbie: wiertarko-wkrętarka 58G000, latarka / 1 x 2,0 
Ah o  wartości 369 zł brutto ufundowana przez firmę  
Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu,

   Iwona Olejniczak, Julita Serafinko - vouchery, każdy po 
150 zł na wybrane usługi, ufundowane przez  Studio Urody 
Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4, tel. 888 405 885

   Martyna Adamczyk, Izabella Aleksandrowicz-Kacz-
marek - bony na zestawy ufundowane przez KFC,  
ul. Obornicka 134 w Suchym Lesie

   Emanuela Karczowska, Piotr Kaczmarek - dwa vo-
uchery o  wartości 185 zł każdy na jonizację wnętrza 
oraz mycie samochodu  ufundowane przez Auto Watin,  
ul. Samochodowa 1 w Baranowie, tel. 618 907 910

Obornicka 134 
Suchy Las
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„Dbaj o swoje ciało. To jedyne 
miejsce, w którym musisz żyć”

Jestem absolwentką Aka-
demii Medycznej w Poznaniu, 
magistrem promocji zdrowia, 
a także ukończyłam Collegium 
Cosmeticum w Toruniu, uzysku-
jąc tym samym tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Doświadczenie 
w pracy kosmetologa zdoby-
wam już ponad 20 lat. Kosme-
tologia jest moją pasją, którą 
stale rozwijam, skupiając się na 
innowacyjnych technologiach 
w kosmetologii estetycznej 
oraz aktywnym braniu udziału 
we wszelkich webinarach czy 
szkoleniach, zdobywając liczne 
certyfikaty potwierdzające zdo-
bytą wiedzę.

Obecnie na rynku znajduje 
się wiele urządzeń i zabiegów 
z zakresu kosmetologii este-
tycznej. Od nadmiaru infor-
macji zapewne zastanawiasz 

się, które z nich będą odpowiednie dla Ciebie. W doborze terapii 
skrojonej na miarę Twoich potrzeb, niezbędna jest obecność kilku 
czynników.

Po pierwsze - rodzaj technologii, dlatego wybierając urządzenia, 
czy zabiegi do Kliniki Piękna Derm Expert stawiam na medyczne, 
certyfikowane sprzęty najwyższej jakości, które mają udoku-
mentowaną i potwierdzoną skuteczność. 

Po drugie - dobór odpowiedniej technologii względem danego 
problemu. Stworzenie i zrealizowanie skutecznej terapii zabiego-
wej możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się interdyscyplinarną 
wiedzę oraz doświadczenie w wykonywaniu zabiegów. Dlatego 
w Derm Expert spotkasz zespół wykwalifikowanych, doświadczo-
nych  ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 
na licznych szkoleniach. Zachęcam Cię zatem do skorzystania 
z bezpłatnej eksperckiej konsultacji.

Poza poszerzaniem wiedzy część życia jako kosmetolog prze-
znaczam na  działalność dydaktyczną – wcześniej pełniłam funk-
cję wykładowcy w szkole kosmetycznej. Często występowałam 
w charakterze eksperta w mediach, udzielając wywiadów w cza-
sopismach oraz portalach internetowych, co było dla mnie ogrom-
nym wyzwaniem, ale również świetnym doświadczeniem, które 
zdobyłam dzięki temu.  Dodatkowo jako Klinika Derm Expert na-
leżymy do prestiżowego Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, 
którego członkami są najlepsze Instytuty Urody w Polsce. Ponadto, 
należymy do elitarnego grona salonów kosmetycznych uhonoro-
wanych Certyfikatem Najwyższej Jakości Biotec Beauty Clinic.

Klinika Derm Expert jest pierwszym certyfikowanym Instytutem 
w Poznaniu przez Kosmoprof - wyłącznego dystrybutora Intra-
ceuticals na Polskę. Jesteśmy dumni ze współpracy z najlepszymi, 
prestiżowymi markami w Polsce i na całym świecie. 

W pracy kosmetologa najczęściej spotykam się z problemami, 
których podłożem jest więcej niż jedna przyczyna, dlatego aby sku-
tecznie im przeciwdziałać, nieocenione jest zastosowanie terapii 
łączonych, które są najbliższe memu sercu, szczególnie jeśli mowa 
o zabiegach odmładzających twarz oraz zastosowaniu laserotera-
pii. Fascynuję się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że jest to 

doskonała droga do osiągnięcia poprawy kondycji skóry. W Klinice 
Piękna Derm Expert skrupulatnie, po wielu miesiącach testów na 
sobie, rozmów, konsultacji z innymi ekspertami wybrałam najlep-
sze urządzenia medyczne do osiągnięcia niesamowitych efektów 
w modelowaniu sylwetki i odmładzania twarzy, szyi i dekoltu.

Co najważniejsze, każde medyczne urządzenia są certyfikowane,  
pochodzą od renomowanych producentów, co jest gwarancją 
ich skuteczności i osiąganych efektów. W doborze najwyżej kla-
sy urządzeń i zabiegów podążam za światowymi trendami, wsłu-
chując się w potrzeby obecnego Klienta, aby Klinika Piękna Derm 
Expert mogła rozwiązać każdy Wasz problem. Podczas ostatnich 
kilku lat pracy dostrzegliśmy spadek zainteresowania zabiegami 
inwazyjnymi na rzecz nowoczesnych technologii, które od lat 
przynoszą rewelacyjne efekty a do tego zabiegi są całkowicie bez-
bolesne i przyjemne. 

W ofercie Kliniki Piękna Derm Expert znajdziesz zabiegi redu-
kujące tkankę tłuszczową (Onda Deka, Kriolipoliza), redukcję 
cellulitu, nawet 3 i 4 stopnia (Storz Medical), zabiegi modelujące 
sylwetkę (Endermologia Alliance LPG), ujędrniające ciało (termo-
lifting ciała) czy redukcję blizn i rozstępów (Intraject oraz Kar-
boksyterapia Julie). Oferujemy również zabiegi odmładzające i li-
ftingujące twarz, szyję i dekolt za pomocą urządzeń Mesotherm, 
CoaxMed czy Intraject oraz zabiegi laserowe wykorzystujące 
medyczne urządzenie X Lase Plus firmy Biotec. 

W niedalekim czasie planujemy wzbogacić ofertę zabiegów 
i urządzeń hi-tech o kolejne, zaawansowane technologie. Nie-
ustannie rozwijamy się poszerzając wiedzę kosmetologów, wzbo-
gacając naszą ofertę zabiegów, dbając o detale, profesjonalizm, 
które mają wpływ na najwyższą obsługę Klienta - która jest dla 
nas kluczowa. 

/ derm_expert/ Klinika Piękna Derm Expert

Klinika Piękna 
Derm Expert 
ul. Strzeszyńska 96, Poznań 
Tel.: 574-685-233

URODA URODA

Iwona Endsminger-Fic  - pomysłodawczyni 
i założycielka Kliniki Piękna Derm Expert
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 KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ, REMONTY KAPITALNE
 TARASY, DOMKI, WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTEM

TEL. 501 063 672        / MĄŻ NA TELEFON

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy

Gwarancja jakości ALBO zwrot pieniędzy!

TWÓJ dywan będzie wyglądać jak NOWY!

Chcesz mieć 
naprawdę

czysty dywan?

tel. 885 025 022
Odbiór jedyne 25 zł!

Sięgaj po 
atrakcyjne pakiety
cenowe!

Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

Czysty dywan bez wychodzenia z domu!

62-001 Golęczewo, ul. Dworcowa 2
tel. 616 709 240
www.ecowoodpolska.pl
biuro@ecowoodpolska.pl
fb/EcowoodSkladDrewna

drewno konstrukcyjne 
polskie i skandynawskie

deski tarasowe
deski podłogowe

deski boazeryjne i podbitkowe
impregnaty i oleje

4 Sucholeski.EU       styczeń 2023      nr 1 (132)  nr 1 (132)       styczeń 2023      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 5



Szanowni Państwo!

Przedstawiciele gmin poligonowych po raz kolejny się spotkali, tym ra-
zem w  hotelu „Ibis” w  Suchym Lesie. Widać wyraźnie, że gminy te coraz 
bardziej zacieśniają współpracę. To dla nas, w naszej małej ojczyźnie, która 
„pierwiastek wojskowy ma w swoim DNA”, szczególnie ważne. 

A skoro o pierwiastkach mowa, to warto w tym miejscu dodać, że szefo-
wie koncernu Toyota nie mają złudzeń – nadciąga era najlżejszego z pier-
wiastków, era wodoru. Tymczasem w sąsiadującym z naszą gminą Pozna-
niu otwarto największy w Europie salon Toyoty. Jeśli więc myślisz o kupnie 
nowego samochodu, niekoniecznie z  napędem wodorowym, warto do tego 
salonu zajrzeć.  

W Sali Ziemi na terenie MTP starostwo poznańskie po raz kolejny zor-
ganizowało galę, podczas której rozdano prestiżowe Nagrody Starosty Po-
znańskiego. Bardzo miło nam poinformować, że jedną z  laureatek została 
sucholeska spółka Apart. Nagrodę w imieniu firmy odebrał dyrektor prawny 
Sebastian Bellitzay, który wygłosił też słowa podziękowania.

Sporo się jednak ostatnio dzieje nie tylko w wielkim Poznaniu, i nie tylko 
w  nieco mniejszym Suchym Lesie. Puls życia naszej gminy można poczuć 
także w niewielkich miejscowościach na jej północnym obszarze. W Złotko-
wie powstaje inwestycja, o której bardzo żywo dyskutowano podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy. 

W Jelonku duńska sieć Netto wybudowała kolejną już w aglomeracji po-
znańskiej, ale pierwszą w naszej gminie placówkę. Sklep cieszy się ogromnym 
powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców Jelonka i sąsiednich Złotnik, ale 
także Suchego Lasu, a nawet północnych dzielnic Poznania. Chwalili go do-
słownie wszyscy klienci, z którymi rozmawialiśmy.

Niezmordowana sołtyska Złotnik Wsi Ewa Korek i jej klubowicze z klu-
bu Morsy Złotniki po raz kolejny wzięli udział w  mikołajkowym morso-
waniu przy Plaży Łabędziej nad Jeziorem Kierskim. Po raz kolejny zażyli 
też chłodnej kąpieli pod wodospadem Podgórnej w  karkonoskiej Przesiece. 
A przed nimi właśnie kolejny Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie!

Dobre rzeczy dzieją się też poza granicami naszej gminy, choć nadal 
w  granicach naszego powiatu, chociażby w  Komornikach. Wójt Jan Broda 

oraz dr Damian Konieczek zaprosili nas 
na wspaniały koncert noworoczny, za co 
serdecznie dziękuję!

Proszę Państwa, dobrze by było, gdyby 
życie składało się z  samych sukcesów, sa-
morządowych, biznesowych, sportowych 
czy też muzycznych. Tak, niestety, nie jest. 
W  życiu napotykamy rozmaite problemy, 
niejednokrotnie bardzo trudne do poko-
nania. Takim problemem, który dosłownie 
wywraca milionom ludzi świat do góry no-
gami, jest oczywiście tocząca się za naszą 
wschodnią granicą wojna. Ale takim pro-
blemem, tyle że w skali bardziej jednostko-
wej, jest też ciężka choroba. 46-letni Jarek, 
brat naszej koleżanki-dziennikarki Barbary Stachowiak,  jeszcze niedawno 
żył pełnią życia. Choroba zwaliła go z  nóg , dosłownie i  nagle. Dziś walczy 
o każdy oddech. Ale walczy, nie poddaje się. Bo nigdy nie należy się poddawać.

Drodzy Czytelnicy, rehabilitacja Jarka przynosi powolne postępy. Ale na 
tę rehabilitację potrzeba pieniędzy. Pomóc można na różne sposoby. Można 
przelać symboliczną nawet sumę poprzez portal siepomaga.pl, ale można też 
przekazać 1,5 proc. swojego podatku w rozliczeniu rocznym. Szczegóły znaj-
dziecie w numerze. Otwórzcie, proszę, serca i portfele.

Owocnej lektury!
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Najpiękniejsza nagroda za niełatwą  
ekskapadę pod wodospad
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Nasza gmina to dobre 
miejsce dla rodziny14

W Poznaniu otwarto największy  
w Europie salon Toyoty
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WYDARZENIA

– K ilka lat temu podjąłem decyzję 
o  tym, by każdego roku w yróżniać 
mieszkańców, których praca, dzia-
łalność społeczna czy biznesowa 
jest inspiracją do lepszego życia. 
Mam wrażenie, że dziś, jak nigdy 
wcześniej, potrzebujemy wokół nas 
autorytetów, pozyty wnie myślących 
o  drugim człowieku, ludzi, którzy 
odrzucają język nienawiści i  zamie-
niają go na dialog z poszanowaniem 
wszystkich wartości. Obecnie je-
steśmy bardzo zmęczeni próbami 
upaństwowienia człowieka, a  tak 
bardzo tęsknimy do uczłowieczenia 
państwa  – mówił Jan Grabkowski 
podczas uroczystości wręczenia na-
gród, która odbyła się w  Sali Ziemi 
na Międzynarodow ych Targach Po-
znańskich.

Ciężka praca doceniana
Nagrody Starosty Poznańskiego 

przyznawane są od 2014 roku w trzech 
kategoriach: przedsiębiorczości, orga-
nizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
obywatelskich. W pierwszej laureatem 
został Apart. Firma z  Suchego Lasu 
od lat mocno angażuje się w  działal-
ność odpowiedzialną społecznie. Do 
kluczowych obszarów jej aktywności 
należy filantropia, wspieranie kultury, 
dbałość o pochodzenie surowców oraz 
ich optymalne wykorzystanie w proce-
sie produkcji. Apart wspiera fundacje, 
kampanie, a  także wydarzenia chary-
tatywne.

– W  imieniu Adama i  Piotra Rączyń-
skich, założycieli firmy, bardzo dziękuję 
za uhonorowanie tak prestiżowym 
wyróżnieniem. To budujące, że owoce 

ciężkiej, wieloletniej pracy, wykraczającej 
często poza ramy biznesowe, są dostrze-
gane i doceniane – powiedział Sebastian 
Bellitzay, dyrektor prawny spółki.

W  kategorii organizacje pozarzą-
dowe nagroda trafiła do Fundacji Mój 
Mount Everest, działającej w  gminie 
Tarnowo Podgórne i bardzo aktywnie 
realizującej projekty, które pomagają 
rodzinom, dzieciom, młodzieży czy 
też kobietom w  rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z  wykluczeniem 
społecznym. Wśród najważniejszych 
znajdują się: „Young Power w  Tarno-
wie Podgórnym”, „Z  kobietami dla 
kobiet”, „Familijna gmina” czy „Mój 
Mount Everest”. Fundacja prowadzi 
również zajęcia dla rodzin z  dziećmi 
w Wielkopolskim Klubie Rodzinnym, 
mieszczącym się w świetlicy wiejskiej 
w  Kokoszczynie. Organizacja w  spo-
sób modelowy pomaga rodzinom 
oraz upowszechnia ideę współpracy, 
wrażliwości społecznej oraz wsparcia 
psychologicznego. 

– To wyróżnienie traktuję jako po-
parcie dla naszych dotychczasowych 
działań. Dziękuję wszystkim, bez któ-
rych niewiele byśmy zdziałali. Tym, 

dla których nasze projekty są ważne 
– stwierdziła prezes Fundacji, Marta 
Żak-Jędrzejewska.

Apetyt na życie
Nagrodę wręczono również w kate-

gorii inicjatywy obywatelskie. Tym ra-
zem trafiła ona do rąk Krystyny Semby. 
Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, 
że laureatka oddała swoje serce Zespo-
łowi Pieśni i  Tańca Lusowiacy, który 
jest jedną z wizytówek gminy Tarnowo 
Podgórne. 

To właśnie dzięki niej formacja 
z  amatorskiego grona zapaleńców wy-
rosła na profesjonalną grupę artystyczną, 
promującą kulturę i dbającą o zachowa-
nie od zapomnienia polskich ludowych 
zwyczajów, tańców i  muzyki. Obecnie 
zespół sięga po najwyższe laury na krajo-
wych i  międzynarodowych festiwalach. 
Krystyna Semba jest także zaangażo-
wana w  życie społeczne regionu. Jako 
radna powiatu poznańskiego inicjowa-
ła i  wspierała przedsięwzięcia na rzecz 
mieszkańców. Działała też w  Powiato-
wej Społecznej Radzie do spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Wrażliwa na po-
trzeby osób chorych i mniej zaradnych 
życiowo, nieprzerwanie pomaga lokal-
nym grupom i stowarzyszeniom.

 – Żeby można było realizować 
swoje pomysły, trzeba trafić na odpo-
wiednie środowisko. I  ja na takie śro-
dowisko w gminie Tarnowo Podgórne 
i  w  powiecie poznańskim trafiłam. 
Miałam szczęście poznać ludzi, którzy 

– podobnie jak ja – mają wielki apetyt 
na życie i  wzajemnie potrafią się inspi-
rować – podkreśliła laureatka. 

