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

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Zakład Gospodarki Komunalnej  

Suchy Las sp. z o.o.
składa najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,  smacznego 

jajka, mokrego dyngusa 
oraz  mnóstwo wiosennego optymizmu.

Prezes Zarządu 
Zakładu Gospodarki 

Komunalnej 
Suchy Las

Mikołaj Świerkowski
wraz  z pracownikami
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 Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu  REKLAMAROZWIĄZANIE KONKURSU Z LUTOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU”

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

W konkursie fotograficznym nagrody otrzymują:
   Maciej Jóźwiak - polerkę mimośrodową 720W YT-82200 

Yatoo wartości 397,00 zł brutto ufundowaną przez firmę 
Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu

   Agnieszka Czabańska, Marcin Cieślak, Dawid Dobro-
wolski - vouchery o wartości 185 zł na jonizację wnętrza 
oraz mycie samochodu  ufundowane przez Auto Watin, ul. 
Samochodowa 1 w Baranowie, tel. 618 907 910

   Kinga Stanicka, Sylwia Witkowiak - dwa vouchery 
każdy po 220 zł na laserowe fotoodmładzanie ufun-
dował Salon Urody Sisel - Agnieszka Czabańska,  
ul. Jeżynowa 19 w Suchym Lesie - tel 667 924 543, 667 
859 640

   Alicja Dwornik-Plura, Anna Konieczna - vouchery, każ-
dy po 150 zł na wybrane usługi, ufundowane przez Studio 
Urody Natalia z Chludowa, ul. Obornicka 4,  tel. 888 
405 885

   Jerzy Banach, Karol Kwaśniewski - bony na zestawy 
ufundowane przez KFC, ul. Obornicka 134  w Suchym 
Lesie 

Obornicka 134 
Suchy Las
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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

Święta Wielkiej Nocy to czas
otuchy, pokoju i nadziei.
Niech refleksja płynąca z

przeżywania tych
szczególnych dni

przyniesie radość i pozwoli
z ufnością patrzeć w

przyszłość.
Życzymy pogodnych Świąt

oraz zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Suchym Lesie 

Katarzyna Kustoń
wraz z Pracownikami

 

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!
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Szanowni Państwo!

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w swojej firmie? O tym rozma-
wiamy z Bartłomiejem Wysockim, kierownikiem działu technicznego 
w firmie ITNS spółka z o.o. Zapraszamy do – z całą pewnością poży-
tecznej – lektury!

Przedsiębiorca musi dbać o  bezpieczeństwo swojej firmy, nato-
miast wójt i  radni mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo w swojej 
gminie, także o bezpieczeństwo finansowe. To ostatnie zależy od tego, 
czy i na ile uda się przyciągnąć inwestorów. I na ile ich nie zrazić. Po-
czytajcie, Państwo, relację z lutowej sesji Rady Gminy. Najciekawszy 
wątek dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla Złotkowa.

Zmieńmy temat na lżejszy. Trzy jednostki samorządu pomocni-
czego wspólnie zorganizowały  w  Suchym Lesie maraton salsation. 
Czwartym organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu. Wyszło pięk-
nie, wyszło radośnie, o czym zgodnie mówią same uczestniczki wyda-
rzenia. Gratuluję i tak sobie myślę, że może w przyszłości dołączą do 
przedsięwzięcia kolejne osiedla i sołectwa?

A  skoro o  sołectwach mowa, to jak mieszkańcom naszej gminy 
doskonale wiadomo, sołtyska Złotnik Wsi Ewa Korek jest jednocze-
śnie szefową klubu Morsy Złotniki. I jako szefowa organizuje bardzo 
udane, morsowe wyjazdy. Co zresztą nikogo chyba nie dziwi, bo Ewa 
jest równie sympatyczną osobą, co perfekcyjną organizatorką. W lu-
tym klubowicze uczestniczyli w  Międzynarodowym Zlocie Morsów 
w nadbałtyckim Mielnie . Wraz z Ewą i jej wesołą drużyną w chłod-
ne, morskie odmęty zanurzył się nasz reporter. Jak mu się podobało? 
Poczytajcie!

W życiu dobrze mieć coś dla ciała, ale i coś dla duszy. Dla ciała jest 
sport, np. morsowanie. A dla duszy – sztuka. Nasz dziennikarz był na 

spektaklu „Piękna i  Bestia”, wystawio-
nym na deskach poznańskiego Teatru 
Muzycznego. I – jak to w Teatrze Mu-
zycznym – wystawiono perełkę. Gra-
tulujemy kolejnego, bardzo udanego 
przedsięwzięcia!

Udanego przedsięwzięcia pogra-
tulować też wypada marce Jeep. Jak 
wiadomo, na rynku motoryzacyjnym 
trwa obecnie prawdziwa rewolucja – 
na ulicach pojawia się coraz więcej aut 
elektrycznych. Do tej rewolucji dołą-
czył wspomniany Jeep, wypuszczając model Avenger.

Szanowni Państwo, czy jesteśmy miłośnikami motoryzacji, teatru, 
morsowania, salsation, czy może wszystkich tych rzeczy, z  całą pew-
nością zdecydowana większość z nas szykuje się teraz do obchodzenia 
świąt wielkanocnych. Bo te kilka dni wyciszenia przy rodzinnym stole 
potrzebne są nam wszystkim. 

Zdrowych, pogodnych, spokojnych, rodzinnych Świąt!
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25 NEUROPORT – szybki
i skuteczny powrót do zdrowiaZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Proteza całkowita – uzupełnienie  
zapomniane „nienowoczesne”

12

Wstrzymanie się od głosowania
nie jest żadną decyzją10

Szczęśliwi ludzie w zimnej
wodzie po szyję

Eksperci okularów progresywnych

Markowe okulary 
korekcyjne i przeciwsłoneczne

Bogata oferta soczewek kontaktowych

Okulista,optometrysta

Suchy Las, Galeria Sucholeska ul. Obornicka 85, tel: 61 652 13 14
Poznań,CH Spar, ul. Druskienicka 12a, tel: 61 842 55 55
Poznań, Galeria Podolany, ul. Strzeszyńska 63, tel: 61 670 03 75

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów) 380 zł, całkowita kwota do zapłaty 380 zł, oprocentowanie stałe 0%, 
całkowity koszt kredytu 380 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 20 miesięcznych równych rat 
w wysokości 19 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.02.2023 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. Oferta dostępna jest w Avenir Medical Poland Sp. z o. o., który w imieniu Credit 
Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu 
na zakup towarów i usług. Udzielenie kredytu i jego wysokość zależą od oceny zdolności 
kredytowej klienta. Materiał ma charakter informacyjny. Oferta ważna do odwołania.

19 zł
msc

odOKULARY

Bez dodatkowych kosztów, 
z samymi bonusami.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,
by ten wyjątkowy czas był spokojny, radosny

i pozwolił na odnalezienie wewnętrznej równowagi.

Joanna Jaśkowiak
Posłanka na Sejm RP

AUTO SALON POLODY
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158, tel.: 61 8163 397
Pon. pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 14:00
www.ssangyong.polody.pl
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– Czy ludzie często zadają sobie py-
tanie, czy dane w ich organizacji są 
bezpieczne?

– Takie pytanie zadaje sobie wie-
lu właścicieli lub osób zarządzają-
cych organizacją. I  jest to na pewno 
bardzo zasadne pytanie. Kolejną 
kwestią jest wartość posiadanych 
danych. Mamy tutaj na myśli bazę 
danych klientów, bazy danych sys-
temów ERP i CR M, archiwa umów 
i  zamówień. Codzienny bezproble-
mowy dostęp do tych danych jest dla 
nas naturalny, jego nawet chwilowy 
brak może zaburzyć pracę w  każdej 
organizacji.

– Być może jednak wielu klientów 
nigdy nie zadało sobie pytania, ile 
warte są dane składowane w  ich 
systemach informatycznych. Ani 

też, jakie koszty poniesie ich or-
ganizacja w związku z przejściową 
lub całkowitą utratą danych. To 
zapytajmy w ich imieniu: ile warte 
jest bezpieczeństwo informatycz-
ne ich przedsiębiorstwa?