Galę Nagród Starosty Poznańskie-
go swoimi występem uświetniła, grają-
ca na skrzypcach elektrycznych, Basia 
Szelągiewicz. Natomiast gwiazdą wie-
czoru był Andrzej Piaseczny, który na 
zakończenie koncertu otrzymał słodką 
niespodziankę z  okazji niedawno ob-
chodzonych urodzin.  

KG

 

Sucholeski Apart z Nagrodą 
Starosty Poznańskiego
Prestiżowe Nagrody Starosty Poznańskiego rozdano 
podczas uroczystej gali w Sali Ziemi na MTP. Spółka Apart, 
Fundacja Mój Mount Everest oraz Krystyna Semba zostali 
laureatami tegorocznych Nagród Starosty Poznańskiego. 
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Nigdy nie należy się poddawać
Chciałbym rano obudzić się i wstać. Pójść do pracy. Chciał-
bym by było jak dawniej – mówi Jarek. Mężczyzna ma 46 
lat i od dwóch lat walczy o własny oddech, o sprawność. To 
długotrwała, ciężka walka, ale pełna nadziei na lepsze jutro.

Dotychczasowe życie Jarka, jego 
marzenia z  dnia na dzień legły w  gru-
zach. Za uzbierane pieniądze przyszło 
mu zamiast samochodu kupić wózek 
inwalidzki.

Niewinne początki
Zaczęło się niewinnie, od bólu 

szyi, karku, pleców i  temperatury. 
Nikt nie myślał, że to się tak może 
skończyć. Jarek przez cały tydzień 
zmagał się z  niewyobrażalnym bó-
lem, ale jego przyczyna nie została 
zdiagnozowana. Przed kolejnym ba-
daniem Jarkowi zatrzymało się serce. 
Lekarzom udało się przywrócić jego 
akcję, a  przeprowadzony rezonans 
wykazał krwiaka kanału kręgowego.

Niezwykle trudna operacja uda-
ła się, ale samoistny krwiak zdążył 
uszkodzić rdzeń kręgowy, powodu-
jąc czterokończynowy paraliż i brak 
możliwości samodzielnego oddy-
chania. Jarek został też zakażony 
COVID-19 i  dwa tygodnie po ope-
racji znów musiał walczyć o życie.

– Na covidowym OIOM-ie leża-
łem ponad miesiąc. Trudno mówić 
o  tym, co tam przeżyłem. Prawie co-
dziennie ktoś umierał, myślałem, że 
na mnie też przyjdzie kolej – wyznaje.

Na szczęście Jarek wygrał te 
dwie ciężkie bitwy. Od tego mo-
mentu toczy kolejną, każdego dnia 

– o oddech, o sprawność. To trudna 
walka, niepozbawiona bólu i cierpie-
nia – fizycznego i psychicznego. 

– Co czuję? A co może czuć osoba 
świadoma, przykuta do łóżka, zależna 
od innych, widząca świat tylko przez 
okno swojego pokoju? – pyta reto-
rycznie. – Nawet nie dopuszczam 
myśli, że tak może być już zawsze.

Walcz do odzyskania tchu
Jarek się nie poddaje i tylko dzięki 

Waszej pomocy może rehabilitować 
się każdego dnia po 1-2 godziny (nie-
odpłatnie ma zapewnioną tylko jed-
ną godzinę tygodniowo rehabilitacji).

Codziennie intensywnie ćwiczy 
w  domu pod okiem specjalistów – 

fizjoterapeutów, którym jest bardzo 
wdzięczny. Postępy są – oddechowe, 
zostały odbudowane mięśnie, jego 
ciało usztywnia się, wraca czucie, 
podczas ćwiczeń wykonuje różne 
czynności ruchowe.

– Rehabilitacja i  wsparcie innych 
osób dają mi nadzieję. Tylu ludzi 
od samego początku pomaga mi na 
różne sposoby i walczy o mnie – ro-
dzina, znajomi i  całkiem obce oso-
by. Wszystkim dziękuję – zaznacza 
Jarek.

Dla Jarka to bardzo ważne, że 
w  tej trudnej życiowej sytuacji nie 
został sam, że inni o nim pamiętają. 
Jak podkreśla, będzie walczył dalej, 
bo nigdy nie należy się poddawać, 

a  ludzki organizm jest nieprzewi-
dy walny.

Jak można wesprzeć Jarka?
Przekaż Jarkowi 1,5% podatku
KRS: 0000272272
Cel szczegółowy:  
Jarosław Stachowiak

Przekaż symboliczną złotówkę 
na rehabilitację Jarka
siepomaga.pl/jaroslaw-stachowiak

AZBEST

NABÓR 2023
wniosków

DO 16 CZERWCA

Szczegóły oraz formularze wniosków

www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin 

właściwych ze względu na położenie nieruchomości 
Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy

Pozbądźmy się 
trującego azbestu
Ruszyła kolejna edycja programu likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Jest on skierowany do mieszkańców 
powiatu poznańskiego (z wyłączeniem podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą).

Wnioski można składać w  urzę-
dach gmin właściwych dla położenia 
danej nieruchomości. Termin upły-
wa 16 czerwca br.  Warto dodać, że 
samorząd powiatowy pokrywa ca-
łość kosztów związanych z  likwida-
cją materiałów tego typu (ich demon-
tażem, odbiorem, transportem oraz 
unieszkodliwieniem). Do wniosku 
obowiązkowo należy dołączyć do-
kument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości.

Natomiast wnioskodawcy zaj-
mujący się produkcją , przetwa-
rzaniem i  obrotem produktami 
rolnymi zobowiązani są w ypełnić 
oświadczenie oraz formularz infor-
macyjny. Wszystkim chętnym do 
udziału w  programie przypomina-
my również o  obowiązku złożenia 
zgłoszenia prac związanych z  de-
montażem azbestu przed przystą-
pieniem do realizacji tego zadania 
do Wydziału Administracji Archi-

tektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

Pozbycie się toksycznych związ-
ków ma korzystny wpły w zarówno 
na zdrowie ludzkie, jak i  na środo-
wisko naturalne. Włókna azbestu 
mogą powodować choroby płucne 
czy nowotworowe. Dotychczas 
na terenie powiatu poznańskiego 
udało się zutylizować prawie 14 ton 
azbestu, przeznaczając na ten cel 
niemal 7,5 milionów złotych. 

Więcej informacji dotyczących pro-
gramu oraz wymagane dokumenty 
dostępne na https://www.bip.po-
wiat.poznan.pl/1588,azbest. 
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WYDARZENIA / REKLAMA WYDARZENIA

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

Wojsko integruje 
samorządowców
W grudniu sucholeski Hotel IBIS stał się miejscem kolejnej 
wymian poglądów przedstawicieli samorządów poligono-
wych. Gospodarzem spotkania był wójt Grzegorz Wojtera 
oraz inni członkowie Stowarzyszenia „Nasze Poligony”. 

Grzegorz Wojtera, jako prezes sto-
warzyszenia, poprowadził spotkanie, 
był też moderatorem obrad. 

Pierwiastek wojskowy w DNA
Na sali pojawili się burmistrz 

Drawska Pomorskiego Krzysztof 
Czerwiński (zastępca prezesa sto-
warzyszenia), burmistrz Kalisza Po-
morskiego Janusz Garbacz (również 
zastępca prezesa), wójt gminy Powidz 
Jakub Gwit (reprezentant Forum 
Gmin Związanych z  Obecnością 
Wojsk Sojuszniczych), burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik, zastępca 
wójta gminy Słupsk Adam Jaśkiewicz, 
zastępca burmistrza Obornik Piotr 
Woszczyk, sekretarz gminy Żagań 
Danuta Michalak, skarbnik gminy 
Postomino Dorota Bałukonis, skarb-
nik Kalisza Pomorskiego Agnieszka 
Katarzyńska-Mazur, dyr. Tomasz 
Powroźnik z  Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i  Karto-
graficznej, Paula Krawczyk z  Wydzia-
łu Administracji Architektoniczno-

-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu oraz radca prawny dr hab. 
Maciej Kruś.

Naszą gminę reprezentowali także 
sekretarz gminy Marcin Kołodziej-
czak, skarbnik Monika Wojtaszewska, 
przewodniczący Rady Gminy Ra-
dosław Banaszak (i  zastępca prezesa 
Stowarzyszenia Naukowców i  Prak-
tyków GEOFORUM), radna gminna 
Anna Ankiewicz oraz nasza redaktor 
Agnieszka Łęcka.

– Już na początku XXI w. w  Draw-
sku Pomorskim rodziła się koncepcja 
współpracy samorządów poligono-
wych – przypomniał wójt Wojtera. 

– Chodzi o  samorządy, które mają za-
szczyt współpracować z  jednostkami 
wojskowymi, z  bazami, lotniskami, 
z  terenami zamkniętymi. Od zawsze 

samorządowcy są animatorami do-
brosąsiedzkich stosunków pomiędzy 
wojskiem a  mieszkańcami. Niezbęd-
ny jest wojskowy pierwiastek w DNA 
i my to mamy – nie krył dumy.

Podczas spotkania zaprezentowa-
no działalność trzech różnych orga-
nizacji, z  których Stowarzyszenie Na-
ukowców i Praktyków GEOFORUM 
oraz Stowarzyszenie „Nasze Poligony” 
już dopełniły niezbędnych formal-
ności. Nie zdecydowało się dotąd na 
to Forum Gmin Związanych z  Obec-
nością Wojsk Sojuszniczych. Do tej 
wciąż nieformalnej organizacji akces 
zgłaszają m.in. Powidz, Słupsk, Skwie-
rzyna, Łask, Toruń, Żagań.

I sojusznicy, i turyści 
dają zarobić

– Funkcjonowanie na naszym 
terenie lotniska wojskowego bezpo-
średnio dotyka zarówno mieszkań-
ców gminy, jak i  obszarów sąsiednich, 
Strzałkowa i  Witkowa – zauważył 
wójt Powidza Jakub Gwit. – Gmina 
rozwija się dzięki usługom i  inwesty-
cjom związanym z  33. Bazą Lotnic-
twa Transportowego, ale też dzięki 
turystyce powiązanej z  ochroną śro-
dowiska; mamy wszak jedno z  naj-
czystszych jezior w Wielkopolsce!

Czy łatwo połączyć te dwa źródła 
dochodu? Owszem – zarówno wojsko 
sojusznicze, jak i  turyści potrzebują 
dobrych dróg. Jedni i  drudzy potrze-
bują sprawnej oczyszczalni ścieków 
i systemu utylizacji śmieci. 

– Obecność wojsk sojuszniczych 
w  Powidzu  i  inwestycje w  infrastruk-
turę bazy, np. w  rozbudowę budyn-
ków, wpłynęła na społeczność lokalną 
i  spowodowała, że gminna rzeczywi-
stość zmieniała się – kiwał głową wójt. 

– Powstały nowe lokalne biznesy, a  te 
które działały tylko sezonowo, stały 
się całoroczne. Zwiększył się popyt 
na usługi transportowe – dziś mamy 
kilkadziesiąt taksówek, których wcze-
śniej nie było. 

Dla samorządu to z kolei szansa na 
poprawę infrastruktury. Na sprawną 
kanalizację, czystą wodę i  powietrze, 
dogodne połączenia komunikacyjne...

– Już wspólnie realizujemy inwesty-
cje w tych dziedzinach, wykorzystując 
fundusze i  środki zewnętrzne – nie 
krył dumy mówca.

Sekretarz Marcin Kołodziejczak 
poinformował, że w  przypadku bu-
dżetu gminy do przychodów na 2023 
rok wpisano 21 mln zł. Przypomniał 
też, że poligon zajmuje aż 62 proc. po-
wierzchni naszej gminy. Powrócił też 
do niedawnych legislacyjnych prób  
zmian klasyfikacji gleboznawczej, 
w wyniku których poligonowe grunty 
przemianowano by na nieużytki wol-
ne od opodatkowania.

– Gdyby tak się stało, stracilibyśmy 
nawet 100 proc. tych przychodów z   
poligonu – nie krył mówca. – Stawka 
dla gmin poligonowych jest zatem 
bardzo wysoka, a  groźba nadal aktu-
alna. Wciąż główną bolączką gmin 
poligonowych jest obawa przed utratą 

– w  całości lub większości – przycho-
dów podatkowych od wojska z tytułu 
użytkowania przez nie gruntów zaję-
tych na potrzeby obronności i  bezpie-
czeństwa państwa. 

Obawa tym bardziej realna, że od 
lat rządzący podejmują próby pozba-
wienia gmin tego typu funduszy.  

Co wolno stowarzyszeniu, 
to nie samorządowi

Marcin Kołodziejczak zapewniał, 
że samorządy nie zamierzają dopuścić 
do zmniejszenia budżetów o  należne 
przychody podatkowe. Ubolewał jed-
nak, że prawo nie daje samorządow-
com właściwego oręża.

– Samorząd gminny nie jest sku-
tecznie  umocowany do występowania 
w  charakterze strony w  postępowa-
niach administracyjnych czy sądowych 

– zauważał mówca. – Zwłaszcza kwestie 
podatkowe znajdują się poza zdolno-
ścią procesową samorządów. Paradok-
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salnie więcej tu mogą zdziałać stowa-
rzyszenia, byle tylko miały w statutach 
odpowiednie zapisy. 

Kwestie związane z  niekorzystny-
mi dla gmin projektami aktów praw-
nych były też tematem wykładu dr. 
hab. Macieja Krusia. Tytuł wykładu 
brzmiał „Aktualna propozycja nowe-
lizacji ustawy o  planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym w  kon-
tekście statusu terenów zamkniętych”. 
Z  reakcji słuchaczy wynikało, że nie 
spodziewali się związku zmian w  tej 
ustawie z  przychodami do budżetów 
gmin poligonowych. A jednak. 

Wykład wygłoszony został w  ra-
mach działalności Stowarzyszenia Na-
ukowców i Praktyków GEOFORUM, 
do którego należą m.in. wójt Grzegorz 
Wojtera, radni Anna Ankiewicz i  Ra-
dosław Banaszak oraz sekretarz Mar-
cin Kołodziejczak. Jedną z  inicjatyw 
podjętych przez to stowarzyszenie 
było wykazanie, że zmiany klasyfika-
cji gleboznawczej terenów zamknię-
tych oznacza faktyczne pozbawienie 
samorządów przychodu podatkowe-
go. Przeciwstawienie się tej modyfika-
cji okazało się skuteczne. Jak na razie.

Grzegorz Wojtera jest też preze-
sem Stowarzyszenia „Nasze poligony”. 
Obie organizacje mają ten sam adres.

– W  ten sposób nasz Urząd Gminy 

stał się ważnym miejscem na mapie 
polskich stowarzyszeń – zauważył 
wójt Wojtera. – Działając razem przy 
pomocy dostępnych stowarzyszeniom 
narzędzi prawnych, możemy wpływać 
na określone sytuacje – dodał.

Jednym z  działań obu stowarzy-
szeń było wysłanie stanowiska do Mi-
nistra Rozwoju i  Technologii oraz do 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych – jako reakcja na wspo-
mniany projekt ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

– Proponowana zmiana dotyczy 
statusu terenów zamkniętych, jak 
poligony, bazy wojskowe, strzelnice, 
czołgowiska – tłumaczył radca Maciej 
Kruś. – Z  propozycji wynika, że pla-
ny miejscowe, które na tych terenach 
obowiązują, nie byłyby stosowane. 
Po stronie gmin istnieje więc obawa, 
że przepis mógłby być podstawą do 
zmniejszenia wpływów podatkowych. 

Przypomnijmy, że w gminie Suchy 
Las cały poligon ma uchwalony miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego.

– Wskazany jest monitoring tego, 
co dzieje się w  polskim ustawodaw-
stwie, by móc w  porę zareagować – 
podsumował wójt Wojtera.

Piotr Górski

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

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

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

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

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

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym

Wójt Grzegorz Wojtera Radca prawny dr hab. Maciej Kruś

Do Suchego Lasu zjechali samorządowcy z całej Polski
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WYDARZENIA WYDARZENIA 

Przypomnijmy że Netto to sieć 
obecna w Europie od ponad 40 lat, zaś 
w Polsce od 27 lat, czyli od połowy lat 
90. poprzedniego wieku.  

Kuszące promocje
Dyskonty Netto oferują około 3,5 

tys. produktów, w  tym wysokiej jako-
ści i  atrakcyjne cenowo marki własne. 
Oferty sieci to m.in. Z Zieleniaka (150 
rodzajów warzyw i owoców) oraz Pół-

ka zdrowia (produkty BIO, bez glute-
nu, cukru i laktozy). Na regałach klien-
ci znajdą też szeroką ofertę artykułów 
przemysłowych, np. gospodarstwa 
domowego, do ogrodu, narzędzia, tek-
stylia czy akcesoria dla zwierząt.

Promocje na powitanie klientów 
objęły m.in. owoce i  warzywa z  Zie-
leniaka Netto, ale też kawę itd. Na 
otwarcie przygotowano również ofer-
tę specjalną na produkty przemysłowe, 

jak np. mop parowy ze zbiornikiem na 
detergent 1300 W.

Jednak każdego tygodnia na klien-
tów czekają aż dwie różne i atrakcyjne 
oferty promocyjne. Pierwsza obo-
wiązuje od poniedziałku przez cały 
tydzień, z drugiej można korzystać od 
każdego czwartku do kolejnej środy.

Informacje o  promocjach moż-
na znaleźć w  gazetkach sieci, które 
dostępne są w  sklepach, ale również 
online – na stronie www.netto.pl/
gazetka-netto, w  aplikacji Netto+, jak 
i w serwisach gazetkowych, np. Blix. 

Format 3.0
Format dyskontu oznacza szereg 

rozwiązań, dzięki którym zakupy są 
wygodne i  przyjemne, jak kasy samo-
obsługowe, poszerzenie asortymentu 
świeżych warzyw i  owoców oraz pod-
piekane na miejscu pieczywo. 

Wnętrze sklepu to liczne drewnia-
ne akcenty, prostota i  estetyka nawią-
zująca do skandynawskiego stylu. Do 
tego dochodzi dźwiękowy system ko-
munikacji i muzyka w tle.

Z  klientami porozmawialiśmy 
w  dniu otwarcia sklepu. Pani Małgo-
rzata przyjechała z  Piątkowa z  mamą 
Marią i wnuczką Alicją.

– Chciałyśmy poznać nowy sklep. 
I  jest super. Będziemy tu kupować – 
nie kryje entuzjazmu pani Małgorzata.

Alicja kupiła płyn do demakijażu. 
Pani Maria zaznaczyła, że mieszka 

w Szwecji, ale często odwiedza Poznań. 
– Sklep jest przepiękny. To nowa 

jakość – mówi z emfazą.
Znacznie bliżej miała mieszkająca 

w  Złotnikach Katarzyna Nawrocka, 
która do Netto przyszła pieszo. 

– I  z  pewnością będę przychodzić 
jeszcze wielokrotnie, a po pieczywo lub 
ciasto pewnie nawet codziennie – nie 
ukrywa. – Ten sklep to najlepsza inwe-
stycja, jaka mogła tu powstać – wyraża 
przekonanie. – Mam pięć minut spa-
cerem, co oznacza wiele korzyści: nie 
muszę jechać do Poznania czy nawet 
do Suchego Lasu, trochę poruszam 
się dla zdrowia, zrobię fajne zakupy, no 
i  w  sklepie spotkam swoich sąsiadów, 
których jakoś nie mogę spotkać przed 
własnym domem – śmieje się.

A zakupy fajne, bo placówka ma do-
bre zaopatrzenie.

– Zaopatrzenie jest naprawdę mega 
konkretne! – podkreśla pani Katarzy-
na. – Dostanę tu wszystko, czego po-
trzebuję. Prowadzę firmę sprzątającą, 
więc w dzień otwarcia sklepu kupiłam 
przede wszystkim środki chemiczne, 
worki, ściereczki czy ręczniki papiero-
we. Ale też sporo żywności. W końcu 
jest tu rzeźnik, jest piekarnia, można 
dostać świeże bułki – zachwala. – Do 
tego są promocje, jest przestronnie, 
a towar jest bardzo sensownie poukła-
dany – wylicza. – Już kiedy wejdzie się 
do sklepu, zwraca się uwagę na czy-
stość, świeżość, nowoczesność. Dla 
mnie np. ważne, że przy kasie mogę 
nie tylko zapłacić kartą za zakupy, ale 
też pobrać gotówkę. A nie wszędzie tak 
jest – zwraca uwagę.  

Pierwszy taki od 63 lat
Pani Anna pojawiła się na zaku-

pach razem z mężem. 
– Znamy ofertę sieci Netto, więc na 

pewno nam się tu spodoba – zaznacza 
pani Ania. – A  już teraz widzimy, że 
oferta jest spora, jest przestrzeń, no-
woczesność... – wylicza. – Cóż więcej 
powiedzieć, dopiero weszliśmy. Po-

Produkty bez cukru, za to 
z ust klientów płynie słodycz
Pod koniec grudnia otwarto pierwszy sklep Netto w Jelon-
ku. Z tej okazji na klientów czekały liczne promocje, a także 
dodatkowe atrakcje, jak konkursy z nagrodami, darmowa 
kawa czy zabawy dla najmłodszych. Specjalna oferta 
cenowa obowiązywała do sylwestra. Klienci nie mogli się 
nachwalić. I to nie tylko ci z najbliższej okolicy.

częstowaliśmy się kawą, rozglądamy 
się – uśmiecha się na pożegnanie.

Pani Lidka ze Złotnik to członkini 
lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Jak sama podkreśla, w  Złotnikach 
mieszka już 63 lata.

– Jednak takiego sklepu jak dotąd 
u nas nie było – podkreśla. – Owszem, 
były inne, w  miejscowościach obok, 
jak chociażby w Chludowie. Ale to co 
innego niż nowoczesny sklep tuż za ro-
giem – wskazuje. – Wystrój, przestrzeń, 
bardzo dużo towarów, sporo promocji 

– wylicza. – Jestem bardzo zadowolona, 
trudno wszak, żeby było inaczej. Na 
pewno sklep będę odwiedzać. Dziś 
już kupiłam mopa parowego, polecam, 
bardzo dobra cena – zachwala.

Pani Katarzyna przyszła na zakupy 
z  mężem i  dziećmi o  imionach Ame 
i Leah. 

– Sklep wygląda nowocześnie. 
Mieszkamy w  Złotnikach, więc cie-
szymy się, że tuż obok mamy taki fajny 
sklep – mówi w imieniu całej rodziny 
pani Kasia, a dzieci z zapałem potakują.

Justyna Kniaziewicz przyjechała 
z Suchego Lasu.

– Mam auto, a mieszkam już prawie 
na granicy Grzybowego, więc to nie 
problem, tym bardziej, że parking jest 
darmowy i dobrze usytuowany, blisko 
wejścia do sklepu – tłumaczy. – W tra-
sie też zawsze korzystamy ze sklepów, 
że tak to określę, najmniej czasochłon-
nych, bez biletomatów i  kolejek do 
nich – dodaje. – A co do Netto, to na 
pewno będę tu bywać częściej, bo są 
tu towary, o które trudno gdzie indziej.   

Co to za towary?
– Na przykład soki firmy Bracia Sa-

downicy – mówi pani Justyna. – Owszem, 
w innych sklepach też bywają, ale w Jelon-
ku jest wyraźnie większy wybór. Poza tym 
jest tu piekarnia, są bułki mrożone do od-
pieku, są krewetki koktajlowe, mogę kupić 
wędlinę w  plasterkach – wylicza. – Ale 
przecież nie tylko o wybór towarów cho-
dzi. Sklep jest przestronny, wszystko łatwo 
zobaczyć, łatwo się zorientować, gdzie 
się dane artykuły znajdują. No i  bardzo 
ważne – miła obsługa. – Kiedy rozgląda-
łam się, szukając wzrokiem sześciopaku 
z  wodą, od razu podeszła do mnie pani, 
zaproponowała pomoc i  rzeczony sze-
ściopak przyniosła – chwali. 

Rosną iglaki i stoi mur
Pani Agnieszka odwiedziła pla-

cówkę z mężem Grzegorzem. 
– Mamy blisko, mogę tu kupować 

jedzenie do pracy – cieszy się pan 
Grzegorz.

– Sklep jest bardzo ładny i takie jest 
też najbliższe otoczenie sklepu – zwra-
ca uwagę pani Aga. – Inwestor zacho-
wał rosnące tu iglaki, nadal stoi ten 

uroczy, stary mur. Ten sklep po prostu 
wpisał się w teren, co cieszy – podkre-
śla. – A w środku? W środku wszystko 
jest – chwali. – Dziś kupiliśmy tylko 
jedzenie na śniadanko, ale w  piątek 
zrobimy większe zakupy – zapewnia.

Pani Dorota i pan Lech to małżeń-
stwo od 23 lat. I oni zaznaczają, że to 
duża wygoda, że nowy sklep znajduje 
się tak blisko ich domu. 

– A lubimy tę sieć – wyjawiają mał-
żonkowie. – Jeździliśmy dotąd do Net-
to na Aleje Solidarności, czasem też do 
Przeźmierowa, na osiedle Bajkowe. 
Dziś po prostu wyszliśmy przed dom 
i już mamy pieczywo – uśmiecha się. 

Państwo Dorota i  Lech kupili pie-
czywo, a pani Katarzyna – marchewkę 
i jogurt. 

– To akurat dziś, bo przecież będę tu 
wracać, mam blisko – uśmiecha się.  – 
Do tej sklep jest czysty, przestronny. Za-
kupy w takim miejscu to przyjemność.

Sklep się podoba również pani 
Agnieszce. 

– Będę przyjeżdżać, tym bardziej, 
że znam tę sieć nie od dziś – mówi. – 
A ta placówka jest nowa i do tego bar-
dzo ładna – docenia. 

Koszyk się zapełnia
Monika Kaczalska mieszka po są-

siedzku, w Złotnikach, więc w nowym 
sklepie zamierza robić zakupy regu-
larnie. Na razie była raz i bardzo jej się 
podobało.

– Z zewnątrz może tak tego nie wi-
dać, ale kiedy już wejdzie się do środka, 
można nacieszyć oczy ładnym wido-
kiem, a  nozdrza pięknym zapachem 

– chwali. – W  środku jest cukierenka, 
na regałach obok leżą różnokolorowe 
owoce, no i  – co mi się najbardziej 
spodobało – jest dział z  żywnością 
bezglutenową, jak znalazł dla cho-
rych na celiakię. No i  do tego, jak na 
sieciówkę, naprawdę spory wybór tej 
żywności. Natychmiast więc zadzwo-
niłam do znajomej osoby, która odży-
wia się właśnie bezglutenowo, a sklep 
dzięki temu ma już więcej niż jedną 
nową, zadowoloną klientkę – wska-
zuje. 

Państwo Jolanta i  Ryszard Tasa-
rzowie mówią to co wszyscy: sklep jest 
bardzo ładny, a obsługa bardzo miła.

– Nic dziwnego, że koszyk się zapeł-
nia – mruży oko pani Jola. – Cieszymy 
się, że po tej stronie coś powstało, coś 
w sam raz dla Złotnik i Jelonka.

– Kiedyś wprawdzie już był w  Je-
lonku sklepik, ale mały, a teraz proszę, 
duży! – nie kryje radości pan Ryszard.

– Placówka wygląda ciekawie, a my 
mamy blisko, bo mieszkamy na osie-
dlu Złotniki Park ---- informują Wie-
sława i Humert, którzy do Netto przy-

szli z malutką Patrycją w wózku. – Dla 
nas ważne jest też, że jest tu piekarnia 

– dodają.
Cóż tu dodać? Może tylko tyle, że 

sieć Netto ma w  Polsce ponad 660 
sklepów i  pięć centrów dystrybucyj-
nych, a  zatrudnia ponad 9 tys. osób. 
Netto Polska zajmuje trzecią pozycję 
wśród marek obecnych na polskim 
rynku dyskontów. Sklep w  Jelonku 
przy ul. Obornickiej 12 jest otwarty 
od poniedziałku do soboty, w  godzi-
nach 6.00-22.00.

Jerzy Berger

fot
. M

ac
iej

 Ł
uc

zk
ow

sk
i - 

wi
ęce

j n
a F

B/
su

ch
ole

sk
i 

12 Sucholeski.EU       styczeń 2023      nr 1 (132)  nr 1 (132)       styczeń 2023      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 13



Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Nasza gmina to dobre 
miejsce dla rodziny
Grudniowa sesja Rady Gminy Suchy Las odbyła się tuż 
przed świętami. Radni z sukcesem uchwalili budżet, spierali 
się też o ewentualną uciążliwość terminalu w Złotkowie. 
Zastępca wójta pochwalił się dobrymi lokatami naszej 
gminy w prestiżowym konkursie. Radny Zbigniew Hącia 
ostrzegł wójta, że trzyma go za słowo.

Sesja rozpoczęła się od wspo-
mnienia zmarłego Andrzeja Cy-
gańczyka, radnego sprzed lat. Kilka 
słów wygłosił radny Zbigniew Hącia, 
który przed laty był nauczycielem 
Andrzeja Cygańczyka. Radna Anna 
Ankiewicz dodała, że zmarły samo-
rządowiec udzielał się w  Polskim 
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom. 
Potem wszyscy zgromadzeni uczcili 
zmarłego minutą ciszy.

W dalszej kolejności głos zabrała 
m.in. radna Joanna Pągowska, która 
złożyła wniosek o  zdjęcie z  porząd-
ku obrad punktu w postaci prac nad 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego Złotkowo 
Zachód – teren aktywizacji gospo-
darczej. 

– Podczas posiedzenia komi-
sji było bardzo dużo wątpliwości 
i członkowie komisji zaproponowali 
przesunięcie prac nad tym planem 

na styczeń – wyjaśniła.  

Hałas i pył?
Na to radny Grzegorz Słowiński 

odczytał oświadczenie sołtysów i  rad 
sołeckich Złotkowa i Golęczewa oraz 
Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle, 
którzy wyrazili sprzeciw wobec rozpo-
częcia procedury planistycznej w Złot-
kowie bez konsultacji z mieszkańcami 
wspomnianych jednostek pomocni-
czych. Inwestycja (terminal) przylegać 
ma bowiem bezpośrednio do części 
mieszkalnych wspomnianych jed-
nostek, co może oznaczać narażenie 
mieszkańców na hałas.

– Apeluję jednak o  pozostawienie 
tego punktu – zabrał głos wójt Grze-
gorz Wojtera. – Konsultacje są częścią 
procedury planistycznej – wskazał. – 
Poza tym teren przy węźle Złotkowo 
nie od dziś postrzegany jest jako teren 
aktywizacji gospodarczej.

– Hałas w promieniu trzech kilome-
trów to nie jest sprawa błaha – zwrócił 
uwagę radny Michał Przybylski. – 
A o planowaniu inwestycji w tym rejo-
nie dowiedziałem się dopiero z  mate-
riałów na sesję.

– To ja prowadziłem posiedzenie 
komisji budżetowej pod nieobecność 
koleżanki Pągowskiej – przypomniał 
radny Tomasz Sztolcman. – Każdy 
kto chciał w  czasie posiedzenia zadać 
pytanie, mógł to zrobić, pan radny 
Przybylski też.

– Ale komisja nie opiniowała tego 
planu – odparł radny Przybylski.

– Nie przeciwstawiajmy 4 tys. 
mieszkańców jednemu przedsiębiorcy, 
bo to fałszywe – poprosił wójt Wojtera. 

– Tamten teren jest już objęty planem, 
który uchwaliła rada poprzedniej ka-
dencji. Jedna z  radnych doprowadziła 
do poprzecinania terenu wyimagino-
wanymi rowami, by nic tam nie można 
było zbudować. To trzeba zmienić.

– Nie było wtedy głosowania 
imiennego, a  plan był kompromisem 

– kontrargumentował Michał Przybyl-
ski.

– Terminal przeładunkowy, który 
powoduje hałas i  zapylenie, będzie 
utrudniał mieszkańcom życie – poki-
wał głową radny Hącia.

– Może wnioskodawcom zależało 
na emocjonalnej dyskusji, a potem na 
dalszej eskalacji emocji na różnych 
portalach – westchnął wójt. – Panie 
radny Hącia, bardzo ładnie mówił 
pan o Andrzeju Cygańczyku, ale gdy-
by radny Cygańczyk dziś koło pana 
siedział, bylibyśmy już przy siódmym 
punkcie porządku. Nie przeszkadzaj-
my inwestorom, którzy jeszcze chcą 
w  tym kraju inwestować. Bo kiedy 
któryś z  radnych zapyta o  boisko, 
chciałbym odpowiedzieć, że tak, są 
na to pieniądze.   

– Mamy takie terminale blisko 
Poznania, bodaj w  Robakowie i  Ka-
mionkach, zorganizujmy komisję 
wyjazdową – zaproponowała radna 
Pągowska.

Ostatecznie 10 osób zagłosowa-
ło za zdjęciem punktu z  porządku. 
Przeciw głosowali radni Zbigniew 
Hącia i Tomasz Sztolcman, a wstrzy-
mali się Anna Ankiewicz i K rzysztof 
Łączkowski. 

Moment po głosowaniu radni 
Hącia i Sztolcman oświadczyli, że się 
pomylili i chcieli głosować za. 

Już jednomyślnie Wysoka Rada 
przyjęła protokół z  sesji październi-
kowej. 

Bogate wnętrze 
autopoprawki

W  dalszej kolejności wójt Wojtera 
przedstawił projekt uchwały budżeto-
wej na 2023 r.

– Mieliśmy dużo obaw, bo finanso-
we układanki są zupełnie nowe. Wiele 
samorządów się z  tym boryka – wy-
znał włodarz.

– Wydarzenia na świecie spowodo-
wały znaczne podwyżki cen, np. paliw, 
energii – dodała skarbnik Monika 
Wojtaszewska. – Na szczęście otrzy-
maliśmy dofinansowanie na inwesty-
cję w  Złotkowie (9 mln 310 tys. zł) 
i Sucholeską Łąkę (1 mln 862 tys. zł). 

W  dalszej kolejności swoje opinie 
przedstawili przewodniczący komisji 
stałych. Generalnie były to opinie po-
zytywne, choć część komisji złożyło 
własne wnioski budżetowe.