– Wyżej wymienione dane są 
„bezcenne”, a  przechowywane infor-
macje są jak tlen dla naszych orga-
nizmów. Codzienny, bezprzerwowy 
dostęp do nich jest dla nas tak oczy-
wisty, że bardzo rzadko zastanawia-
my się jakie działania należy podjąć 
w  przypadku ich utraty? Czy mamy 
backup danych naszych systemów 
IT? Czy i  jak szybko możemy je od-
zyskać?

– W takim razie co robicie w trosce 
o bezpieczeństwo systemów infor-
matycznych waszych klientów?

 – Analizujemy, testujemy, wdraża-
my i audytujemy środowiska IT. Dzia-
łania naszych specjalistów skupiają się 
na kompleksowym podejściu do pro-
blemu zapewnienia bezpieczeństwa 
środowiskom IT, oferując ochronę 
prewencyjną (antywirus i  firewall), 
lokalne i  chmurowe kopie zapasowe 
(backup), wieloskładnikowe uwierzy-
telnianie, audyty bezpieczeństwa IT. 
Wszystkie elementy tworzące system 
bezpieczeństwa są dokładnie dopa-
sowywane do obecnych i  przyszłych 
potrzeb klienta – szyjemy je na miarę. 

– Skoro mówimy o  bezpieczeń-
stwie zasobów IT w  danej organi-
zacji – czy ma tu znaczenie wiel-
kość organizacji?

– Nie, wielkość nie ma znaczenia. 
Znaczenie ma natomiast czynnik 
ludzki. Proszę zwrócić uwagę, że 
najnowsze osiągnięcia technologii 
IT zapewniające dostęp do wrażli-
wych danych z  każdego urządzenia 
niosą ze sobą także spore zagroże-
nia. Wspomniane wcześniej systemy 
zwiększają poziom bezpieczeństwa 
posiadanych danych. Trzeba jednak 
podkreślić, że nawet najlepsze do-
stępne rozwiązania zabezpieczające 
przechowywane dane mogą okazać 
się niewystarczające wobec często 
pomijanego czynnika ludzkiego. 

– Jakie zatem zagrożenia mogą być 
związane z  brakiem wiedzy lub 
przezorności u  użytkowników sys-
temów?

– Zacznijmy od tego, co dla wie-
lu użytkowników już na szczęście 
oczywiste, czyli od niedostatecznie 
skomplikowanych (słabych) haseł. 
Ludzie mają tendencję do tworzenia 
haseł, które są zdecydowanie za sła-
be, aby łatwiej je zapamiętać. Jest to 
bardzo zła praktyka, które może pro-
wadzić do naruszeń bezpieczeństwa 
naszych systemów. 

– Jak walczyć z tą złą praktyką?
Należy stosować polityki dotyczą-

ce złożoności haseł, ich terminowego 
obowiązywania itd. Kluczowe jest też 
zastosowanie wieloskładnikowego 
uwierzytelniania (MFA). Rozwiąza-
niem, które pozwala na zarządzanie 
silnymi hasłami tylko przez pracow-
nika, są tzw. menedżery haseł. Tego 
typu programy (np. PasswordState, 
BitWarden, 1Password) pozwalają na 
generowanie bardzo złożonych haseł, 
które różnią się dla każdego zakłada-
nego konta. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu użytkownik musi zapamiętać 
tylko jedno, silne hasło, które otwiera 

„sejf ” zawierający wszystkie pozostałe.
– OK, o hasłach już wiemy. Co jesz-

cze można podciągnąć pod czyn-
nik ludzki?

– Strony wyłudzające dane. 
Pracownicy nierzadko korzystają 
z  internetu w  pracy w  celach pry-
watnych, niejednokrotnie rozrywko-
wych. Wiąże się to jednak z  dużym 
niebezpieczeństwem ze względu na 
zagrożenia ze strony witryn wyłu-
dzających dane. Mamy tutaj na myśli 
witryny internetowe, które podszy-
wając się pod znane i często używane 
strony internetowe, mają za zadanie 
wyłudzić dane, co jest niebezpieczne 
dla osób prywatnych, a w przypadku 
przejęcia danych dostępowych do 
zasobów firmowych może zakoń-
czyć się prawdziwą katastrofą. 

– Podobnie może być w przypadku 
korzystania z maila, prawda?

– Owszem, podobne zagrożenia 
występują w przypadku korzystania 
z  prywatnej skrzynki pocztowej, na 
którą mogą przychodzić wiadomo-
ści zawierające spam lub podejmują-
ce próbę phishingu. Rozwiązaniem 
tych kwestii jest organizowanie 
regularnych szkoleń pracowników 
z  zakresu bezpieczeństwa IT. Oczy-
wiście niezależnie od tego należy 
stosować systemy chroniące pocztę 
elektroniczną i  przeglądarki przed 
złośliwym oprogramowaniem.

– Porozmawiajmy o przypadkowej 
utracie danych na skutek błędu 
użytkownika.

Dbałość o  regularne zapisywanie 
efektów swojej pracy jest kolejnym 
istotnym elementem bezpieczeń-
stwa. Mamy tutaj zarówno na myśli 
kwant czasowy, jak i  medium prze-
znaczone do zapisu. O  ile większość 
programów oferuje obecnie funkcję 
automatycznego zapisu, tak część 
z  nich nadal wymaga wykonania tej 
czynności manualne. Dodatkowym 
rozwiązaniem może być zapisywanie 
na zasobach chmurowych lub siecio-
wych typu NAS – z  opcją synchro-
nizacji na lokalne urządzenie użyt-
kownika. Dla strategicznych danych 
można również przewidzieć wykony-
wanie regularnych kopii zapasowych 
wybranych plików, katalogów lub 
wszystkich zasobów. 

– Jak zatem wdrożyć system kopii 
zapasowych, czyli tzw. backupu?

– Sprawny i  wydajny system kopii 
zapasowych to bardzo istotny ele-
ment każdej infrastruktury informa-
tycznej. Regularne wykonywanie 
kopii zapasowych zgodnie z  zasadą 
3-2-1-1-0 zapewnia bardzo wysoki 
poziom bezpieczeństwa. 

– Zasada 3-2-1-1-0? O co tu chodzi?
Zasada ta sprowadza się do kilku 

założeń. Dane powinny być składo-
wane co najmniej w  trzech kopiach, 
na dwóch różnych nośnikach (urzą-

WYWIAD / REKLAMAWYWIAD

System bezpieczeństwa 
szyjemy na miarę
Z Bartłomiejem Wysockim, kierownikiem działu technicz-
nego ITNS Polska sp. z o.o., rozmawiamy o tym, że dane 
składowane w naszym systemie informatycznym są „bez-
cenne”. Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, żeby 
zapewnić tym danym bezpieczeństwo? 

ITNS Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 269A60-479 Poznań
tel. +48 61 652 70 16, mail: handlowy@itns.pl

dzeniach), jedna kopia z powyższych 
powinna znajdować się poza podsta-
wowym datacenter, a  jedna kopia 
powinna być offline. Ważne jest też 
założenie „zero błędów po weryfika-
cji wykonanej kopii zapasowej”. 

– Czy korzystanie wyłącznie z  le-
galnego oprogramowania ma duże 
znaczenie dla bezpieczeństwa? 

– Jest to założenie, które w ydaje 
się oczy wiste, jednak z  naszych do-
świadczeń w ynika, że nadal zdarza-
ją się sytuacje, w  których korzysta-
nie z nielegalnego oprogramowania 
stanowi źródło wielu poważnych 
problemów. Bardzo często niele-
galne (pirackie) wersje oprogramo-
wania oprócz tego, że są bezpłatne 
zawierają jeszcze jeden, darmow y 
dodatek – złośliw y kod, który sta-
nowi bezpośrednie zagrożenie dla 
zasobów w  każdej organizacji. Ist-
nieje wiele złośliw ych kodów, które 
potrafią przejąć cenne dane właśnie 
poprzez instalację wraz z  nielegal-
nym oprogramowaniem. Mogą 
również nieodwracalnie zaszyfro-
wać dane w  celu uzyskania okupu 
za ich odszyfrowanie. Dodajmy, że 
korzystanie z  nielegalnego opro-
gramowania jest nietyczne, jest też 
związane z  odpowiedzialnością 
karną.