Skarbnik Monika Wojtaszewska 
przedstawiła stanowisko wójta odno-
śnie tych wniosków. Przykładowo go-
spodarz gminy częściowo pozytywnie 
odniósł się do wniosku o zmniejszenie 
kwoty na Międzynarodowy Turniej 
Tańca z 60 tys. do 20 tys. zł i zapropo-
nował zmniejszenie tej kwoty nie o 40, 
lecz o  35 tys. zł. Podobnie w  przypad-
ku budowy drogi rowerowej wzdłuż 
ulicy Złotnickiej w  Złotnikach Wsi. 
Komisja zaproponowała 20 tys. zł, 
a wójt – 10 tys. 

Pani skarbnik przedstawiła też au-
topoprawki wójta.

– Mamy je trzy, a  każda z  nich ma 
jeszcze swoje bogate wnętrze – poin-
formowała. 

Wszystkie trzy autopoprawki zo-
stały przez Wysoką Radę przyjęte 
zdecydowaną większością głosów. 
Konsekwentnie przeciw głosował tyl-
ko radny Zbigniew Hącia, a w dwóch 
przypadkach wstrzymała się radna 
Joanna Radzięda.

Również zdecydowaną większo-
ścią głosów rada odrzuciła propo-
nowane wydatki, które nie zostały 
uwzględnione przez wójta. Przykła-
dowo za kwotą 15 tys. zł na próg zwal-
niający koło pętli autobusowej na 
ulicy Łagiewnickiej w  Złotnikach 
Wsi zagłosował tylko radny Hącia, 

a  aż 13 rajców głosowało przeciwko. 
Kilkakrotnie w  przypadku innych 
głosowań wstrzymywali się radni 
mieszkający na danym terenie. 

W  dalszej kolejności głosowano 
w  sprawie cięć częściowo przez wój-
ta uwzględnionych. W  większości 
przypadków niemal wszyscy rajcy 
głosowali przeciw (a  zatem zgodzili 
się ze zdaniem gospodarza gminy). 
W  przypadku wspomnianego wyżej 
Międzynarodowego Turnieju Tańca 
wszyscy obecni zagłosowali przeciw 
(czyli zgodnie z propozycją wójta kwo-
ta zostanie zmniejszona o 35 tys. zł).

Bardzo podobnie głosowano 
w  przypadku wydatków częściowo 
uwzględnionych przez wójta. Przy-
kładowo komisja proponowała 20 
tys. zł na przebudowę skrzyżowania 
Złotnickiej i Słonecznej w Złotnikach 
Wsi. Gospodarz gminy uwzględnił 
kwotę tylko 10 tys. W  głosowaniu 13 
radnych było przeciw uwzględnieniu 
kwoty nieuwzględnionej przez wójta. 
Wstrzymał się Jarosław Dudkiewicz, 
radny z  tamtego terenu. Jeśli zaś cho-
dzi o  drogę rowerową wzdłuż ulicy 
Złotnickiej (przypomnijmy: 10 tys. 
zł zamiast 20 tys.) ze zdaniem wójta 
zgodziło się 12 rajców. Wstrzymali się 
tylko radni Dudkiewicz i Hącia.

Staw jak w Złotnikach Wsi
Nadszedł czas na uchwalenie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2023-2035. Najpierw skarb-
nik Monika Wojtaszewska złożyła 
autopoprawkę. 

– Na retencję na obszarze Suchole-
skiej Łąki przewidujemy ponad 4 mln 
222 tys. zł, jednak 150 tys. zł będzie 
potrzebne już w 2023 r. – wyjaśniła. – 
Chodzi o  to, żebyśmy otrzymali dofi-
nansowanie na projekt.   

Całą Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową rajcy przyjęli jednomyślnie. 
Za uchwałę budżetową zaś głosowało 
12 osób. Wstrzymali się radni Hącia 
i Radzięda.

– Uchwaliliśmy budżet – podkreślił 
przewodniczący rady Radosław Bana-
szak. – Gratuluję i  dziękuję wam za 
ciężką pracę.

– W  imieniu swoim i  komisji bu-
dżetowej dziękuję za dobrą współ-
pracę pracownikom Urzędu Gminy, 
a imiennie pani skarbnik Monice Woj-
taszewskiej – skłoniła się radna Joanna 
Pągowska, przewodnicząca rzeczonej 
komisji.

Po przerwie zajęto się wykazem 
wydatków, które nie wygasają po upły-
wie roku budżetowego 2022.    

– Mam taki niewygasający wyda-
tek – zabrał głos radny Hącia. – Cho-
dzi o  zagospodarowanie terenu nad 
naszym stawem. Było to w  budżecie, 
nie zostało wykonane, a  w  nowym 
już nie ma. A  chcielibyśmy mieć tak 
ładny staw, żeby ten teren wyglądał 
tak kulturalnie, jak w Złotnikach Wsi 

– westchnął.
– Formalnie nie może to być wyda-

tek niewygasający, bo nie została pod-
pisana umowa, 60 tys. zł to najtańsza 
oferta, nie było możliwości, żeby to 
realizować – tłumaczył wójt Wojtera. 

– Ale chcielibyśmy powrócić do tema-
tu na przełomie drugiego i  trzeciego 
kwartału – poprzez analizę rynku, 
zapytania rynkowe. Temat nie znika! 

– zapewnił. 
– Dziękuję, ale i trzymam za słowo – 

ostrzegł radny Hącia. – Żeby nie było 
tak, że czekaj tatka latka.

 Fotowoltaika na 
dachach szkół

W  ostatniej godzinie sesji prze-
wodniczący poszczególnych komisji 
stałych przedstawili roczne plany pra-
cy swoich komisji. 

– Zajmiemy się zabytkami gminny-
mi, jak chociażby Stary Bar czy dworce 
w  Złotnikach i  Golęczewie – zabrała 
głos radna Iwona Koźlicka, przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej. – Cho-
dzi nam tu przede wszystkim o  wy-
korzystanie środków zewnętrznych. 

Planujemy również kontrolę wydat-
ków związanych z  budową świetlicy 
w  Złotnikach Wsi. Skontrolujemy też 
działanie gminnej spółki LARG. 

Plan ten Wysoka Rada przyjęła 
jednomyślnie.

– Zajmiemy się pewną nowością, 
czyli kwestią termomodernizacji i  in-
stalacji fotowoltaicznych na obiektach 
użyteczności publicznej – wyjawiła 
radna Radzięda, przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych. – Po spotkaniach z  dy-
rektorami szkół widzimy problem, 
jeśli idzie o koordynację takich zadań, 
żeby dla wszystkich obiektów zrobić to 
wspólnie i ograniczyć wydatki. A liczy-
my też na dofinansowanie z  Urzędu 
Marszałkowskiego – dodała. – Chce-
my się też dowiedzieć, czy w tym roku 
wnioski na termomodernizację szkół 
zostały w ogóle złożone przez urząd. 

I  w  tym przypadku plan pracy ko-
misji został przez radę przyjęty jedno-
myślnie.

– Zajmiemy się rozkładem jazdy 
i  funkcjonowaniem komunikacji, spo-
tkamy się z prezesem ZKP Edwardem 
Miśko, a  także z  komendantami poli-
cji i Straży Gminnej, jak również z kie-
rownikami poszczególnych referatów 
Urzędu Gminy – wymieniał radny 
Robert Rozwadowski, wiceprzewod-
niczący Komisji Porządku Publicz-
nego, Ochrony Środowiska i  Spraw 
Komunalnych. – Pochylimy się nad 
bezpieczeństwem dzieci i  młodzieży 
na drogach, czyli kwestiami związa-
nymi z  kartą rowerową, a  także funk-
cjonowaniem wysypiska na terenie 
Suchego Lasu.

I  w  tym przypadku rajcy jedno-
myślnie plan przyjęli.

Wypocząć i do pracy!
Nadszedł czas na informacje wójta 

gminy. Zastępca wójta Marcin Buliń-
ski wspomniał m.in. o tym, że w Złot-
nikach Wsi trwają prace wewnątrz 
powstającej świetlicy wiejskiej. Są to 

roboty instalacyjne i wykończeniowe. 
– Trwa też budowa dróg na osiedlu 

Jesionowym w  Biedrusku, budowa 
ulicy Kwiatowej w  Golęczewie oraz 
Pogodnej i  Słonecznej w  Zielątkowie 

– wyliczał włodarz. – Wzdłuż Mucho-
morowej na osiedlu Grzybowym po-
wstanie ścieżka rowerowa. Wpłynęło 
sześć ofert.  

Na koniec M. Buliński z  dumą 
poinformował, że gmina Suchy Las 
zajęła wysokie miejsca w  konkursie 
PAP i  PAN, w  tym pierwsze miejsce 
w Polsce, jeśli chodzi o gminę będącą 
dobrym miejscem do życia dla rodziny.

W  ramach informacji poszczegól-
nych komisji stałych głos zabrał m.in. 
radny Krzysztof Łączkowski, prze-
wodniczący Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji, który wyjawił, że człon-
kowie rzeczonej komisji zajmowali się 
wnioskiem stowarzyszenia Lokalni 
w Gminie Suchy Las. 

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Jarosław Dudkiewicz za-
pytał wójta m.in. o to, czy dodatkowe 
kamery monitoringu na osiedlu Grzy-
bowym będą jeszcze do końca roku 
2022 montowane.

– Prace się toczą, nie ma przerw 
technologicznych, dokładne terminy 
sprawdzę – odparł krótko zastępca 
wójta Marcin Buliński. – Nie chcę od-
powiadać na wyrost, bo do końca roku 
zostało zaledwie kilka dni – dodał ty-
tułem wyjaśnienia. 

Sołtyska Chludowa Halina 
Gramsch i  przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Suchy Las Sylwia Szenk za-
prosiły wszystkich na dwie konkuren-
cyjne uroczystości z  okazji rocznicy 
powstania wielkopolskiego. 

Już przed samym zamknięciem 
sesji przewodniczący Radosław Ba-
naszak podziękował rajcom za cało-
roczną pracę, życzył im dobrego wy-
poczynku na święta, a także owocnej 
pracy nad realizacją budżetu w  no-
wym, 2023 roku.

Krzysztof Ulanowski
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Radny Michał Przybylski (z lewej) martwił się hałasem, a radny Grzegorz Słowiński odczytał protest.

Przewodnicząca Joanna Pągowska 
zasugerowała komisję wyjazdową 
w Kamionkach i Robakowie.

SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

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

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

Przewodniczący Radosław 
Banaszak życzył owocnej pracy 
nad realizacją budżetu w 2023 r.

Radny Tomasz Sztolcman przypomniał, że pytania 
można było zadawać podczas posiedzenia komisji
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Gajowa 12 Bistro&Cafe
Ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Telefon 533 327 347

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 
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SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

28 29 30Modelowanie sylwetki  / Dietetyk
www.healthestethics.pl

tel. 887 400 637

tel. 693 749 333 

Wojciechowskiego 7/17  
60-685 Poznań 

tel. 502 688 343, 61 821 21 21

tel. 508 095 176

www.jemynietyjemy.pl
tel. 790 400 637

ul. Obornicka 8a, Jelonek
tel. 530 530 883

 ul. Szkółkarska 32
tel. 570 629 580 / 57 0 800 380



WYDARZENIA / REKLAMA

WYDARZENIA

I  dlatego jesteśmy my – Lokalni 
w  Gminie Suchy Las z  projektem E-

-lokalni. Na platformie #DaSię pod 
adresem www.lokalni.konsulta-
cjejst.pl  przygotowaną przez firmę 
Euro Innowacje Software sp. z  o.o. 
możecie za pomocą prostego genera-
tora składać swoje pomysły, a potem 
działać żeby mieszkańcy na Wasz 
pomysł zagłosowali.

Kto może zgłosić pomysł? Każ-
dy – stowarzyszenia, koła gospodyń 
wiejskich, ochotnicze straże pożar-
ne, grupy sąsiedzkie, rady rodziców,  
mieszkańcy. 

Składając Wasze pomysły musi-
cie pamiętać o  kilku ważnych zasa-
dach:

 � budżet musi zmieścić się w kwo-
cie 5300 zł,

 � pomysł nie może wymagać po-
zwoleń np. na budowę,

 � efekt realizacji musi mieć wymiar 
społeczny i  podlegać zasadzie 

bezpłatności (czyli nie można 
czerpać korzyści finansowych 
z powstałych rzeczy),

 � efekt powinien służyć jak naj-
większej liczbie mieszkańców,

 � realizacja pomysłu musi się za-
kończyć do 30.09.2022 roku,

 � pamiętajcie żeby w  sposób atrak-
cyjny opisać Wasz pomysł zachę-
cając do głosowania na niego.
Pomysły można zgłaszać do 

10 lipca, potem rusza głosowanie. 
Śledźcie też nasz profil na Facebo-
oku „Lokalni w  Gminie Suchy Las”, 
gdzie będziemy zamieszczać infor-

mację i filmiki na temat projektu. 
Dzięki platformie każdy będzie 

mógł zapoznać się ze zgłoszonym 
pomysłem wtedy kiedy będzie miał 
na to czas i zagłosować na ten, który 
mu się najbardziej spodoba. Zgła-
szający 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 w y-
korzystać do głosowania, do kon-
sultacji, do decydowania – nie na 
zebraniach, na które nie mamy cza-
su. Tak można – warto, bo udział 
mieszkańców w życiu gminy, to no-
woczesny samorząd, bo samorząd 
to my – mieszkańcy.

Ania Ohirko
Lokalni w Gminie Suchy Las

Projekt realizowany przez 

E-lokalni w Gminie Suchy Las – ruszyli! 
Teraz czas na Wasze pomysły!
Chcecie zorganizować warsztaty? A może imprezę integracyjną? A może do Waszych 
działań brakuje Wam jakiegoś sprzętu? A może dla swojej grupy lokalnej chcecie zorgani-
zować wycieczkę? A może nasadzenia albo domki dla pszczół? Możliwości są ogromne, 
a Wam na pewno pomysłów nie brakuje!

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

(wysokość budżetu 14 928,59 euro).

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

KUPIĘ  
MIESZKANIE 

3-4 POKOJOWE 
SUCHY LAS, ZŁOTNIKI,  

OS. GRZYBOWE, JELONEK, 
PODOLANY, STRZESZYN

BEZ POŚREDNIKÓW

TEL.  
667 859 640

A

www.as-grafstudio.pl   

od 2007 r.

GRAFIKA REKLAMOWA

GRAFIKA UŻYTKOWA

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA

BRANDING

504 704 666
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WYDARZENIA

Galeria Sucholeska
Suchy Las, ul. Obornicka 85

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

tel. 509 473 120
DOWOZY NA TER ENIE  

SUCHEGO LASU I OKOLIC

Oferujemy pełen  
zakres usług  

f lorystycznych.
Serdecznie  
zapraszamy

NOWOŚĆ

TRILOGY
ZIMA 2022

To dzięki Wam nasze 
działania mają sens!
Kolejny wspólny rok za nami! A nie ukrywajmy, był to rok 
intensywny i przede wszystkim udany. Dużo się działo – 
zresztą przeczytajcie sami.

Projekt E-lokalni w Gminie Suchy 
Las polegał na zrealizowaniu Waszych 
pomysłów, pokazaliśmy, że nowocze-
sne narzędzie jakim jest platforma do 

głosowania zwiększają zaangażowa-
nie, to że możemy poczytać o  pomy-
słach i zagłosować na nie wtedy, kiedy 
mamy czas, a nie na zebraniach, powo-
duje że dużo więcej osób bierze udział 
w głosowaniu.

W  ramach projektu złożyliśmy 
wniosek z  projektem uchwały, która 
dopuszcza tę formę głosowania w gmi-
nie. A pomysły mieliście fantastyczne 
i  dzięki wspólnej pracy powstał prze-
piękny mural upamiętniający 100 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Su-

chym Lesie, zostało zamontowanych 
ponad 60 budek lęgowych dla ptaków, 
odbył się ekofestyn, a  OSP Zielątko-
wo zyskało nowy sprzęt do wspólne-
go biesiadowania z  mieszkankami 
i mieszkańcami.

Projekt Lokalna Młodzież ma 
Głos to wsparcie dla młodych ludzi, 
ale to też otwarcie projektu z muzyką, 
poczęstunkiem, konkursami i  nagro-
dami. A  przede wszystkim z  budżeta-
mi szkolnymi, które ruszyły i pięć szkół 
w naszej gminie dostanie po 10 000 zł 
od Lokalnych na realizację pomysłów 
młodzieży.

Rok 2023 to też finał projektu Róż-
norodni kreatywni lokalni w  Gminie 
Suchy Las i to na tym finale gościliśmy 
Skrzydlatą Ferajnę z sowami, malowa-
liśmy mural i świetnie żeśmy się bawili. 
A  oprócz tego oczywiście wzięliśmy 

udział w  Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy i  zbiórkach na rzecz 
Ukrainy.

Nie zabrakło też akcji zbierania 
i  naprawy rowerów dla najbardziej 
potrzebujących, robienia zawieszek 
z  ziarna dla ptaków, rowerowej grupy 
z medalami czy konkursów dla Was.

Ale działania Lokalnych to także 
uwagi do miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, uwagi 
do strategii rozwoju gminy, udział 
w posiedzeniach komisji czy składanie 
wniosków. To także nasze szkolenia, 
pozyskiwanie środków na działania 
i  ciągły rozwój – tak żeby nadchodzą-
cy rok z  Wami był jeszcze ciekawszy. 
Bo po prostu #DaSię z Lokalnymi.

Anna Ohirko
Lokalni  

w Gminie Suchy Las

Tworzymy osiedlową tradycję
Liczni mieszkańcy osiedla Grzybowego spotkali się w grud-
niu ubiegłego roku na placu Grzybowym na wigilii plenero-
wej. W organizacji imprezy pomogły sąsiednie samorządy 
pomocnicze. Pojawili się też dostojni goście z życzeniami 
opłatkowymi.

Rok temu, przy okazji obchodów 
25-lecia osiedla, na łamach „Suchole-
skiego Magazynu Mieszkańców Gminy” 
nawiązywaliśmy do początków osiedlo-
wej tradycji, która swe początki bierze 
z  improwizowanych na ulicy Koźlarzo-
wej spotkań pierwszych mieszkańców 
osiedla z drugiej połowy lat 90. 

Gwiazdor i elfy
Idea wspólnego świętowania wpi-

sała się na trwałe w  kalendarz rozlicz-
nych już inicjatyw mieszkańców na 
osiedlu, które kolejne ekipy samorzą-
dowe Grzybowego konsekwentnie kul-
tywują. Od kilku już lat zdecydowana 
większość uczestników popiera ideę 
plenerowych spotkań – nie inaczej 
było i w tym roku – w stosunku do tam-
tych wigilii – zmianą, która dobrze się 
przyjęła, jest miejsce naszych osiedlo-
wych spotkań – plac Grzybowy.

Chcemy wszystkim uczestnikom 
i  organizatorom bardzo podziękować, 
że możemy wspólnie kultywować tę 
naszą lokalną tradycję. W  sobotę, 10 
grudnia 2022 r. na placu Grzybowym 
spotkało się łącznie ponad 120 dzieci 
i  ok. 200 mieszkańców i  licznych sym-
patyków naszego osiedla. Spotkanie 
dzieci z  Gwiazdorem poprzedził fanta-
styczny spektakl teatrzyku „Wierzbak 
Plus” ze Strzeszyna z  fajnym przedsta-
wieniem o  królu Kraku i  wawelskim 
smoku. Bardzo dziękujemy aktorom 
Oli i  Arturowi Sztych. Za spotkanie 
dzieci z  Gwiazdorem bardzo dziękuje-
my naszym niezastąpionym przyjacio-
łom z OSP Zielątkowo. 

Dzieci musiały mocno się nabiegać 
po placu, by znaleźć nadchodzącego 
Gwiazdora, któremu towarzyszyły dwa 
przesympatyczne elfy. Uśmiechy i radość 
obdarowanych prezentami naszych dzie-
ci były bezcenne. Wielkie podziękowa-
nia należą się Zespołowi Pieśni i  Tańca 
CHLUDOWIANIE, który swym kon-
certem kolęd i  pastorałek w  tę chłodną 
sobotę rozgrzał licznie zebranych. 

Życzenia i potrawy
Byli także z  opłatkowymi ży-

czeniami nasz ks. proboszcz Jakub 
Knychała i  wójt Grzegorz Wojtera. 
Raczyliśmy się tradycyjnymi potra-
wami: barszczem, pierogami, rybą, no 
i  grzańcem. Wielkie podziękowania 
należą się wszystkim zaangażowanym 
wolontariuszom, nie tylko członkom 

zarządu; byliśmy pod wrażeniem, jak 
sprawnie mogliśmy zorganizować 
naszą podwójną imprezę dla dzieci 
i dorosłych, dzięki tak licznej pomocy 
naszych mieszkańców.

Wielkie podziękowania składam 
także Martynie Ciesielskiej za ponad 
100 kg owoców z  naszego stałego już 
punktu – straganu na naszym placu. 
Udało się nawet zrobić kolejny mini-
kiermasz i  zgromadzić kolejne środki 
pomocowe dla Agnieszki Roszkowiak 
z  Jelonka. Były i  tradycyjne wigilijne 
potrawy. Szczególnie chcemy podzię-
kować Dorocie, Marysi, Bożence, Ani-
cie, Darkowi, Andrzejowi a także panu 
Bronkowi za jego ogniskowe czuwanie. 
Dziękujemy za profesjonalny fotore-
portaż Tomaszowi Owczarkowi.

Nasza wigilia miała bardzo integra-
cyjny charakter także choćby ze wzglę-
du na pomoc sprzętową ze strony so-
łectwa Jelonek, sołectwa Złotniki Wieś, 
Golęczewa, Chludowa i  Zielątkowa. 
Chcemy szczególnie podziękować za 
techniczne wsparcie pracownikom Za-
kładu Gospodarki Komunalnej oraz 
OPS z SL.

Cele charytatywne
W  tym roku udało się także pod-

trzymać inną naszą tradycję ostatnich 
lat – wydanie osiedlowego kalendarza 
na 2023 rok. Tym razem udało się po-
zyskać środki na ten cel dzięki ok. 20 lo-
kalnym sponsorom – przedsiębiorcom 
z rejonu osiedla i sąsiedztwa (widoczni 
na kalendarzu), którym bardzo dzięku-
jemy za wsparcie idei. Elementem inte-
gracyjnym tego wydawnictwa był fakt, 
iż współuczestniczyli w jego tworzeniu 
nasi przyjaciele z  Zarządu Osiedla Su-
chy Las i  sołectwa Jelonek, a  konkret-
nym novum tego dokumentu jest to, 
że dowiemy się z niego o planowanych 
w  2023 r. imprezach i  działaniach in-
tegracyjnych, w  tych trzech naszych 
sąsiedzkich jednostkach. 

Kalendarze trafiły do mieszkańców 
bezpłatnie, choć ideą pomysłodawców 
było dokonanie dobrowolnych wpłat 
na dwa cele charytatywne, w  których 
realizację zaangażowane są nasze 
samorządy – na pomoc w  leczeniu 
Anulki Karolewicz z  Golęczewa i  na 
wsparcie leczenia Agnieszki Roszko-
wiak z  Jelonka. Zachęcamy nawet do 
drobnych wpłat.

Jarosław Dudkiewicz

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

http://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2/
https://www.facebook.com/groups/662486184524923/
https://www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas/
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„Czyste Powietrze” 
w Urzędzie Gminy

Punkt konsultacyjno-informacyjny pro-
gramu „Czyste Powietrze” wraz z  po-
czątkiem 2023 r. prowadzony jest Refe-
rat Ochrony Środowiska i będzie mieścił 
się w  Urzędzie Gminy w  Suchym Lesie 
przy ul. Szkolnej 13. Punkt będzie czynny 
2 dni w tygodniu, w poniedziałki od go-
dziny 12 do 17 oraz w piątki od godziny 
8 do 13. 

Dane kontaktowe, pod którymi punkt  
„Czystego Powietrza” jest dostępny:
nr. telefonu: 61 8926 543
e-mail: maciej.brzozowski@suchlas.pl

Koncert ostatkowy ze 
statuetką „Dębowego Liścia”
Koncert ostatkowy Orkiestry Dętej Chludowo to wyjąt-
kowe, doroczne wydarzenie artystyczne i środowiskowe, 
które na stałe zagościło w kalendarzu gminnych imprez. 
W tym roku odbędzie się 21 lutego w hali sportowej 
Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Jego nieod-
łącznym, ważnym elementem jest wręczenie prestiżowej 
nagrody – statuetki „Dębowego Liścia”.

Nagroda „Dębowego Liścia” ustanowiona została z okazji jubile-
uszu 800-lecia Suchego Lasu. Jest ona wyrazem głębokiego szacun-
ku dla laureata i jego działalności na rzecz gminy. W tym roku przez 
Wójta Gminy Grzegorza Wojterę zostanie wręczona po raz szósty. Kto 
ją otrzyma? Póki co jest to owiane tajemnicą…

Na ten moment możemy jednak zdradzić, że będzie to jedna z nie-
spodzianek ostatkowego koncertu. Na publiczność czekają również 
te muzyczne. Orkiestra Dęta Chludowo pod kierownictwem kapelmi-
strza Krzysztofa Żeleśkiewicza przygotowała na tę okazję atrakcyjny 
i niezwykle ambitny program artystyczny. Uwaga! Uwaga! Na scenie 
hali GOS pojawi się znana polska piosenkarka. Gościnnie z  Orkiestrą 
Dętą wystąpi Kasia Moś. 

Zapraszamy wszystkich na to wspaniałe wydarzenie!
21 lutego, godz. 19.00
hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu
Ul. Szkolna 20, Suchy Las
Bilety: 70/50 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las przy ul. Szkolnej 16  
(pon. 9:30-17:30, wt.-pt. 8:00-16:00) oraz na www.bilety24.pl.

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana  
Andrzeja Cygańczyka 

Radnego Gminy Suchy Las w latach 2002 – 2006,  
Prezesa Sucholeskiego  

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,  
społecznika, sucholeskiego przedsiębiorcy,   
a także człowieka niezwykle serdecznego.

Żonie Violetcie Cygańczyk, 
Pracownikowi Urzędu Gminy Suchy Las 

oraz Rodzinie i Przyjaciołom 
szczere wyrazy współczucia

składają
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera 

z Pracownikami Urzędu Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las 

Radosław Banaszak z Radnymi

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Urząd Gminy Suchy Las
Koncert pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o odejściu

Pana 
Andrzeja Cygańczyka

Prezesa Sucholeskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, 

społecznika, sucholeskiego przedsiębiorcy, 
Radnego Gminy Suchy Las w latach 2002 – 2006.

Najszczersze wyrazy współczucia 

dla osób najbliższych
składa red. Agnieszka Łęcka 

wraz z zespołem 
„Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy”

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

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

Czytelnicy z nagrodami 
od firmy Bricoman
Za nami kolejny konkurs paragonowy organizowany przez 
„Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy”. Zwycięzcy bar-
dzo cieszą się z otrzymanych nagród. Tym razem trafiły one 
do Macieja Oko z Poznania i Kamila Nurkiewicza.

– O  konkursie przeczytałem w  „Su-
choleskim Magazynie Mieszkańców 
Gminy”, no i  postanowiłem spróbo-
wać. Gazetę znalazłem na pływalni 
w Suchym Lesie –  mówi Maciej Oko 
z  Poznania. – Wygrałem wiertarko-

-wkrętarkę ufundowaną przez firmę 
Bricoman. Nagroda bardzo mi się przy-

da, bo lubię majsterkować – dodaje.
W  konkursie wygrałem pilarkę 

spalinową, której już używam. Przy-
daje mi się m.in. do cięcia drzew, które 
spadły po wichurze na podwórze – 
podkreśla zadowolony Kamil Nurkie-
wicz. – Często czytam wasz magazyn, 
świetnie, że oprócz ciekawych artyku-

łów można znaleźć tam też fajne kon-
kursy – dodaje.

Na temat nagród wypowiedział się 
dla nas również przedstawiciel funda-
tora.

– Firma Bricoman oferuje profesjo-
nalne produkty do remontu i budowy 
domu. Staramy się przekazywać na 
konkurs nagrody, które przydadzą się 
czytelnikom – mówi Marcin Grabia-
nowski, kierownik działu drzewnego/
farby.

Zwycięzcom gratulujemy wygra-
nej i  zachęcamy do udziału w  kolej-
nych konkursach!

AGACZYK

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

/ MĄŻ NA TELEFON
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W  sąsiedztwie Portu Lotniczego 
Ławica, przy ul. Bukowskiej 237, wy-
rósł bowiem kompleks samochodowy 

– salony Toyota Mikołajczak i  Lexus 
Poznań – Ławica. Zajmuje cztery 
hektary, w  tym budynki – 10 tysięcy 
metrów kwadratowych, ma parking 
na sto samochodów, a  także – co jest 
dużym atutem – parking buforowy 
dla portu lotniczego. Można tu kupić 
wszystkie modele Toyoty i  Lexusa 
będące w  sprzedaży, a  nawet poznać 
najnowsze konstrukcje z  napędem 
hybrydowym. Co ważne – to najwięk-
szy salon Toyoty w Europie i pierwszy 
w  Polsce zbudowany według nowej 
koncepcji japońskiego koncernu.

Hotel opon
Salony zaspokajają potrzeby 

wszystkich klientów motoryzacyj-
nych, oferując samochody nowe 
i  używane – różnych marek, miejskie, 
SUV-y, dostawcze, samochody z  na-
pędem benzynowym i  te z  napędem 
hybrydowym lub elektrycznym. Tym 
ostatnim służą oczywiście ładowarki 
elektryczne, obecne w salonie. 

Oprócz aut swoje usługi świadczy 
hala warsztatowa z  24 podnośnikami, 
a będzie w niedalekiej przyszłości także 
sektor blacharsko-lakierniczy. Obecnie 
klienci pytają o  możliwość wymiany 
opon – bo zima już pojawiła się na dro-
gach. Można, oczywiście, a do tego sko-
rzystać z  oferty „hotelu” opon – możli-
wości przechowania opon do kolejnej 
wymiany, po promocyjnych cenach. 

– Chcemy być swoim człowiekiem 
w  mieście – zapewnia Jacek Mikołaj-
czak. – Jesteśmy tu po to, by pomagać 
kierowcom obecnym i  przyszłym, by 
pomóc im odkrywać świat samocho-
dów nowoczesnych, bezpiecznych i cie-
szących się uznaniem użytkowników 
na całym świecie. Tak jak otwierali-
śmy w  2000 roku nasz pierwszy salon 

– w  Lesznie, tak i  dziś serdecznie zapra-

szamy: zapewniamy dobre samochody 
w zasięgu ręki, a także szeroki wachlarz 
usług. Doradzamy, odkupujemy, sprze-
dajemy, serwisujemy – i  chętnie dołą-
czamy do państwa przyjaciół.

Era wodoru
Dodajmy, że Jacek i  Jolanta Mi-

kołajczak stali się też, przy okazji 
otwarcia salonów, gospodarzami in-
teresującej konferencji, poświęconej 
przyszłości napędów w  motoryzacji. 
Wzięli w niej udział Jacek Pawlak, pre-
zydent Toyota Motor Poland i Toyota 
Central Europe, Dariusz Mikołajczak, 
prezes Toyota Motor Manufacturing 
Poland (TMMP), Ireneusz Pielecha 
i  Maciej Galiński z  Politechniki Po-
znańskiej oraz Maciej Sytek, członek 
Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego. W trakcie dyskusji okazało się, 
że nie mają oni złudzeń: nadciąga era 
nowego źródła napędu – wodoru.

– W  motoryzacji widzę przyszłość 
dla samochodów z napędem hybrydo-
wym i  wodorowym; samochody z  na-
pędem spalinowym będą kupowane 
tak długo, jak będą ich szukać klienci 

– zwłaszcza, że ich ceny będą się obni-
żać, gdy rynki będą się ich pozbywać, 
robiąc miejsce dla aut wodorowych; 
a diesle już nie są przez Toyotę produ-
kowane – wyjaśniał Jacek Pawlak.

– Kiedy pięć lat temu mówiliśmy 
o wodorze w Wielkopolsce, to niektórzy 
się uśmiechali – dodaje Maciej Sytek. – 
A dziś mamy autobus wodorowy w Ko-
ninie, Wielkopolska będzie zamawiała 
pociągi wodorowe na linie niezelektry-
fikowane – jeśli władze krajowe będą 
dobrze zdeterminowane, to wskoczymy 
w dobrym czasie do tego pociągu, zanim 
ucieknie nam sprzed nosa.

Pożegnanie z ropą
Jacek Pawlak przypomniał, że wo-

dór może zastąpić jako paliwo ropę, 
jest przy tym zeroemisyjny. Także 
góruje nad prądem jako paliwem dla 
samochodów: ten produkowany jest 
w  efekcie spalania węgla, więc nie do 
końca jest taki ekologiczny, do tego 
wodorowe stacje ładowania są tańsze 
i  nie wymagają takiej infrastruktury, 
a  czas tankowania – w  przypadku np. 
Toyoty Mirai – wynosi trzy minuty 
i można planować 650 km zasięgu. Po-
dobnie autobusy wodorowe tankuje 
się co dwa dni, a nie po każdym prawie 
kursie miejskim, jak w  przypadku po-
jazdów elektrycznych.

Wśród szeregu ważnych spostrze-
żeń rozmówcy podkreślili, że można 
już modyfikować silniki spalinowe, by 
korzystały z  paliwa wodorowego, ale 
także to, że na razie produkcja wodoru 
do najtańszych nie należy – wyprodu-

kowanie jednego kilograma kosztuje 
około 10 dolarów. 

– Ale nie ulega wątpliwości, że 
to jest paliwo przyszłości i  już dziś 
podejmowane są wielkie inwestycje 
w tym kierunku – mówi Jacek Pawlak. 