– Porozmawiajmy o  nowoczesnej 
ochronie antywirusowej.

– Najnowsze, bardziej wyrafino-
wane zagrożenia ze strony wirusów 
wymagają stosowania wieloetapo-
wych systemów ochrony. Systemy 
przeciwwirusowe starej generacji 
nie zapewniają już dostatecznej 
ochrony. Dlatego na rynku pojawiły 
się systemy przeciwwirusowe, któ-
re stosują zaawansowane metody 
ochrony przed wirusami i  szkodli-
wymi kodami, współpracując rów-
nolegle z ochroną przeciwwirusową 
na styku z internetem i w systemach 
poczty elektronicznej. 

– Podsumujmy może, jak powinny 
wyglądać dobre praktyki w zakresie 
bezpieczeństwa IT przedsiębiorstw.

– Na szczęście wspomniane wy-
żej błędy to czynniki, które można 
wyeliminować, poprzez stosowanie 
się do kilku reguł, które uczynią 
codzienne funkcjonowanie przed-
siębiorstwa w  sieci o  wiele bezpiecz-
niejszym. Warto przy tym pamiętać, 
że najlepsze efekty przynosi skorzy-
stanie z  zespołów specjalistów, któ-
rzy dzięki swojemu wieloletniemu 
doświadczeniu, są w  stanie w  pełni 
dopasować narzędzia do danego 
przedsiębiorstwa.

Rozmawiał Jerzy Berger
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
 życzymy rodzinnych, ciepłych i radosnych chwil 

oraz wesołego „Alleluja”.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego

da siłę w pokonywaniu trudności, przyniesie spokój i spełnienie marzeń.

Marian Adamski
Przewodniczący

Rady Gminy Komorniki

Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

O firmie w pigułce
ITNS Polska spółka z  o.o. to firma z  polskim 

kapitałem, która działa na rynku od 20 lat, a za-
sięg jej działalności obejmuje cały kraj. Firma 
ma biuro w Poznaniu na Podolanach. Obsługuje 
małe i  średnie przedsiębiorstwa. Specjalizuje się 
w dostawach rozwiązań zapewniających bezpie-
czeństwo sieciowe, w  systemach kopii bezpie-
czeństwa, serwerach i  pamięciach masowych, 
rozwiązaniach chmurowych Microsoft365 i AWS. 

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy

niosących radość, energię i nadzieję
na lepszą przyszłość życzy

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Wstrzymanie się od głosowania 
nie jest żadną decyzją

Sesja rozpoczęła się od wspomnie-
nia o  Grażynie Głowackiej, zmarłej 
radnej powiatowej, społeczniczce, pro-
motorce sucholeskiej turystyki rowero-
wej. Przewodniczący Rady Gminy Ra-
dosław Banaszak krótko przypomniał 
życiorys i zasługi Zmarłej.

– Panią Grażynę przede wszystkim 
zapamiętamy jako osobę uśmiechnię-
tą, jako życzliwego ludziom człowieka 

– podsumował.
Następnie zgromadzeni samorzą-

dowcy wstali i  uczcili pamięć Grażyny 
Głowackiej minutą ciszy.

Przycisk niezgody
Po tej krótkiej, smutnej uroczysto-

ści rozpoczęła się właściwa część sesji. 
Wójt Grzegorz Wojtera i  radna Joanna 
Pągowska złożyli wnioski o zmianę po-
rządku obrad. Wójt zaproponował do-

pisanie do porządku projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w  sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu zamkniętego w Biedrusku.

Radna Pągowska z  kolei zapropo-
nowała dopisanie oświadczenia Rady 
Gminy w  związku z  pierwszą rocznicą 
agresji Rosji na Ukrainę, a  także zdję-
cie z  porządku punktu dotyczącego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Złotkowa-Zachód. 
Chodzi oczywiście o  terminal, o  który 
spór pomiędzy wójtem a radnymi toczy 
się od dwóch miesięcy.  

– To może być duża inwestycja, 
niewiele o  tym wiemy, sprawa budzi 
kontrowersje – tłumaczyła Joanna Pą-
gowska. – Zorganizowaliśmy spotka-
nia z mieszkańcami, wysłuchaliśmy ich 
obaw. Mamy obawy o wpływy z podat-
ków. Pan wójt zachęcał, żebyśmy zaufali 
urzędowi... Jeszcze dzisiaj rano byłam 
przekonana, że wcisnę przycisk, żeby 
rozpocząć procedurę wszczęcia tego 
planu, ale mam jednak nadzieję, że tak 
się nie stanie.  

– A  ja jednak mam nadzieję, że da 
się pani przekonać – zaznaczył wójt 
Wojtera. – Przypomnę, że przez po-
przednią, antyrozwojową radę, w której 
większość miała Gmina Razem, straci-
liśmy nie tylko setki tysięcy złotych, ale 
i  zaufanie przedsiębiorców – zawiesił 

głos. – Strach nie może być usprawie-
dliwieniem przed podejmowaniem de-
cyzji. Nie można używać słowa „strach”, 
bo będziemy się zwijać, a  nie rozwijać. 
Proszę też pamiętać, że wstrzymanie 
się od głosowania nie jest żadną decy-
zją. Proces planowania przestrzennego 
jest procesem transparentnym. Byli-
ście państwo w  Gądkach i  w  jeszcze 
jednej miejscowości. Czy zapytaliście 
państwo tamtejszych samorządowców, 
ile oni otrzymują podatków? Przecież 
znacie ich, a  jeśli nie, to znacie mnie, 
mogłem was skontaktować.

Wójt wspomniał też o rozprowadza-
nych na terenie gminy ulotkach.

– Wiem, że pewna konkurencyjna 
firma chce wpłynąć na waszą decyzję – 
wyjawił.

Włos się jeży
Kolejnym mówcą był radny Michał 

Przybylski, który odniósł się do zarzutu 
wójta, że poprzednia rada była antyro-
zwojowa.

– Skoro tak, to dlaczego kaden-
cja zakończyła się otwarciem trzech 
przedszkoli, remontem Starego Baru 
i  wybudowaniem drogi Radojewo-

-Biedrusko i wielu innych dróg? Propo-
nuję porównać w  zakresie inwestycji 
poprzednią i następną Radę oraz stan 
zadłużenia gminy w  tych okresach – 
podpowiedział. – A  plan? Plan musi 
wywoływać kontrowersje, bo to spory 
obszar. Wywołanie takiego planu wy-
maga czasu, a  my rozmawiamy dopie-
ro od dwóch miesięcy. 

– Co do mojej wypowiedzi, bardziej 
chodziło mi o obawę, ale fakt, strach też 
mieszkańców dotyczy – wyraziła prze-
konanie radna Pągowska. – Możemy 
to krytykować, ale pamiętajmy, że ci 
ludzie tam będą nadal mieszkali. Co do 
samorządowców z  Gądek i  Robakowa, 
to owszem, rozmawialiśmy z nimi – za-
pewniła. – I dzięki temu wiemy, że choć 
mieszkańcy nie narzekają na kurz, to 
jednak narzekają na nadmierny ruch 
i fatalny stan dróg. 

– A co do ulotek, to tyle mam z nimi 
wspólnego, że treść takiej ulotki przesłał 
mi mailem radny Grzegorz Słowiński, 
bo fizycznie żadne ulotki do moich rąk 
nie trafiły – tłumaczył radny Przybylski. 

– Do mojego Zielątkowa też lobby-
sta nie dotarł – zapewnił radny Tomasz 
Sztolcman.