– Arabia Saudyjska, kraj ściśle związa-
ny z ropą, nie bez przyczyny chce być 
największym producentem wodoru. 
Japonia z kolei ogłosiła, że 30 procent 
energetyki kraju za osiem lat będzie 
oparte na wodorze. A wielkie inwesty-
cje spowodują obniżenie kosztów pro-
dukcji tego paliwa. Wyobraźmy sobie 
samochód, który na 100 km drogi spa-
li 1 kg wodoru za 1,5 dolara, a przy tym 
nie zanieczyszcza powietrza...

Grzegorz Okoński

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

W Poznaniu otwarto największy 
w Europie salon Toyoty.  
A koncern już myśli o wodorze!
Czternaście miesięcy trwał lot z lądowaniem przy Ławicy,  
ale przygotowania do niego trwały trzy lata: będziemy bu-
dować silną markę Lexus w Poznaniu, dlatego hasło „nowy 
w mieście” powinno kojarzyć się z pasją, nowoczesnością, 
a także z doświadczeniem – mówili Jolanta i Jacek Mikołaj-
czak, leszczyńscy przedsiębiorcy, prowadzący salony samo-
chodowe Toyoty w Lesznie, Kaliszu i teraz już – w Poznaniu.  

Pestkownica - idealne miejsce  
na imprezę firmową

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...

www.pestkownica.com.pl
info@pestkownica.com.pl

tel. 502 606 847  
Facebook/Pestkownica

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

  50 ha otwartej przestrzeni 
na organizowanie imprez 
i zabaw plenerowych
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WYDARZENIA

Autobusem z kartą 
lub telefonem
W autobusach sucholeskich i w czterech innych podpo-
znańskich gminach (Czerwonak, Kleszczewo, Kórnik i Tar-
nowo Podgórne) zainstalowano właśnie urządzenia po-
zwalające na płatność zbliżeniowymi kartami płatniczymi 
oraz smartfonami.

Już w  grudniu 2022 r. takie same 
urządzenia zamontowano w  autobu-
sach w Luboniu i w Rokietnicy. 

Już nie u kierowcy
O  swoich planach w  tym wzglę-

dzie Zarząd Transportu Miejskiego 
informował już na swojej stronie 
internetowej w  listopadzie ubiegłe-
go roku. Docelowo płacić kartą czy 
telefonem będziemy mogli w  całej 
aglomeracji poznańskiej. 

– Takie urządzenia pojawiły 
się w  naszej gminie 18 stycznia 
br., a  wkrótce pojawią się też w  po-
jazdach poznańskich. Tam trochę 
później, bo w  dużym Poznaniu 
siłą rzeczy potrzeba więcej urzą-
dzeń – tłumaczy nam Edward Miś-
ko, prezes Zakładu Komunikacji 
Publicznej w  Suchym Lesie. – Co 
ważne, do zakupu biletu w ystarczy 
zw ykła karta płatnicza z  opcją płat-

ności zbliżeniowej. Z urządzeń będą 
mogli więc korzystać pasażerowie, 
którzy transportem publicznym 
na terenie aglomeracji poznańskiej 
poruszają się rzadko (jak np. turyści 
i inne osoby przyjezdne) i nie posia-
dają w związku z tym karty PEK A. 

– Bardzo dobry pomysł – chwalimy. 
– Czy to inicjatywa podpoznańskich 

gmin, ZTM czy też może samych 
pasażerów? Nie od dziś występował 
przecież problem z  zakupem biletów, 
nie na każdym przystanku stoi bileto-
mat. A  nie chodzi przecież o  to, żeby 
pasażer jechał na gapę, w  dużym stre-
sie, przepłacał za taksówkę lub poko-
nywał kilometry pieszo...

– To inicjaty wa ZTM – odpo-
wiada krótko prezes Edward Miś-
ko. – A  skąd pomysł? Od czasów 
pandemii kierowcy autobusów nie 
sprzedają już biletów, zresztą sprze-
daż u  kierowcy rodziła różnego ro-

dzaju problemy. Niektórzy pasaże-
rowie płacili banknotami o  dużych 
nominałach, zakup się przeciągał 
i  powstawało opóźnienie. Tak czy 
inaczej, nikt już nie chce do tego 
rozwiązania wracać...  

Instrukcja bardzo czytelna
Na swojej stronie internetowej 

ZTM pokazuje, jak z  urządzeń ko-
rzystać. Do w yboru są cztery języki 
(polski, angielski, niemiecki i  ukra-
iński), ekran dotykow y, a instrukcja 
na ekranie czytelna – są podane 
ceny biletów czasow ych jednorazo-
w ych i 24-godzinnych, normalnych 
i  ulgow ych. Jest też możliwość za-
kupu kilku biletów w ramach jednej 
transakcji.

K iedy już w ybierzemy bilet lub 
bilety, zapłacimy za nie zbliżając do 
czytnika kartę lub telefon.

– Co istotne, automat nie dru-
kuje biletu na papierze, jak to czy-
niły dotychczasowe biletomaty 

– zaznacza prezes Edward Miśko. – 
W przypadku kontroli nie okażemy 
więc papierowego biletu. Zamiast 
tego w ystarczy zbliżyć do czytnika 
kontrolera smartfon lub kartę. Kon-
troler uzyska dostęp w yłączenie do 
informacji, że bilet został opłacony 

– zapewnia. – Do żadnych innych 

danych na karcie płatniczej (jak nu-
mer karty czy ilość zgromadzonych 
środków) nie będzie miał dostępu – 
podkreśla.

Urządzenia zostały zamontowa-
ne we wszystkich sucholeskich auto-
busach. Żeby jednak pasażer nie miał 
żadnych wątpliwości i  mógł bez stre-
su wsiąść do odjeżdżającego za chwi-
lę pojazdu, informację o  możliwości 
zakupu zbliżeniowego umieszczono 
też na drzwiach autobusów. 

Krzysztof Ulanowski
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Cząstka Wiednia i Broadwayu 
w Komornikach
Nowy Rok melomanom zawsze będzie się kojarzyć z kon-
certem filharmoników wiedeńskich. Jednak podobnych 
koncertów muzyki klasycznej można wysłuchać także 
w innych miastach. W naszym powiecie taki koncert, 
ubarwiony muzyką musicalową i filmową, zorganizowały 
Komorniki.

Komorniki przywitały rok 2023 
w  roztańczonym stylu! W  Gminnym 
Ośrodku Kultury miał miejsce trady-
cyjny już koncert noworoczny z udzia-
łem Orkiestry Musicalowej pod batutą 
Darka Tarczewskiego, z  udziałem wo-

kalistów Zofii Nowakowskiej i  Marci-
na Wortmanna. 

Nie zabrakło także tradycyjnych 
życzeń noworocznych, toastu szampa-
nem, choć największą niespodzianką 
wieczoru okazał się wyjątkowy medal, 
wręczony dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Muzyczna uczta
Tegoroczny koncert noworoczny 

w  Komornikach odbył się pod zna-
kiem muzyki klasycznej oraz musi-
calowej. Widzowie mogli poczuć się 
z  jednej strony jak w  Złotej Hali Fil-
harmonii Wiedeńskiej, by chwilę póź-
niej przenieść się na deski Broadwayu 
i West Endu.

W  repertuarze Orkiestry Musica-
lowej znalazły się chociażby utwory 
z  takich klasycznych musicali jak 

„Grease”, „Kabaret” czy „West Side Sto-
ry”, ale także ze współczesnych przed-
stawień, jak chociażby polscy „Piloci”. 

Oprócz tego muzycy zagrali także 
piosenki z  filmów. Wśród nich były 
chociażby „Never Enough” z  filmu 

„Król rozrywki”, tytułowa piosenka 
Kenny’ego Logginsa z  filmu „Footlo-
ose”, „Mam tę moc” z  „Krainy Lodu”, 
albo kultowe „(I’ve Had) The Time Of 
My Life” z „Dirty Dancing”. 

Miłym zaskoczeniem było także 
wykonanie przez orkiestrę dwóch nie-
zapomnianych przebojów Queen „We 
Will Rock You” oraz „I Want To Break 
Free” oraz instrumentalna wersja „The 
Winner Takes It All” ABBY. Melomani 
mogli natomiast zasłuchiwać się w me-
lodie utworów Johanna Straussa ojca 
oraz syna, takie jak „Marsz Radetzky’e-
go” oraz walce „Nad pięknym modrym 
Dunajem” czy „Róże południa”.

Muzycy wykonujący te oraz inne 
utwory podczas koncertu noworocz-
nego popisali się świetnymi zdolno-
ściami muzycznymi oraz przykuwa-
jącymi uwagę aranżacjami znanych 
i   uwielbianych utworów. Na swoje 
wyróżnienie zasługują także Zofia 
Nowakowska i  Marcin Wortmann, 
których wokalne popisy dopełniły ten 
wspaniały występ. Ich wykonania do-
równywały najlepszym oraz najbardziej 
znanym wersjom piosenek. Panu Wort-
mannowi należą się brawa za odwagę 
w  wykonaniu piosenek Queen – wy-
konywanie piosenek śpiewanych przez 
Freddiego Mercury’ego jest nie lada 
wyzwaniem, z którym nawet najwięksi 
wokaliści mają niekiedy problemy. Ary-
sta jednak doskonale dał sobie radę. Na-
tomiast Pani Nowakowskiej pogratulo-
wać należy wykonania „Never Enough”, 
godnego filmowego oryginału. 

Życzenia oraz 
nieoczekiwana nagroda  

Nie zabrakło także tradycyjnych 
życzeń noworocznych. Wójt Komor-
nik Jan Broda życzył mieszkańcom do-
brego i zdrowego roku, przypominając 

że „Ten rok będzie dobry i lepszy, jeżeli 
człowiek będzie dobry i lepszy”.

Z  kolei wicemarszałek wojewódz-
twa Wojciech Jankowiak życzył speł-
nienia planów, a  także odwołał się do 
potrzeby pozyskiwania unijnych pie-
niędzy słowami: „To jest potrzeba, bo 
wtedy będziemy mogli niewątpliwie 
więcej”.

Życzenia złożyli także starosta To-
masz Łubiński i radna Arletta Szymko-
wiak, reprezentująca posła Bartłomie-
ja Wróblewskiego.

Wśród zaproszonych gości obecna 
byłi członek zarządu powiatu poznań-
skiego Piotr Zalewski,  Waldemar 
Witkowski – przyjaciel gminy Komor-
niki, Magdalena Gorska – założyciel 
WSHIU, burmistrzowie i  wójtowie 
ościennych gmin, nasza redaktor 
Agnieszka Łęcka.

Kolejnym wydarzeniem miał być 
toast z  szampanem, jednak nagle po-
jawił się niespodziewany punkt pro-
gramu, w  postaci pojawienia się na 
scenie Dominika Górnego, sekretarza 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go. Owo wejście na scenę wiązało się 
z  niespodzianką, czyli przyznaniem 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Komornikach oraz śpiewakowi 
operowemu dr Damianowi Konie-
czek medalu „Labor Omnia Vincit”. 
Było to swego rodzaju uhonorowanie 
pracy dyrektora na rzecz krzewienia 
idei pracy organicznej. 

Dr Damian Konieczek dołączył 
tym samym do wybitnego grona od-
znaczonych tym medalem, wśród któ-
rych znajdują się chociażby: Andrzej 
Wajda, Krzysztof Penderecki, Jan A.P. 
Kaczmarek czy Andrea Boccelli.

Miejmy nadzieję, że przyszłorocz-
ny koncert wiązał się będzie z  podob-
nie wysoką jakością występów oraz 
z  licznymi niespodziankami, które 
z pewnością okażą się fantastyczne.

Bartosz Kabaciński

Marynarka na jesień
Wracając z pracy, wstąpiłem do ulu-

bionego sklepu z używaną odzieżą. Nie 
spieszyłem się zanadto, więc spokojnie 
przeglądałem towar z  ostatniej dosta-
wy. W pewnej chwili zwróciłem uwagę 
na przepiękną marynarkę, w  sam raz 
na jesień. Miała nowoczesny krój, fine-
zyjne lamówki wokół klap i  brustaszy, 
a  nawet oryginalną poszetkę, dobraną 
kolorystycznie do reszty. Cudo.

Przymierzyłem, pasowała idealnie. 
Pognałem do kasy.

Oddałem marynarkę do pralni i po 
paru dniach, wystrojony, ruszyłem na 
miasto. Nie ukrywam, że z  przyjem-
nością przeglądałem się w sklepowych 
witrynach.

Nagle, gdy przechodziłem nieopo-
dal cmentarza, wychodząca z bramy ko-
bieta w  czerni krzyknęła na mój widok. 
Zamarła, widocznie czymś poruszona. 
Zatrzymałem się i ja. Dopiero po chwili 

doszła do siebie.
– Skąd... skąd pan to ma? – zapytała, 

wskazując palcem na moją pierś.
– Marynarkę?
– Tak.
– Ze sklepu z używaną odzieżą.
– Należała do mojego nieżyjącego 

męża...
– Widocznie kupił identyczną.
– Była szyta na zamówienie. Nie ma 

drugiej takiej. Materiał przywieźliśmy 
z zagranicznej wycieczki, a lamówki są 
z mojej starej sukienki.

– Więc pewnie wyrzuciła ją pani przy 
porządkach i tak trafiła do sklepu.

– Ubrałam go w  tę marynarkę do 
trumny. To była jego ulubiona.

Zrobiło mi się nieswojo. Ktoś mu-
siał okraść grób, a  ja chodziłem w  ciu-
chach zdjętych z nieboszczyka.

– Nie wiedziałem, przepraszam – 
wydukałem. – Rozumiem, że było 
włamanie...

– Nic pan nie rozumie. Mój mąż zo-
stał w niej skremowany.

Dom marzeń
Znajomy, samotny jak ja, poprosił, 

bym popilnował jego willi. Wyjeżdżał 
na krótkie wakacje i bał się zostawiać 
dom bez opieki. Zgodziłem się ocho-
czo, bo miałem akurat kilka dni wol-
nego, więc wyrwanie się na ten czas 
z  mojej przyciasnej kawalerki uzna-
łem za niezły pomysł. Zresztą byłem 
ciekaw, jak willa wygląda, została ku-
piona niedawno i nie miałem okazji jej 
obejrzeć.

Z  laptopem pod pachą i  torbą 
w ręku zjawiłem się o umówionej porze 
w  poniedziałek. Znajomy oprowadził 
mnie po wnętrzu, pokazał co i  jak, po 
czym wsiadł do auta i pomknął w góry.  

Dom był okazały i przepiękny. Sta-
ry, ale zadbany. Poprzedni właściciel 
musiał włożyć sporo pracy i  pienię-
dzy, by utrzymać go w  takim stanie. 
Schody z  rzeźbionymi balustradami, 
wielkie drewniane okna, sztukaterie 
na sufitach i  gzymsach, do tego wy-
myślna mozaika na podłodze. Cudo. 
I  te meble. Stare, masywne, robione 
chyba ręcznie. Nawet mosiężne klam-
ki i  zawiasy, równie pieczołowicie 
odnowione i  wypolerowane, pocho-
dziły z  dawnych czasów. Chodziłem 

i chodziłem przez pół dnia, nie mogąc 
nacieszyć oczu.

Wieczorem rozpaliłem w kominku 
i, usiadłszy w  ogromnym fotelu, gapi-
łem się w ogień. Około północy posze-
dłem spać.

Obudził mnie jakiś stukot, jakby 
ktoś przestawiał naczynia w kuchni na 
dole. Zaraz potem usłyszałem skrzypie-
nie schodów i  pstryknięcie włącznika 
światła w  korytarzu. Wyskoczyłem 
z łóżka i podbiegłem do drzwi. Wyjrza-
łem, ale nie dostrzegłem nikogo.

„A więc jest tu jeszcze duch...” – po-
myślałem. „Pięknie!”.

Zawsze marzyłem o takiej willi, więc 
gdy po kilku dniach znajomy wrócił, 
walnąłem go marmurowym świeczni-
kiem w głowę i zakopałem w ogrodzie. 

Teraz mam wyrzuty sumienia, bo 
utrąciłem kawałek świecznika i  nijak 
nie umiem go skleić.

Kącik literacki
Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent polonisty-
ki, pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycznych i opo-
wieści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników przyjęta książka 
pt. „Byłem bogiem”.  Ale pisze również krótkie, przepojone czar-
nym humorem opowiadania, które publikuje w kolejnych tomach 
pod wspólnym tytułem „Powiedz jak mnie zabijesz”. Za zgodą au-
tora sukcesywnie publikujemy te literackie miniatury.

KĄCIK LITERACKI / WYDARZENIA
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Jan Broda - wójt gminy Komorniki, dr Damian 
Konieczek - dyrektor GOK, Dominik Górny -  sekretarz
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
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SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

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

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

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

EDUKACJA EDUKACJA / ZDROWIE

Międzynarodowa Edukacja 
dla dzieci w Suchym Lesie
Już wkrótce rozpocznie się drugi rok działania projektu 
WORLD SCHOOL – międzynarodowego przedszkola, szko-
ły podstawowej i szkoły muzycznej, które w nowoczesny 
sposób podchodzą do nauczania dzieci.

Aktualnie trwa NABÓR UZU-
PEŁNIAJĄCY do szkoły, a  w  przed-
szkolu zostały ostatnie wolne miejsca!

WORLD SCHOOL to innowa-
cyjny projekt, w  którego skład wcho-
dzą przedszkole, szkoła podstawowa 
oraz szkoła muzyczna. Po udanym 
starcie prawie rok temu, placówki od-
noszą ogromny sukces i  cieszą się du-
żym zainteresowaniem rodziców.

NA CZYM POLEGA PROJEKT 
WORLD SCHOOL?

Szkoły powstały z  myślą o  współ-
czesnej edukacji opartej na otwartości, 
tolerancji i szacunku.

Placówki są niepubliczne, a  ich 
działanie odpowiadać ma na współ-
czesne potrzeby rodziców i  ich dzieci. 
System nauczania opiera się na dwu-

języczności, regularnej komunikacji 
i zabawie! Dzieci już od najmłodszych 
lat uczą się nie tylko języka angielskie-
go jako przedmiotu, ale też fonetyki 
języka angielskiego, literatury anglo-
języcznej czy przedmiotów, to jest Ma-
thematics, General English, Science, 
Global Perspectives.

Autorką WORLD SCHOOL jest 
Marta Kowalska, prezes zarządu, ab-
solwentka studiów psychologicznych 
oraz szkoły muzycznej drugiego stop-
nia. Specjalizuje się w psychologii roz-
wojowej dzieci i  młodzieży. Jej celem 
było stworzenie szkoły nowoczesnej, 
która dostosowuje się do rozwijające-
go się świata.

– Pragnę, aby nasi uczniowie byli 
obywatelami Polski i  całego świata, 
którzy swobodnie komunikują się 

w  języku angielskim, dla których nie 
istnieją bariery językowe, którzy ro-
zumieją różnice kulturowe, są otwar-
ci i  pełni szacunku dla innych ludzi 

– podkreśla prezes Marta Kowalska.

MAGIC WORLD PRESCHOOL
Przedszkole M AGIC WORLD 

to miejsce, w  którym dzieci otoczo-
ne zostają troskliwą opieką już od 
drugiego roku życia. Przedszkole 
uczy samodzielności, pomaga w  od-
krywaniu świata i  wspiera rozwój, 
a  to wszystko w  ciepłej atmosferze 
bezpieczeństwa i  akceptacji. Misją 
placówki jest wzmacnianie natu-
ralnej ciekawości świata u  dzieci, 
uwrażliwienie ich na potrzeby in-
nych oraz pomaganie w  budowaniu 
relacji z  rówieśnikami. Każdą gru-
pą zajmuje się dwóch opiekunów 

– jeden mówiący w  języku polskim 
i  drugi komunikujący się w  języku 
angielskim. Dzięki ich współpracy 
program polskojęzyczny zintegro-
wany jest z anglojęzycznym, co przy-
nosi najlepsze efekty.

Dzieci uczęszczające do Magic 
World Preschool uczestniczą w  wy-

cieczkach edukacyjnych i  kultural-
nych, zajęciach plastycznych, muzycz-
nych i  sportowych oraz warsztatach 
prowadzonych przez psychologa.

WORLD PRIMARY SCHOOL
Szkoła wyróżnia się indywidu-

alnym podejściem do uczniów. Jej 
celem jest dbanie o  harmonijny 
i  wszechstronny rozwój dzieci. Pla-
cówka nie tylko uczy, ale także wspie-
ra rozwój pasji, inspiruje i zachęca do 
pracy na każdym etapie drogi edu-
kacyjnej. Szkoła stawia na ciekawą 
edukację pełną przygód i  wyzwań 
w  atmosferze wsparcia. World Pri-
mary School przeznaczone jest dla 
uczniów od pierwszej do ósmej kla-
sy. Grupy są kameralne i  składają się 
maksymalnie z 18 osób. 

World Primary School jest szkołą 
z  Międzynarodową Akredytacją – 
Cambridge Assessment Internatio-
nal Education – Cambridge Interna-
tional School. Realizujemy program 
Cambridge Primary & Lower Se-
condary oraz polską podstawę pro-
gramową.

MUSIC WORLD SCHOOL
Music World School to popołu-

dniowa szkoła muzyczna I  stopnia. 
Jako jedna z  czterech placówek w  Po-
znaniu posiada akredytację CEA dają-
cą pełne, profesjonalne wykształcenie 
muzyczne na poziomie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia. Każdy 
jej absolwent otrzymuje dyplom da-
jący możliwość dalszego kształcenia 
w  szkołach muzycznych II stopnia. 
Szkoła ta, to kameralna placówka, 
którą wyróżnia otwartość na różno-
rodność i kreatywność podczas prowa-
dzonych zajęć. W Music World School 
do wyboru są dwa cykle kształcenia: 
JUNIOR ACADEMY, czyli cykl 6-let-
ni oraz TEEN ACADEMY, który trwa 
cztery lata. Aktualnie uczniowie mają 
do wyboru trzy główne instrumenty: 
fortepian, skrzypce i gitarę.

WORLD SCHOOL to wyjątko-
wy projekt, który mimo dużego suk-
cesu, nadal się rozwija. Placówki te są 
idealne dla rodziców, którym zależy 

na rozwoju dzieci i  ich możliwości 
odkrywania świata poprzez niesamo-
witą przygodę!

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 
DO SZKOŁY!

Szczegóły oferty dotyczące nabo-
ru uzupełniającego znajdą Państwo 
na stronie internetowej: www.world-

-school.pl

DOŁĄCZ DO KLASY 
CZWARTEJ!

Zapraszamy dzieci klasy trzeciej 
do utworzonej klasy czwartej. Formu-
larz aplikacyjny można wypełnić za 
pośrednictwem strony: https://world-

-school.pl/rekrutacja-podstawowka/.

Zapraszamy do kontaktu:
ul. Obornicka 124,
Suchy Las 62-002.
515- 789- 269
kontakt@world-school.pl 
www.world-school.pl

fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
, fo

toa
da

m
ix

.co
m

Dzisiejsza stomatologia coraz czę-
ściej nie skupia się na poszczególnych 
zębach, ale na kompleksowym spojrze-
niu na całą jamę ustną. Dzięki temu, po 
wyleczeniu próchnicy czy chorób przy-
zębia, można kontynuować terapię z za-
biegami w  zakresie ortodoncji, a  także 
stomatologii estetycznej, co również 
nie musi oznaczać ciągnącego się la-
tami leczenia. Mamy dostępne środki 
i  możliwości do dużo szybszej i  niein-
wazyjnej metody prostowania zębów.

Clear Aligner to nowoczesny system 
leczenia ortodontycznego za pomocą 
nakładek, który nie ingeruje w codzien-
ne funkcjonowanie. Pacjent otrzymuje 
zestaw trzech przezroczystych nakła-
dek przeznaczonych na cztery tygodnie 
stosowania. Każdą z  nich należy nosić 
około 20 godzin dziennie, ściągając je 
do jedzenia, picia oraz czyszczenia. Bar-
dzo istotną kwestią jest wysoka estety-
ka, a  także, w  przeciwieństwie do stan-
dardowego leczenia ortodontycznego, 

brak dolegliwości bólowych. Nakładki 
zapewniają pacjentom wysoki komfort 
użytkowania, a pożądane efekty można 
uzyskać już po kilku miesiącach.

Proces leczenia jest dostosowywa-
ny 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. Wszyst-
ko to ustalane jest indywidualnie dla 
każdej osoby, w  zależności od sytuacji 
w jamie ustnej.

Po skorygowaniu wady następuje 
ostatni etap – retencja. Niezwykle istot-
na faza leczenia, bez której może dojść 
do utraty osiągniętych efektów. To 
właśnie nakładki retencyjne, noszone 
sumiennie zapewniają utrzymanie za-
mierzonego rezultatu.

Wprowadzenie metody Clear Ali-
ner do kompleksowej terapii, w  połą-
czeniu z innymi zabiegami leczniczymi 
oraz estetycznymi, zapewnią pacjen-

tom nie tylko piękny uśmiech, ale rów-
nież zdrowe i prawidłowe funkcjonowa-
nie całej jamy ustnej.

Zespół Mio-Dent

Nie tylko piękny uśmiech
Proste i białe zęby wielu osobom wydają się nieosiągalne. 
Istnieje przeświadczenie, że droga do uzyskania wymarzo-
nego uśmiechu wymaga wielu wyrzeczeń, jest długotrwa-
ła 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?

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

facebook: MioDentStomatologia

Lek.dent. Agata Imbierska 
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www.as-grafstudio.pl   

od 2007 r.

GRAFIKA REKLAMOWA

GRAFIKA UŻYTKOWA

REKLAMA WIZUALNA

KREACJA ARTYSTYCZNA

BRANDING

504 704 666

Rozbudzajmy sportowe 
pasje, ale też edukujmy!
Zdrowy uśmiech, czyli zdrowe zęby i cała jama ustna to nie 
tylko piękne wrażenia estetyczne, ale przede wszystkim 
również pozytywny i zdrowy wpływ na cały organizm. 
Stąd też tak wiele akcji edukacyjnych i profilaktycznych.

Edukacja najmłodszych jest 
o  tyle ważna, że zgodnie ze polski-
mi przysłowiami: „Czego Jaś się nie 
nauczy, tego Jan nie będzie umiał” 
czy „Czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci”, że 
najmłodsi sami nie zawsze zdają 
sobie spraw y jak ważna jest prawi-
dłowa higiena jamy ustnej już od 
najmłodszych lat.

Aktywność fizyczna 
To na barki rodziców spadają 

codzienne, żmudne i  często w yma-
gające upomnienia, aby rano przed 
w yjściem do żłobka, przedszkola 
czy szkoły oraz przed położeniem 
się spać koniecznie umyć zęby czy 
z  wiekiem użyć płukanki czy nitki. 
Często w  późniejszym wieku na-
stoletni pacjenci, którzy podczas 
badania kontrolnego jamy ustnej 
nie mają żadnych ubytków, powin-
ni serdecznie podziękować rodzi-

com za ich codzienny trud przez 
ostatnie lata?

Innym czynnikiem wspomaga-
jącym, a  w  zasadzie niezbędnym 
dla utrzymania zdrowia, jest ak-
ty wność fizyczna. I  tak codzienny 
spacer czy weekendowa wizyta 
na basenie nie będzie w ymagała 
specjalnego traktowania zębów. 
Osobną grupę stanowią spor-
towcy trenujący w  klubach już od 
najmłodszych lat, jak np. pły wacy 
w  Sekcji Pły wackiej KS Warta Po-
znań, którzy wśród młodzików pły-
wają już w wieku 6-7 lat! 

Codzienne wielogodzinne tre-
ningi, nierzadko odby wające się po 
kilka razy dziennie, w  połączeniu 
ze szkołą i  codziennymi obowiąz-
kami domow ymi, mogą spowo-
dować swoiste „rozluźnienie”, jeśli 
chodzi o dbanie o zęby.

Rodzice młodych sportowców 
powinni zwrócić szczególną uwagę, 

ponieważ chcąc utrzymać prawi-
dłową formę, młodzi sportowcy nie 
stosują co prawda zbyt wielu suple-
mentów, niemniej chociażby chlor 
zawarty w  wodzie (trening pły-
wacki kilka razy dziennie) może 
niekorzystnie wpły wać na szkliwo 
zębów.

A nalogicznie sytuacja w ygląda 
z  napojami izotonicznymi, które 
w  zależności od intensy wności 
treningu i  wieku, sportowcy piją 
w różnych ilościach.

Oczy wiście dotyczy to wszyst-
kich dziedzin sportu, kiedy to rano 
(czasami bardzo, bardzo wcześnie) 
trzeba wstać na trening lub po ca-
łym dniu nie ma już sił praktycznie 
na nic poza położeniem się spać.

Zdrowy duch!
To wszystko oczy wiście nie 

oznacza, że powinno się zaka-
zać młodym ludziom pły wać czy 
trenować? Wręcz przeciwnie! 
U  młodych ludzi należy rozbudzać 
i wzmacniać sportowe pasje! Jedno-
cześnie należy edukować i  uświa-
damiać im, jak ważne jest zdrowie 
jamy ustnej, gdzie chociażby nagły 
ból zęba czy w  skrajnym w ypadku 
konieczność ekstrakcji zęba w yłą-
cza ich z treningu na dobrych kilka 
dni. Oczy wiście sportowcy prze-
chodzą również badania okresowe, 
gdzie wśród w ymaganych wizyt 
znajduje się również stomatolog. 
Tym bardziej warto, aby rodzice 
razem z  klubami sportow ymi po-
kazali w  tej kwestii prawidłową 
ścieżkę. Sekcja pły wacka KS Warta 
Poznań razem z  trenerem A ndrze-
jem Olszewskim prowadzi już tego 
typ działania.

Tak prozaiczne rzeczy jak co-
dzienna dokładna higiena jamy 
ustnej, nieograniczająca się tylko 
do szczotkowania zębów, ale włą-
czająca w  to również nitkę denty-
styczną, irygator i  płukankę połą-

czone z  edukacją co do wpły wu 
czynników, na które narażeni są 
młodzi sportowcy oraz profesjo-
nalną profilaktyką f luorkową prze-
prowadzaną w gabinetach stomato-
logicznych, z pewnością przyniesie 
dobre rezultaty i  uzupełni zdrow y 
tryb życia młodych sportowców! 
W zdrow ym ciele zdrow y duch!

Lek . dent. Jakub Koralewski

Monitoring poczty 
elektronicznej w pracy
Punktem wyjścia do rozważań nad podjętym zagadnie-
niem jest stwierdzenie, iż komputer, laptop, tablet lub inny 
sprzęt tego rodzaju, powierzony pracownikowi, co do 
zasady stanowi mienie należące do pracodawcy.

Zarówno wymienione narzędzia 
pracy oraz poczta elektroniczna z  in-
dywidualnym adresem e-mail zostają 
powierzone pracownikowi, celem 
wykonywania obowiązków i  świad-
czenia pracy w imieniu i na rzecz pra-
codawcy. 

Kontrola nad 
przedsiębiorstwem

Działalność pracownika, świad-
czoną na rzecz pracodawcy przy w y-
korzystaniu poczty elektronicznej, 

można traktować jako akty wność 
pozostającą w  związku z  działal-
nością gospodarczą pracodawcy. 
Tym samym mając na uwadze ko-
nieczność sprawowania właściwej 
kontroli nad prowadzonym przed-
siębiorstwem, pracodawca przy 
zachowaniu pewnych warunków, 
pozostaje uprawniony do wglądu 
w treść w ysyłanej przez pracownika 
korespondencji e-mail.

Takie rozwiązanie pracodawca sto-
suje w  szczególności, gdy chce spraw-
dzić, czy pracownik we właściwy spo-
sób wykorzystuje swój czas obecności 
w  pracy czy też chcąc upewnić się, że 
pracownik nie otrzymuje zbyt wielu 
zadań do wykonania, którym nie jest 
w stanie sprostać w czasie przeznaczo-
nym na pracę.

Podstawę prawną umożliwiającą 
monitorowanie poczty e-mail pracow-
nika stanowi przepis art. 22[3] Kodek-
su pracy.

Zgodnie z  pow yższym przepi-
sem pracodawca, może w prowa-
dzić wskazane formy monitoringu, 
k iedy jego w prowadzenie jest nie-
zbędne do zapewnienia organizacji 
pracy umożliwiającej pełne w yko-
rzystanie czasu pracy. Inny dopusz-
czalny cel to właściwe użytkowania 
udostępnionych pracownikowi na-
rzędzi pracy.

Tajemnica korespondencji
Należy podkreślić, że dopusz-

czalność stosowania monitoringu 
poczty elektronicznej uzależniona 
jest od łącznego spełnienia w ymie-
nionych pow yżej przesłanek. Mo-
nitoring poczty elektronicznej nie 
może naruszać tajemnicy korespon-
dencji oraz innych dóbr osobistych 
pracownika. Pow yższe oznacza, iż 
pracodawca nie może analizować 
treści o charakterze pry watnym.

Zgodnie z  art. 22[2] w  zw. z  art. 
22[3] § 3 Kodeksu pracy, praco-
dawca ma obowiązek poinformo-
wać pracowników o  wprowadzeniu 
monitoringu poczty elektronicznej 
w  sposób przyjęty u  danego praco-
dawcy, czyli w  taki, w  jaki w  danym 
zakładzie pracy zw ykło się infor-
mować pracowników o  wprowadza-
nych zmianach czy innych ważnych 
kwestiach, a  zatem np. za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej czy na tablicy ogłoszeń. 

Powinno się to odbyć nie później 
niż dwa tygodnie przed uruchomie-
niem (wprowadzeniem) monitorin-
gu poczty elektronicznej. Ponadto 
cele, zakres oraz sposób zastosowa-

nia kontroli poczty elektronicznej 
powinny zostać ustalone w  układzie 
zbiorowym pracy lub w  regulaminie 
pracy albo w  obwieszczeniu, a  infor-
macje te należy przekazać pracowni-
kowi na piśmie przed dopuszczeniem 
go do pracy. 