– Rozumiem – kiwnął głową wójt 
Wojtera. – Wspomniałem o  ulotkach, 
bo lobbyści z  reguły dostarczają je do 
rąk osób decyzyjnych, a  takowymi są 
radni. Bardzo państwa proszę, na zasa-
dzie „do trzech razy sztuka”, podejmij-
my tę uchwałę, ruszmy ze zmianą pla-
nu! – apelował.  

– Ja będę tak głosowała – zapewniła 

radna Anna Ankiewicz. – Generalnie 
mam wrażenie, że gdzieś się zaplątali-
śmy – oceniła. – Wywołajmy ten plan, 
a  uchwalenie to przecież nie mniej niż 
rok – zwróciła uwagę.

– Nie zrobimy zmian na lepsze, nie 
wywołując tego planu – dodała argu-
ment radna Wiesława Prycińska. – Wy-
wołując plan, będziemy mogli określić, 
co inwestor będzie mógł tam zrobić. Bo 
nie chciałabym w  tym miejscu ubojni 
czy garbarni, na samą myśl włos mi się 
jeży – przyznała. 

– Ja się jednak czuję oszukany w kwe-
stii wyliczeń co do przewidywanych 
wpływów podatkowych – wyznał rad-
ny Sztolcman.

Ta sprawa obaw o wpływy podatko-
we przewijała się zresztą w kilku wystą-
pieniach.

Szkoda tracić czas
– Powiem tylko tyle, że coś się mu-

siało stać przed dzisiejszą sesją, ktoś 
was musiał przekonać, że ten plan ma 
być nieuchwalalny – powiedział gorzko 
wójt i  opuścił salę w  momencie, kiedy 
do mównicy podchodziła Anna Ohir-
ko, mieszkanka Suchego Lasu.

– No i nie wiem, czy mam teraz do 
kogo mówić – pożaliła się mówczyni. 

– Wójt mówił o wpływach z podatków, 
pomyślałam więc, że będzie na remon-
ty tych porozjeżdżanych dróg – ironi-
zowała. 

– My radni mamy prawo wiedzieć 
dokładnie, o  co chodzi, bo my za 
tym głosujemy, odpowiadamy przed 
mieszkańcami – zwrócił uwagę radny 
Zbigniew Hącia. – Dyskusji nigdy za 
wiele, dlatego też argumentacja pani 
przewodniczącej komisji budżetowej 
do mnie trafiła – wyznał. 

Wtedy do mównicy podeszła Ilona 
Ciok, mieszkanka Golęczewa.

– Przykro mi na tej sesji słyszeć wa-
sze słowa, i  pana wójta, i  państwa rad-
nych – wyznała. – Zwyczajnie przykre, 
że nie chcecie dziś wywołać planu i go 
procedować dalej. Szkoda przecież 
znów tracić czas na kolejne odkładanie 
tej sprawy.

– Pan wójt przygotowuje projekt 
uchwały, ale to my uchwalamy plan – 
podkreśliła radna Ankiewicz. – A  co 
do rozjeżdżonych dróg, to Kamion-
ki, Robakowo są prawdziwą „doliną 
krzemową”. Tam tych magazynów jest 
multum. Stąd taki, a nie inny stan dróg. 
Jeśli natomiast my nie wywołamy planu 
dla Złotkowa, to samochody i tak będą 
tamtędy jeździć, nic tu nie zmienimy – 
podała argument.

Jednak nie przekonała większości 
radnych, jako że za zdjęciem punktu 
z  porządku obrad zagłosowało dzie-
więć osób (Radosław Banaszak, Jaro-

sław Dudkiewicz, Zbigniew Hącia, Iwo-
na Koźlicka, Joanna Pągowska, Michał 
Przybylski, Joanna Radzięda, Grzegorz 
Słowiński i  Tomasz Sztolcman), zaś 
przeciw tylko pięć (Anna Ankiewicz, 
Maciej Jankowiak, Krzysztof Łączkow-
ski, Wiesława Prycińska i  Robert Roz-
wadowski).

Regulamin dynamiczny
Potem poszło już łatwiej. Proto-

kół z  sesji grudniowej przyjęto bez 
uwag, jednomyślnie. Podobnie było 
z  uchwałą zmieniającą uchwałę w  spra-
wie uchwały budżetowej na rok 2023. 
I  w  tym przypadku nikt nie głosował 
przeciw, ani nikt się nie wstrzymał. 

Nadszedł czas na dyskusję o karcie 
mieszkańca „Suchy Las – jestem stąd”. 
Pojawiło się pytanie, kto ma opracować 
regulamin. 

– Nie chcieliśmy odbierać tej kompe-
tencji wójtowi i urzędnikom – zastrzegł 
radny Tomasz Sztolcman. – Chcieliśmy 
się po prostu zapoznać choćby z projek-
tem tego regulaminu.

– Rozumiemy, że panu wójtowi zale-
ży, żeby to był regulamin dynamiczny, 
żeby się w razie potrzeby zmieniał – za-
pewnił radny Jarosław Dudkiewicz. 

– Pochylmy się nad kartą za miesiąc, 
kiedy zobaczymy przynajmniej draft 
regulaminu – zaproponowała radna 

Joanna Radzięda. 
– Ogólne założenia możemy oczy-

wiście przedstawić – zgodził się zastęp-
ca wójta Marcin Buliński. 

Ostatecznie Wysoka Rada dziewię-
cioma głosami przegłosowała uchwałę 
w sprawie przyjęcia programu dotyczą-
cego karty mieszkańca. Wstrzymali się 
tylko radni Michał Przybylski, Joanna 
Radzięda i Grzegorz Słowiński.

Takich dyskusji nie było już w spra-
wie wyodrębnienia w  budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Nadszedł czas na uchwałę zmienia-
jąca uchwałę w  sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zamkniętego w  Biedrusku. 
I  tym razem głosowano jednomyślnie. 
Uchwałę przyjęto.

Jednomyślnie też przegłosowano 
uchwałę w  sprawie przystąpienia do 
porozumienia międzygminnego doty-
czącego powierzenia przez gminę Suchy 
Las miastu Poznań zadania publiczne-
go polegającego na powierzeniu przez 
gminę miastu odpadów zmieszanych do 
Instalacji Termicznego Przetwarzania 
Odpadów w Poznaniu.

Podobnie było w  przypadku przy-
jęcia oświadczenia, w  którym Wysoka 
Rada solidaryzuje się z walczącą o swo-

ją wolność Ukrainą w pierwszą rocznicę 
pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Duma z Chludowa
Po przerwie głos zabrał zastępca 

wójta Marcin Buliński – w  ramach 
punktu „Informacje wójta gminy”. 
Mówca wspomniał m.in. o  moderniza-
cji boiska w Chludowie.

– Przesunęliśmy otwarcie ofert na 2 
marca – poinformował. 

W  ramach punktu ,,Informacje 
przewodniczącego Rady Gminy”, prze-
wodniczący Radosław Banaszak poin-
formował m.in. o  wniosku w  sprawie 
pobudzania aktywności obywatelskiej.

– Wniosek zostanie przekazany Ko-
misji ds. Wniosków i  Petycji – poinfor-
mował R. Banaszak.

W  ramach punktu „Interpelacje 
i  zapytania radnych” głos zabrał radny 
Grzegorz Słowiński, który złożył inter-
pelację w  sprawie hałdy gruzu w  Złot-
nikach.

– Zachęcam do zapoznania się z  in-
terpelacją i  odpowiedzią, które dostęp-
ne są na BIP-ie – powiedział krótko.

W  ramach wolnych głosów i  wnio-
sków głos zabrał m.in. radny Zbigniew 
Hącia, który zapytał o monitoring.

– Chludowo jest miejscowością, 
gdzie w ogóle tego monitoringu nie ma 
i chyba nie będzie, choć wnioski składa-

liśmy – poskarżył się. – Chociażby plac 
zabaw na osiedlu Tysiąclecia prosi się 
o monitoring – wskazał.

Przy okazji radny Hącia wspomniał, 
że z  Chludowa można być dumnym, 
bo działają w  nim zespoły, które mogą 
reprezentować naszą gminę nie tylko 
w kraju, ale i za granicą.

Już pod sam koniec sesji radny Dud-
kiewicz zaprosił wszystkich na nocny 
maraton salsation.

– Zaproszenie dotyczy nie tylko pań 
– podkreślił z uśmiechem.

– A ja przepraszam za to, że dzisiaj na 
sesji zabrakło kanapek – sumitował się 
przewodniczący Banaszak, zamykając 
sesję. 

Krzysztof Ulanowski
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Pierwszą część lutowej sesji Rady Gminy Suchy Las zdomi-
nował spór o terminal w Złotkowie. Za to w drugiej poło-
wie samorządowcy zajęli się wieloma innymi kwestiami, jak 
chociażby rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, 
karta mieszkańca czy monitoring w gminie.

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

Wójt Grzegorz Wojtera mówił o antyrozwojowej radzie

Radna Joanna Pągowska zaproponowała przyjęcie 
oświadczenia w związku z rocznicą inwazji na Ukrainę

Radna Wiesława Prycińska woli terminal niż ubojnię

Radny Michał Przybylski mówił 
o osiągnięciach poprzedniej rady

Radna Anna Ankiewicz 
oceniła, że radni się zaplątali

Mieszkanka Ilona Ciok przekonywała,  
że szkoda tracić czas na dalsze odkładanie planu
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WYDARZENIA

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

Radosnych Radosnych 
 Świąt Wielkanocnych  Świąt Wielkanocnych 

Zmartwychwstania Pańskiego Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz  oraz  

Błogosławieństwa Bożego Błogosławieństwa Bożego 
życzy  Magda Osypiukżyczy  Magda Osypiuk

Szczęśliwi ludzie w zimnej 
wodzie po szyję
Kiedy szefowa klubu Morsy Złotniki Ewa Korek zaprasza 
na Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, zwyczajnie 
nie wypada odmówić. Tym bardziej, że w ubiegłym roku 
dałem plamę, bo miałem już wcześniej zaplanowany inny 
wyjazd.

Nasza wielka, bałtycka kąpiel kilku 
tysięcy osób rozpocząć ma się w samo 
południe, więc już o 10.30 czekam na 
busa na przystanku przy wylotówce 
z  Koszalina. Z  zapasem czasu, jak so-
bie myślę.

Tymczasem dzwoni do mnie Ewa 
Korek:

– Gdzie ty jesteś, bo o  11.00 rusza 
korowód przebierańców! – ponagla.

– Zaraz wsiadam do busa, za kilka-
naście minut będę – uspokajam.

– A  pakiet masz? Bo nie wiem, jak 
się znajdziemy w  tym tłumie... – mar-
twi się.

– Wysiądę koło biura zlotu, odbiorę 
wejściówkę i  zadzwonię – wciąż pró-
buję udawać, że mam sytuację pod 
kontrolą.

– To dzwoń, żebym tylko cię usły-
szała – szefowa klubu kończy rozmo-
wę.

Wtopić się w barwny tłum
A  potem rzeczywiście wszystko 

idzie gładko. Dzwonię natychmiast po 
wyjściu z biura, a Ewa od razu odbiera:

– My już ruszyliśmy, musisz się po-
spieszyć, żeby nas dogonić – instruuje. 

– Rozpoznasz nas, bo mamy windery, 
no i hawajskie przebrania – dodaje.

Biegnę więc w  stronę plaży, na ile 
pozwala mi na to zbity tłum radosnych 
przebierańców. Widzę hippisów, księ-
ży, zakonnice, wikingów i  krzyżow-
ców... Morsy mają fantazję! Widzę też, 
że ludzie zjechali z  całej Polski, bo na 
winderach migają nazwy miejscowo-
ści z  Pomorza czy Wielkopolski, ale 
też z  Dolnego Śląska, a  nawet z  Pod-
karpacia.  

– Widać też wyraźnie, że jest to zlot 
międzynarodowy – podkreśli potem 
już na plaży burmistrzyni Mielna Olga 
Roszak-Pezała, która notabene sama 
morsuje i przebrana jest za hippiskę. – 
Bo są też ekipy np. z  Czech, Słowacji, 
Finlandii, Węgier, Niemiec. Jesteście 
cudowni, a Mielno jest stolicą morsów 

– wykrzykuje z emfazą.
Na ekipę ze Słowacji sam zresztą 

później na plaży trafiam. Słowacy 
przyjechali z  Czernego, z  miejscowo-

ści leżącej na trójstyku słowacko-cze-
sko-polskim. Chętnie godzą się na 
wspólną fotografię.

Zlot jest nie tylko międzynarodo-
wy, ale i jubileuszowy oraz rekordowy. 
To już dwudziesta odsłona, nic więc 
dziwnego, że do Mielna przyjechało 
w tym roku prawie 9 tys. osób!

– Żebym tylko znalazł Ewę i jej eki-
pę – wciąż biegnę wzdłuż sunącego 
ulicą, barwnego korowodu i  powoli 
zaczynam się odrobinę niepokoić.

Ale oto nagle widzę windery z napi-
sem „Morsy Złotniki”. Z ulgą wtapiam 
się w hawajski tłum i rzucam w powie-
trze pytanie:

– Ale wy jesteście Złotniki Wieś czy 
Złotniki Osiedle? Bo to przecież nie to 
samo.

Liczą się wspólne emocje
To oczywiście żarcik, bo przecież 

klub zrzesza mieszkańców całej miej-
scowości Złotniki (akurat kiwa do 
mnie ręką Małgorzata Salwa-Haibach 
z  osiedla Grzybowego, była przewod-
nicząca Rady Gminy), a  nawet ludzi 
spoza gminy. Liczą się przecież wspól-
ne, morsowe spotkania, wspólnie 
przeżywane emocje, a  nie meldunek 
w dowodzie. Słyszę śmieszki, więc dla 
pewności dopytuję:

– Przyjmiecie w swoje szeregi sąsia-
da z Suchego Lasu?

I  wtedy zauważa mnie Maja Krau-
se, siostra Ewy. 

– Cześć Krzysiu! – woła.
Ja jej przez ułamek sekundy nie 

poznaję, bo – jak wszyscy złotniccy 
klubowicze – przebrana jest przecież 
po hawajsku: na głowie ma kapelusz, 
na szyi girlandę z kwiatów, a górną po-
łowę twarzy zasłaniają ciemne okulary. 
Ale za chwilę już się obejmujemy.

– Krzysiu!!! – to już krzyczy Ewa, 
która przeciska się w moją stronę przez 
kolorowy tłum swoich klubowiczów.

I  natychmiast wręcza mi do rąk 
zestaw hawajski, nakazując się prze-
brać. Przez ciemne okulary niewiele 
widzę, obawiam się też, że kapelusz 
spadnie z  mojej zbyt dużej czaszki, 
ale polecenie Szefowej to jest pole-
cenie Szefowej. Wykonuje się je nie-
zwłocznie, bez szemrania i  bez zbęd-
nego marudzenia.

Tymczasem Ewa, która ma pod 
opieką 40-osobową grupę, delikatnie, 
dyplomatycznie i z dużym wdziękiem 
pozbywa się mnie:

– Chcesz pewnie poznać ludzi, 
z  którymi wcześniej rozmawiałeś 
przez telefon? – pyta i już oddaje mnie 
w ręce Anny Maszek.

Ale my się przecież z Anną znamy, 
więc przedstawiać nas nie trzeba.

– Morsujesz z  nami czy tylko pi-
szesz reportaż? – pyta mnie rzeczowo 
Ania. 

– Morsować? Przecież woda jest 
zimna – odpowiadam z  uśmiechem, 
a  moja rozmówczyni chyba nie do 
końca wie, czy żartuję czy mówię po-
ważnie.