Realne potrzeby
Wprowadzając monitoring pocz-

ty elektronicznej, pracodawca ma 
również obowiązek przestrzegać 
przy tym przepisów ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o  ochronie danych oso-
bowych oraz Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(ogólnego rozporządzenia o  ochro-
nie danych).

Podsumowując, warto zaznaczyć, 
iż wszelkie formy monitorowania ak-
tywności pracowników powinny być 
uzasadnione realnym celem i  potrze-
bami pracodawcy, przy zachowaniu 
zasad proporcjonalności i  adekwat-
ności. Co najważniejsze cel, zakres 
oraz forma kontroli muszą być znane 
pracownikowi. Jakiekolwiek wykro-
czenia czy nadużycia, wykraczające 
poza cele określone przez pracodawcę, 
a  w  szczególności stosowanie metod 
nieadekwatnych do ich osiągnięcia, 
jest niedopuszczalne i może naruszać 
dobra osobiste pracownika.

Lek. dent. Jakub Koralewski

Do naszego zespołu poszukujemy Fryzjera  
z doświadczeniem,  zaangażowaniem  

i chęcią do pracy

PRACA FRYZJER
Duża baza klientów 

Bardzo dobre warunki zatrudnienia 
Miła atmosfera 

Tel. 667 859 640 
Facebook: Salon Urody Sisel 
Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
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Najpiękniejsza nagroda za 
niełatwą eskapadę pod wodospad
Z przygodami, bo z przygodami, ale nasze złotnickie morsy 
szczęśliwie dojechały do karkonoskiej Przesieki i szczęśliwie 
z niej wróciły. Przygody nikogo nie zniechęciły, a szefowa 
klubu mówi nawet o „najlepszej z wypraw”.

Sezon morsowy dopiero się roz-
kręca, a  już w pierwszej połowie grud-
nia członkowie klubu Morsy Złotniki 
mogli cieszyć się dwoma fajnymi wy-
darzeniami. 

– Najpierw były Mikołajki, więc tra-
dycyjnie wykąpaliśmy się w  Jeziorze 
Kierskim w  mikołajowych przebra-
niach – mówi szefowa klubu Ewa Ko-
rek. – To fajna tradycja, więc na Plaży 
Łabędziej pojawiło się nawet więcej 
ludzi niż zazwyczaj – chwali.

Najlepsza wyprawa
To znaczy, przebrana za Mikołaje 

była większość ekipy, w  tym oczywi-
ście sama szefowa (grudniowa klasyka 
kąpielowa: dwuczęściowy czerwony 
strój z  białym obramowaniem plus 
spiczasta, czerwona czapka z  białym 
pomponem). Pojawiły się też dwie 
osoby przebrane za choinkę i  za pier-
nika. Czuć więc było nastrój zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia.

– To nie wszystko, bo tydzień póź-
niej dużą ekipą pojechaliśmy, jak co 
roku, do karkonoskiej Przesieki, mek-
ki morsów – kontynuuje opowieść 
pani Ewa. – Również w czapkach Mi-
kołajów. I  moim zdaniem była to naj-
lepsza wyprawa ze wszystkich, które 
organizuję. Nie tylko tych morsowych, 
ale także tych sołeckich.   

Trzeba bowiem wiedzieć, że Ewa 
Korek jest nie tylko szefową klubu 
morsów, ale też aktywną sołtyską 
Złotnik Wsi, która raz w  roku zabiera 
swoich mieszkańców do atrakcyjnych 
turystycznie miast.

No dobrze, ale co sprawiło, że 
z  tych wielu wypraw najfajniejszy był 
akurat tegoroczny wypad do Przesie-
ki?

– Bo był to wyjazd, na którym się 
nie nudziliśmy – mruży oko nasza 
rozmówczyni. – Jak zwykle pojecha-
liśmy z zaprzyjaźnioną firmą Dom-Jan 
i  z  dwoma zaprzyjaźnionymi kierow-
cami Krzyśkiem i  Januszem, którzy 
zresztą sami też morsują. I już kawałek 
za Poznaniem jeden z  tych chłopa-
ków podchodzi do mnie i  mówi, że 
dalej nie pojedziemy, bo autobus jest 
niesprawny. W pierwszym momencie 
myślałam, że żartuje!

Kierowca mówił jednak poważnie. 
Autobus dojechał jeszcze do najbliż-
szej stacji benzynowej, gdzie Ewa Ko-
rek przekazała niewesołą nowinę swo-
im klubowiczom. I też jej na początku 
nie uwierzyli.

– Potem jednak wszystko ułożyło 
się dobrze – uśmiecha się pani Ewa. – 
Poznałam wreszcie szefa firmy, z  któ-
rym dotąd rozmawiałam wprawdzie 
wiele razy, ale tylko przez telefon. Tym 

razem przyjechał do nas osobiście, no-
wym, luksusowym, sprawnym auto-
busem. Ale mieliśmy szczęście, że kil-
ka osób wykruszyło się jeszcze przed 
wyjazdem, bo ten zastępczy autobus 
był mniejszy i  wszyscy byśmy się do 
niego nie zmieścili...  

Nagłe zanurzenie
Na tym jednak stres wcale się nie 

skończył.
– Jestem osobą uporządkowaną, 

nie cierpię się spóźniać – tłumaczy 
nasza rozmówczyni. – Mieliśmy już 
opóźnienie, tego dnia zapowiadano 
śnieżyce, a  na trasie mieliśmy zamó-
wiony na konkretną godzinę obiad, 
mieliśmy też na konkretną godzinę za-
mówiony parking na terenie jednego 
z  pensjonatów. To było ważne, bo na 
terenie Przesieki nie bardzo jest gdzie 
parkować tak duży autokar, a  później 
parking zająć mieli goście pensjonatu.   

Szczęśliwie jednak wszystko 
sprzyjało tak pani Ewie, jak i  jej weso-
łej ekipie. Śnieżyc nie było, a  parking 
szczęśliwie czekał.

– Z  uznaniem patrzyłam jak nasz 
kierowca wprowadza duży autobus po 
pokrytej lodem drodze – nie kryje po-
dziwu Ewa Korek.

Z  parkingu morsy miały jeszcze 
nad wodospad Podgórnej półtora 
kilometra spaceru. Pierwszy odcinek 
poboczem drogi, ale jak to w  tej eki-
pie – wszystko zostało zorganizowane 
bezpiecznie.

– Szliśmy gęsiego, a pierwsza i ostat-
nia osoba w szeregu ubrana była w od-

blaskową kurtkę – wyjaśnia szefowa 
klubu. – Czołówek nie potrzebowali-
śmy, bo około godziny trzynastej jest 
jeszcze jasno – dodaje. 

Kolejne niebezpieczeństwo czy-
hało nad samym wodospadem. Oko-
liczności przyrody są tam piękne, 
wodospad kojąco szumi i  łatwo się 
zachwycić, a  w  efekcie zapomnieć. 
Tymczasem do potoku schodzi się po 
śliskich kamieniach. Kamienie leżą też 
oczywiście na dnie akwenu.

– Dlatego uprzedzałam, żeby uwa-
żać, schodzić ostrożnie – zaznacza 
nasza rozmówczyni. – Wszyscy mieli 
zresztą na nogach buty. W takich miej-
scach nikt raczej nie kąpie się boso. 
Nie należy też iść zbyt szybko w stronę 
wodospadu, bo dno robi się tam nagle 
głębokie i  w  jednym momencie moż-
na mieć wodę po pół łydki, a  chwilę 
później już po pępek.

– Było ślisko i zimno, za to sama at-
mosfera niezapomniana, a nasze serca 
gorące – podkreśla Angela Kosmala, 
która niejednokrotnie już morsowała 
na Plaży Łabędziej, ale do Przesieki 
pojechała po raz pierwszy. – Samo 
wejście do wody w  potoku, zderzenie 
z  niską temperaturą stanowiło na-
prawdę duże przeżycie!  

Najpiękniejsza nagroda
Był lekki mrozik – minus jeden 

stopień. Woda była nieco cieplej-
sza – plus jeden. Czyli jednak zim-
na. Nagłe zanurzenie się pow yżej 
pasa niejednego może w tej sytuacji  
zszokować.

– Nikt się jednak w sposób niekon-
trolowany po pępek nie zanurzył, choć 
w sposób kontrolowany weszliśmy po-
woli po pierś – zastrzega pani Angela. 

– Asekurowaliśmy się nawzajem, trzy-
maliśmy za ręce, pomagaliśmy sobie. 
To bardzo ważne. 

– Wszystko się udało i  kąpiel była 
cudna – uśmiecha się szefowa klubu. 

– A powrót wesoły i  już bez stresu. Na 
obiad się nie spóźniliśmy. Trzy osoby 
z naszego klubu miało tego dnia imie-
niny bądź urodziny, więc przygotowa-
łam dla nich w  prezencie czekoladki. 
A  ponieważ w  wyjeździe brało też 
udział kilka nowych osób, na wszelki 
wypadek kupiłam też cytrynówkę. Bo 
a nuż się przyda!

No i się przydała, bo okazało się, że 
jedno małżeństwo świętuje właśnie 
39. rocznicę ślubu.

– I  w  tej sposób Aleksandra i  Ja-
romir dostali w  prezencie trunek 

– mówi Ewa Korek. – Czy się ucie-
szyli? Chyba tak, bo nie protestowali – 
śmieje się serdecznie. – W ogóle dużo 
osób mi dziękowało za ten wyjazd, 
a  wśród tych wyrażających wdzięcz-
ność były też dwie osoby znad Rusał-
ki. Usłyszałam od nich, że od tej pory 
chcą jeździć ze mną i  morsować ze 
mną. I  to jest właśnie najpiękniejsza 
nagroda w  nieodpłatnej działalno-

ści społecznej – nasza rozmówczyni 
ociera łzę wzruszenia.  

– Taka droga w dużej ekipie jest bar-
dzo fajna, bo jeszcze lepiej poznajemy 
się nawzajem, jeszcze bardziej się na 
siebie otwieramy – wskazuje Angela 
Kosmala. – Oczywiście na Łabędziej 
też rozmawiamy, żartujemy, ale to 
w  sumie tylko chwila. A  w  czasie dro-
gi w  Karkonosze i  z  powrotem mia-
łam okazję poznać lepiej niejednego 
z  uczestników wyprawy. A  wszystkie 
te rozmowy przerywane są chóralnym 
śpiewaniem świątecznych piosenek, 
dzięki czemu z  wyprzedzeniem mo-
gliśmy wprowadzić się w nastrój świąt 

– zauważa.
Do Złotnik Wsi autobus dojechał 

o godz. 23.30. A kolejnego dnia w po-
łudnie część wesołej ekipy była już nad 
Jeziorem Kierskim. Rzecz jasna wraz 
ze swoją szefową.

– Zmęczenie? Oczywiście, że by-
liśmy zmęczeni, trudno było nie być 

– nie ukrywa pani Ewa. – Ale tradycja 
jest ważna, a  ja nie mogłam przecież 
opuścić swoich morsów. 

To co teraz? Międzynarodowy 
Zlot Morsów w Mielnie w lutym?

– Bardzo bym chciała i  mam na-
dzieję, że się uda – nie ukrywa pani 
Angela.

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

/ StudioFryzurChludowo

FRYZJERSTWO
 � pielęgnacja włosów (sauna, botox, olejowanie) 
 � keratynowe prostowanie włosów 
 � nanoplastia 
 � koloryzacje (backcombing, twilighting hair,  

Hollywood Look )

KOSMETYKA
 � manicure 
 � pedicure 
 � stylizacja paznokci żelem i hybrydą 
 � henna pudrowa
 � lifting laminacja i botox rzęs 
 � laminacja brwi
 � depilacja
 � zagęszczanie rzęs od 1:1 do mega volume
 � zabiegi na twarz
 � kosmetologia estetyczna  
(botox, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust)

 � makijaż permanentny 
 � zabiegi z leczniczej borowiny

Narzędzia sterylizowane w autoklawie medycznym.

METAMORFOZY Z SALONEM 
URODY NATALIA
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METAMORFOZY Z SALONEM URODY NATALIA

LECZNICZA BOROWINA
Wskazania:

  stany zapalne i reumatyzm, 
  ostre i przewlekłe dolegliwości narządu 

ruchu, w tym: stawów, kości, mięśni, tak-
że w okresie rekonwalescencji po złama-
niach, stłuczeniach i po zwichnięciach

  dolegliwości układu nerwowego, takie jak: 
rwa kulszowa, porażenia, niedowłady

  miażdżyca i związane z nią zwężenie naczyń
  choroby układu pokarmowego: przewlekłe 

zapalenie jelit, skurcze i wrzody żołądka.
Dzięki temu że naszą borowinę podgrzewamy w spe-
cjalnym urządzenium nie traci ona swoich właściwości 
jak w przypadku podgrzewania w mikrofalowce...

ZABIEG PRZECIW  
WYPADANIU WŁOSÓW 

Mezoterapia igłowa skóry głowy innowacyj-
nym preparatem , który łączy Kwas hialuronowy 
z kompleksem 7 peptydów. Zabieg stymulu-
je wzrost włosów i hamuje ich wypadanie.

Cena 30 zł

Promocja 500 zł  400 zł

Morsy Złotniki i przyjaciele pod wodospadem Podgórnej w Przesiece. Na pierwszym planie Angela Kosmala i Ewa Korek (objęte)

Mikołajkowa ekipa Ewy Korek na Plaży Łabędziej nad Jeziorem Kierskim.

28 Sucholeski.EU       styczeń 2023      nr 1 (132)  nr 1 (132)       styczeń 2023      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 29



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

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Konkurs fotograficzny dla Czytelników!

Mieszkańcy naszej gminy kochają zwierzęta, więc kolejny konkurs 
również będzie z Waszymi milusińskimi. Czekamy na zdjęcia z pu-
pilami. Pochwalcie się swoimi psami, kotami, rybkami i  nie tylko. 
Najladniejsze zostaną nagrodzone.
Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę na pu-
blikację fotografii prześlijcie do 15 lutego 2023 r. na adres  
konkurs@sucholeski.eu
Do wygrania: 

   Młot udarowo-obrotowy 10J 58G874 Graphite o wartości 579 zł 
brutto ufundowany przez firmę Bricoman, ul. Wojciechowskie-
go 7/17 w Poznaniu,

   dwa vouchery każdy po 250 zł na peeling węglowy ufundował 
Salon Urody Sisel - Agnieszka Czabańska, ul. Jeżynowa 19 
w Suchym Lesie - tel 667 924 543, 667 859 640

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

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

Obornicka 134 
Suchy Las
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                                                      ZUPY

rosół                                                                                                     10 zł
pomidorowa                                                                                     10 zł
zupa dnia                                                                                           10 zł
ogórkowa                                                                                           12 zł
żurek z jajkiem                                                                                 15 zł

                              DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka                                                                                              15 zł
barszcz ukraiński                                                                             15 zł
pielmieni (16 szt.)                                                                           29 zł
czebureki (1 szt.)                                                                             15 zł
z farszem mięsnym
z farszem warzywnym z kurczakiem
z farszem ziemniaczano-pieczarkowym
z farszem szpinakowym

                                                    MIĘSA

rumsztyk z cebulką                                                                         15 zł
pieczeń z karkówki w ciemnym sosie                                       15 zł 
kotlet schabowy                                                                              15 zł
let z kurczaka w panierce                                                           15 zł
let z kurczaka w panierce z nasionami                                   15 zł
zraz wieprzowy w ciemnym sosie                                              16 zł
let z kurczaka w płatkach kukurydzianych                           16 zł
de volaille                                                                                          16 zł
szwajcar                                                                                             16 zł
schabowy "po belwedersku" 
(zapiekany z pieczarkami i serem mozarella)                           17 zł
let z kurczaka "po parysku" 
(zapiekany z pomidorami i serem mozarella)                           17 zł

                                               DODATKI

ziemniaki                                                                                              6 zł
ryż                                                                                                           6 zł
zestaw surówek                                                                                  6 zł
mizeria                                                                                                  8 zł
kapusta zasmażana                                                                           8 zł
frytki                                                                                                      8 zł
kasza                                                                                                      8 zł
pyzy drożdżowe                                                                                  8 zł
pyzy drożdżowe z sosem pieczeniowym                                  12 zł
pyzy drożdżowe z sosem myśliwskim                                       14 zł
szare kluski z kapustą zasmażaną                                              20 zł
ketchup                                                                                                 1 zł
kwaśna śmietana                                                                               2 zł 
sos czosnkowy                                                                                    3 zł

                                  PLACKI  ZIEMNIACZANE

bez dodatków                                                                                   22 zł 
z cukrem                                                                                             22 zł
ze śmietaną                                                                                       24 zł
z powidłami                                                                                      24 zł
z pieczarkami                                                                                    24 zł
z sosem myśliwskim                                                                       26 zł

                                        PIEROGI DOMOWE

z mięsem                                                                                            27 zł
ruskie                                                                                                   27 zł
ze szpinakiem i serem feta                                                           27 zł
z twarogiem na słodko                                                                  29 zł
sezonowe                                                                                           29 zł 

zamówienia dostrarcza:

czynne: pn.-pt 11-17
tel. 693 900 282

    danie dnia 
           27 zł

Dania kuchni 
polskie i ukraińskiej
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