A  ja za żart zostaję ukarany, bo 
z  nadgarstka odpina mi się plastiko-
wy pasek, czyli wspomniana wyżej 
wejściówka, którą odebrałem w  biu-
rze. Wtedy obok mnie materializuje 
się Stanisław Korek, mąż Ewy, który 
pomaga mi przypiąć pasek porządniej.

– No cóż, inżynier ze mnie żaden – 
usprawiedliwiam się.

 Uderzenie zimnej fali
Dobrze, że wejściówki nie zgu-

biłem, bo przed wejściem na plażę 
stewardzi sprawdzają je dokładnie. 

Po plaży przechodzimy może jeszcze 
pół kilometra. Kiedy Ewa daje sy-
gnał, ekipa staje i  rozkłada na piasku 
płachty, na które morsy kładą swoje 
ubrania. Już w  strojach kąpielowych 
rozgrzewamy się krótko, tańcząc do 
muzyki na plaży. Potem Ewa ustawia 
nas do wspólnego zdjęcia na brzegu 
morza. Kto ma szczęście, robi też so-
bie osobne zdjęcie z  Szefową (mnie 
się udało!).

A  potem już 9 tys. osób wchodzi 
do morza. Woda faktycznie mocno 
chłodzi w stopy. Na moment się nawet 
wycofuję.

– Nie wchodzę, zimno – mówię 
półżartem.

– Nie ma mowy, wchodzisz! – Ewa 
bierze moje słowa serio, a  ja już po-
słusznie zanurzam się w  chłodnych 
odmętach.

Zimno jest jednak tylko przez 
chwilę, bo już za moment stopy sta-
ją się nieczułe niczym dwa kawałki 
drewna. Trudno się dziwić: morsy 
ze Złotnik mają buty z neoprenu, a ja 
morsuję boso. Mróz wprawdzie nie 
jest luty, ba, w  ogóle nie ma mrozu, 
bo temperatura jest plusowa. Tym 
niemniej jest luty, zima, a  skoro jest 
zima, to jest zimno, bo takie są prawa 
natury. 

Wchodzimy po pas. Widzę jak 
uda błyskawicznie robią się czerwo-
ne. Zastanawiam się, czy trudno bę-
dzie mi się zanurzyć głębiej, ale moje 
dylematy rozwiązuje sam królewski 
Bałtyk, bo uderza we mnie wysoka 
fala i  przez moment jestem zanurzo-
ny po szyję. Po królewsku! Czy jest 
zimno? Tak, ta pierwsza fala zdecydo-
wanie jest zimna. Kolejne już o wiele 
mniej. Poza tym spore psychologicz-
ne znaczenie ma też ten wielotysięcz-
ny tłum ludzi kąpiących się wokół 
mnie; dzięki nim momentami mam 
wrażenie, że pluszczę się w  ciepłym 
oceanie gdzieś na Malediwach. Choć 
z  drugiej strony taka liczba osób 
sprawia też, że łatwo na kogoś wpaść, 

przewrócić się i  zupełnie niechcący 
zaliczyć reset, czyli pełne zanurzenie. 

Widzę, że ekipa Ewy ustawia się 
do wspólnego zdjęcia w  wodzie, więc 
przyklękam przed nimi, żeby też się 
załapać. I  wtedy przychodzi kolejna 
fala, a ja krzywię twarz w grymasie, bo 
znów jestem w zimnej toni po szyję.

Małgorzata nas rozgrzewa
Wreszcie mokrzy, ale szczęśliwi 

wychodzimy na brzeg. Chwilę jesz-
cze leżymy na mokrym piasku nad 
samym morzem, a fale obmywają nas 
leniwie. A  zaraz potem ubieramy się 
już przy ostrych dźwiękach lecącej 
z  nagrania „Meluzyny” Małgorzaty 
Ostrowskiej. Muzyka nieźle rozgrze-
wa, nucę więc razem z  wokalistką: 

„To co dzieje się na lądzie, to pod wodą 
też się zdarza...”

– Dziś ten kawałek leci z  nagrania, 
ale dzień wcześniej Małgosia śpiewała 
go podczas balu morsów na żywo – in-
formuje mnie Ewa.  

No dobrze, ubraliśmy się, jakoś na-
wet udało się na zdrewniałe stopy zało-
żyć skarpetki i buty, więc jeszcze ostat-
nie pamiątkowe zdjęcia z  Szefową na 
tle morza i  powoli trzeba już wracać. 
Ludzie rozchodzą się do samochodów, 
a część ekipy Ewy kieruje się w stronę 
wynajętego busa.

– Do zobaczenia za tydzień na Plaży 
Łabędziej nad Jeziorem Kierskim – że-
gna się z klubowiczami Ewa. – A ty jak 
dotrzesz? – pyta mnie po chwili.

– Do Koszalina prywatnym busem, 
a jeśli go nie złapię, to pobiegnę – mru-
żę oko, bo przypuszczam, że raczej zła-
pię. Dwunastokilometrowy bieg zimą, 
tuż po morsowaniu, to raczej średni 
pomysł.

– Koniecznie daj znać, kiedy już bę-
dziesz na miejscu! – nakazuje.

Wysyłam więc esemesa, kiedy tyl-
ko bus mija tablicę z  napisem „Kosza-
lin”. Polecenia Szefowej wykonuje się 
przecież bez zbędnej zwłoki.

Krzysztof Ulanowski
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Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom  

Złotnik Wsi oraz całej gminy
życzę wielu radosnych spotkań 

w gronie najbliższych, odpoczynku, 
wzruszeń i refleksji, jakie niesie ze sobą 

zmartwychwstanie Jezusa. 

Życzę także  
smacznego jajka.

Sołtys Złotnik Wsi 
Ewa Korek

WYDARZENIA  / REKLAMA
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INTERWENCJE MAGAZYNU / REKLAMA

Korony drzew uformowały 
się za nisko
Jeszcze w lutym skontaktowała się z nami mieszkanka placu 
Grzybowego, która wyraziła swoje rozgoryczenie z powodu 
niewłaściwego – jej zdaniem – przycięcia klonów rosnących 
w szpalerze wzdłuż odchodzącej od tego placu ulicy Boro-
wikowej. Rzecz okazała się jednak dość skomplikowana...

Zarówno plac, jak i ulica znajdują 
się na osiedlu Grzybowym, którego 
mieszkańcy należą do ludzi aktyw-
nych, często biorących sprawy we 
własne ręce. Także swoje osiedle za-
zieleniali po części sami...

– Tak, sami te drzewa jako miesz-
kańcy sadziliśmy, już wiele lat temu. 
Tym bardziej przykre, że teraz przy-
cięto je w  sposób niewłaściwy, bo 
wyłącznie od strony jezdni, na sku-
tek czego korony zostały zdeformo-
wane – żali się mieszkanka. – Roz-
mawiałem w  tej sprawie z  różnymi 
urzędnikami, którzy tłumaczyli, 
że przycinka była konieczna, gdyż 
nadmiernie rozrośnięte gałęzie 

uniemożliwiały przejazd samocho-
dom. Ale urzędnicy obiecywali, że 
niedoróbka zostanie poprawiona, 
że przytną korony także i  od strony 
chodnika. Tymczasem mija już mie-
siąc i nadal nic się nie dzieje...

Śmieciarki lusterkami
Inna mieszkanka osiedla Grzybo-

wego wskazuje, że sprawa wcale nie 
jest jednak taka prosta i oczywista.

– Część drzew na naszym osiedlu 
posadziła gmina, a  część rzeczy-
wiście sami mieszkańcy – mówi. 

– Z  reguły drzewa rosnące w  szpa-
lerze sadziła gmina, ale na ulicy 
Borowikowej akurat jest inaczej. 
W  każdym razie, dopóki ci miesz-
kańcy pracowali, mieli siły i  pienią-
dze, w  miarę możliwości starali się 
o  swoje drzewa dbać – przyznaje 
nasza rozmówczyni. – Jednak mi-
jały lata, ludzie przechodzili na 
emerytury i  sił oraz pieniędzy było 
coraz mniej. Wtedy ci starsi już 
mieszkańcy zaczęli oczekiwać, że 
o drzewa zadba Zakład Gospodarki 
Komunalnej...

I  rzeczywiście, Zakład Gospodar-
ki Komunalnej drzewami się zajmuje. 

– To prawda, przycięliśmy na razie 
korony klonów wzdłuż linii krawęż-
nika ul. Borowikowej, jest to jed-
nokierunkowa wąska uliczka z  wy-
znaczonymi równolegle miejscami 
parkingowymi. Śmieciarki omijając 
zaparkowane samochody zahaczały 
o  gałęzie lusterkami co doprowadzi-
ło kilkukrotnie do ich uszkodzenia 

– potwierdza Paweł Tomaszewski 

z ZGK Suchy Las Sp. z o.o. – Ale bez 
obaw, w  najbliższych dniach przy-
tniemy gałęzie także i z drugiej strony, 
więc proporcje koron zostaną zacho-
wane – uspokaja. 

A jak całą tę sytuację oceniają spe-
cjaliści zajmujący się drzewami od 
strony naukowej?

– Klony zostały posadzone w  nie-
właściwym miejscu, a  korony nie zo-
stały wyprowadzone na tyle wysoko, 
by uformować skrajnię – ocenia dr 
Marcin Kolasiński z  Katedry Den-
drologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w  Po-
znaniu. – Mówiąc krótko, korony 
drzew uformowały się za nisko.  

Płaczą z otwartych ran
Kto powinien odpowiadać za te 

klony?
– Za pas drogowy odpowiada wła-

ściciel drogi, który w tej sytuacji powi-
nien zadbać też o  pielęgnację drzew 

– tłumaczy ekspert.   
Nasz rozmówca wskazuje jednak, 

że klony nie powinny być przycinane 
w lutym, kiedy nie są w pełnym ulist-
nieniu.

– Klony, podobnie, jak np. brzozy, 
płaczą – wyjaśnia. – Silne parcie ko-
rzeniowe sprawia, że soki wypływają 
przez rany, zamiast iść do pąków. Poza 
tym widziałem, że drzewa na Borowi-
kowej były cięte tak, jak komuś akurat 
ułożyła się piła. Pozostawiono otwar-
te rany. Takie prace powinni wykony-
wać arboryści.

Co dalej zatem? Przycinać korony 
od strony chodnika czy poczekać? 

– Mamy kłopot – przyznaje spe-
cjalista. – Estetyka została zaburzona, 
a  odbudowywanie naturalnego po-
kroju będzie trwało lata. Lepiej, żeby 
klonów teraz z drugiej strony nie przy-
cinać, bo znów będą płakać i co z tych 
drzew zostanie? – pyta retorycznie. – 
Zło może być większe.

Może zatem lepiej poczekać i  na 
razie klonów od strony chodnika nie 

przycinać? A  najlepiej nawiązać kon-
takt z arborystami?

– Tak, są gatunki drzew którym 
lepiej wykonywać cięcie korygujące 
w pełni ulistnienia, natomiast niektó-
re sytuacje wymagają zmiany najbar-
dziej optymalnych terminów – zwra-
ca uwagę Paweł Tomaszewski. – Ja 
jestem skłonny poczekać, jak również 
mogę zaprosić znajomego arborystę 
do współpracy, tylko czy mieszkańcy 
poczekają? – pyta retorycznie.

– W  tej sytuacji poczekamy – za-
pewnia mieszkanka placu Grzybo-
wego.

Krzysztof Ulanowski

INFORMACJE ZZO / REKLAMA

 Montaż systemów nawadniania  
z wykorzystaniem 
wody opadowej
 Ogrody
 Brukarstwo
 Ogrodzenia, stolarka  
ogrodowa

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

506 122 506506 122 506

 Extremalne 
sprzątanie
 Rozbiórki
 Mycie i malowanie 
elewacji
 Remonty 
pomieszczeń
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tel. 517 391 819  |  ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las
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GABINET TERAPI I 
I ROZWOJU DZIECKA 

www.efektywka.com 

fb/efektywka

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy 
pragnę złożyć Państwu życzenia, 

aby wiosenna atmosfera, 
wiara i miłość nie opuszczały Was 

przez cały rok

Dorota Grzebisz

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych  

oraz mokrego  
Dyngusa 

życzy 
Kwiaciarnia Cattleya
z Galerii Sucholeskiej

AGRO-FELEK – naturalny kompost
Rosnący poziom życia wiąże się z większą konsumpcją, 
a w konsekwencji wzrostem produkcji odpadów, również 
tych organicznych.

Stanowią one największą część od-
padów komunalnych selektywnie ze-
branych, powstają bowiem w każdym 
gospodarstwie domowym. 

Frakcja idealna
Można wśród nich wyróżnić 

obierki z  warzyw i  owoców, fusy po 
kawie, herbacie, skorupki jaj czy sko-
szoną trawę. Frakcja ta dzięki swoim 
specyficznym właściwościom jest 
idealna dla przygotowania naturalne-
go nawozu.

Tak powstaje AGRO-Felek. Na-
turalny kompost, bo o  nim mowa, 
doskonale użyźnia glebę i  jest całko-
wicie bezpieczny dla środowiska. To 
alternatywa dla drogich nawozów, 
doskonałe źródło cennej materii or-
ganicznej. Jego właściwości wykorzy-
stasz zarówno w  ogródku, rabatach 
czy polach uprawnych jako najlep-
szy naturalny materiał poprawiają-
cy żyzność i  strukturę gleby. Coraz 
częściej jest doceniany przez dział-
kowców, ogrodników czy rolników 
w poprawianiu jej właściwości.

Potencjał odpadów BIO
Próchnica zawarta w  materii orga-

nicznej działa, łącząc małe cząstki, jed-
nocześnie zapobiegając ich nadmier-
nemu zbiciu w zwartą masę, co stanowi 
korzyść na ciężkich, gliniastych gle-
bach, rozluźniając je, zwiększając prze-
puszczalność i napowietrzenie. 

Dostęp powietrza jest niezbędny 
dla zdrowego wzrostu korzeni. Chcąc 
dbać w  najwyższym stopniu o  środo-
wisko przyrodnicze, warto zastoso-
wać podłoże naturalne, wzbogacające 
glebę w  substancje organiczne i  skład-
niki pokarmowe, poprawiające jej 
właściwości fizyczne, chemiczne i  bio-
logiczne. W produkcji AGRO-FELKA 
maksymalnie wykorzystywany jest 
potencjał odpadów BIO, w tym zasoby 
naturalne w postaci odpadów, dlatego 
tak istotna jest ich selektywna zbiórka 
i możliwość ponownego użycia. 

KOMPOST AGRO-FELEK 2.0.
  wzbogaci Twoją glebę w substancje organiczne,
  może być stosowany w uprawach roślin rolniczych,  

ozdobnych, sadowniczych i trawników.
Kup z dowozem: tel. 601 223 023

oodd  22000077  rr..

Radosnych Świąt 
Wielkiej Nocy, 
pełnych miłości                

i nadziei, 
a także wielu okazji 
do miłych spotkań                  

w gronie najbliższych
życzy 

Naszym Klientom
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Sucholeski Rower Gminny to bez-
płatny system wypożyczeń rowerów, 
który w  gminie został uruchomiony 
we wrześniu 2020 roku. Jego realiza-
cja stanowiła element większego pro-
jektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej 
na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach”. 
Zadanie to otrzymało unijne dofi-
nansowanie, a  celem nadrzędnym 
całego przedsięwzięcia była poprawa 
jakości życia społeczności lokalnej 
oraz ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza poprzez przyspieszony roz-
wój czystych, bezpiecznych, spójnych, 
funkcjonalnych i  efektywnych form 
niezmotoryzowanego transportu in-
dywidualnego.

 Dziś Sucholeski Rower Gmin-
ny to 12 rowerów miejskich czwar-
tej generacji, które dostępne są 
w  sześciu punktach w ypożyczenia 
/ zwrotu roweru (system obejmuje 
miejscowości Suchy Las, Złotniki 
Wieś i Jelonek):

1. ul. Łagiewnicka w  Złotnikach 
Wsi – przy pętli autobusowej,

2. ul. Dworcowa w  Złotnikach – 
węzeł przesiadkowy w  Złotni-
kach,

3. os. Grzybowe w  Złotnikach – 
przy przystanku kolejowym 
PK M,

4. ul. Sosnowa w  Złotnikach – 
Jelonek – Złotniki,

5. ul . Szkolna 13 w  Suchym Le-
sie – Urząd Gminy,

6. ul . Meteorytowa w  Suchym 
Lesie – przy os. Przylesie.

System Sucholeskiego Roweru 
Gminnego jest prosty i  intuicyjny 
w  obsłudze. Wypożyczenie odbywa 
się poprzez aplikację ROOVEE lub 
stronę internetową www.sucholeski-
rower.pl, gdzie należy założyć konto 
użytkownika. Kolejnym krokiem 
jest zasilenie konta kwotą 15 zł – jest 
to jednorazowa zwrotna opłata de-
pozytowa, a  w  momencie wypoży-
czenia roweru posiadać na nim mi-
nimum 10 zł.

 W  gminie Suchy Las samo 
w ypożyczenie i  korzystanie z  ro-
weru jest bezpłatne. Warunkiem 
jest stosowanie się do obowiązu-
jących w  regulaminie zasad. Re-
gulamin oraz szczegółowe infor-
macje dotyczące funkcjonowania 
Sucholeskiego Roweru Gminne-
go dostępne są na stronie w w w.
sucholeskirower.pl. Na stronie 
tej znajdują się również dane kon-
taktowe do Biura Obsługi K lien-
ta, gdzie należy zgłaszać wszelkie 
problemy związane z  funkcjono-

waniem systemu: tel . 887 766 833,  
e-mail: bok@roovee.eu.

 Tak jak minione, tegoroczny sezon 
Sucholeskiego Roweru Gminnego 

został zaplanowany do końca paździer-
nika. W  ubiegłorocznym „gminnymi” 
rowerami wykonano 1009 przejazdów 
na łącznym dystansie 3 396,02 km.

„Monografia cmentarza 
parafialnego w Chojnicy”

Cmentarz w  Chojnicy to naj-
starsza zachowana katolicka nekro-
polia w  gminie Suchy Las. Nieco 
zapomniany, gdyż od końca II wojny 
światowej jest zamknięty i  znajduje 
się na terenie poligonu wojskowe-
go Biedrusko. Wciąż jednak jest to 
świadectwo naszych dziejów, lokal-
nej tożsamości i  pamięci o  naszych 
przodkach.

K siążka stanowi pok łosie 
długich poszukiwań i  kwerend 
archiwalnych. Autorzy, poza da-
nymi pochodzącymi z  materiałów 

archiwalnych, uwzględnili w  swo-
jej pracy również przekazy ustne 
i wspomnienia od osób związanych 
z  ludźmi pochowanymi na cmen-
tarzu w  Chojnicy. Część książki 
stanowią zdjęcia nagrobków, które 
przetrwały do dzisiaj.

Monografia to skarbnica wiedzy 
na temat chojnickiej nekropolii, ale 
również życia w  XIX i  X X wieku 
w  miejscowościach, które w  więk-
szości już nie istnieją. Autorami 
książki w ydanej przez Gminę są: 
Ryszard Chruszczewski, Grażyna 
Głowacka, Ryszard Głowacki, Ma-
rek Hałas oraz Grzegorz Mencel.

„Ilustrowane dzieje 
gminy Suchy Las”

Interesujesz się gminą Suchy Las. 
Chcesz zgłębić wiedzę na jej temat, 
poznać jej historię i  sylwetki osób, 
które zapisały się na jej kartach. Ta 
książka jest dla Ciebie – „Ilustrowane 
dzieje gminy Suchy Las”, autorstwa 
Ryszarda Chruszczewskiego – histo-
ryka, regionalisty, nauczyciela Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie.

W książce tej, wydanej przez Gminę, 

czytelnicy znajdą historię miejscowości, 
które istnieją do dziś, informacje o miej-
scowościach odłączonych od gminy 
oraz o tych, które przestały istnieć, a tak-
że lokalne legendy czy biogramy zasłu-
żonych mieszkańców. Jej atutem jest 
także piękna oprawa – sztywna okład-
ka, kredowy papier. Całość opatrzona 
została profesjonalnie wykonanymi 
zdjęciami, oryginalnymi grafikami 
i  ilustracjami oraz starymi, niezwykle 
wartościowymi pocztówkami.

Monografia cmentarza w Chojnicy  
i Ilustrowane dzieje... 
do kupienia w Suchym Lesie
Z satysfakcją informujemy, że książki: „Monografia cmentarza 
parafialnego w Chojnicy” oraz „Ilustrowane dzieje gminy 
Suchy Las” można nabyć w Saloniku Prasowym w Suchym 
Lesie, pl. Nowy Rynek 7. Polecamy i zachęcamy do kupna!

Sezon rowerowy czas zacząć
Do pracy, szkoły, sklepu czy na wiosenną trasę po okolicy 
– „rower jest wielce okej”. Jeśli nie mamy własnego, warto 
skorzystać z Sucholeskiego Roweru Gminnego, którego 
trzeci sezon wystartuje 3 kwietnia. 

Sucholeski Rower Gminny
www.sucholeskirower.pl

Weź rower i jedź!
korzystamy na 3 sposoby:

1. sposób pierwszy APLIKACJA

2. sposób drugi Biuro oBsługi Klienta 

KROK 1
Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora  
i zapamiętaj TELEKOD

KROK 2
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, podaj NUMER_ROWERU, który chcesz odblokować,  
a następnie swój TELEKOD

3. sposób trzeci SMS

KROK 1
Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora  
i zapamiętaj TELEKOD

KROK 2
Uruchom przejazd wysyłając SMS na numer 539 569 930 o treści: start NUMER_ROWERU,  
który chcesz wypożyczyć, następnie postępuj zgodnie z komunikatem SMS

1.
Pobierz aplikację 
ROOVEE i załóż 

konto na  
my.roovee.eu

2.
Zasil konto  
przelewem  
lub kartą

3.
Zeskanuj QR kod  
z kierownicy lub 

blokady nad tylnym 
kołem i jedź!

4.
Zamknij ręcznie 
blokadę tylnego  

koła i tyle :)

strefa wypożyczenia: suchy las, Jelonek, Złotniki

Pomoc: Biuro obsługi Klienta 24h / 7 dni
nr tel. 88 77 66 833 /mail do BoK: bok@roovee.eu
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MOTORYZACJA / REKLAMA

Pierwszy elektryczny 
Jeep made in Poland!
Jeep jako kolejna marka dołącza do elektrycznej rewolucji 
na rynku samochodów. Do salonów wchodzi bowiem 
pierwszy w pełni elektryczny model marki – Avenger. Jed-
nak fani benzyny nie muszą się martwić, bo dostępna jest 
także wersja napędzana tym paliwem.

Marki budujące samochody tere-
nowe niemal zawsze budzą kojarzenia 
z benzyną i masą spalin. 

Przedpremiera w Poznaniu
Jednak Jeep, marka którą swą po-

pularność zbudowała na tego typu au-
tach (nie bez powodu każdy samochód 
terenowy jest dla nas jeepem), od pew-

nego czasu przechodzi na elektryczne 
tory. Najnowszym przykładem dzia-
łań marki w stronę zmiany wizerunku 
jest model Avenger – pierwszy w  100 
proc. elektryczny model marki.

Nowy model Jeepa można było 
przedpremierowo zobaczyć w  po-
znańskim salonie POL-CAR przy 
ulicy Gorzysława 9 w  dniach 14-15 

marca. Stało się to zaledwie kilka ty-
godni po zdobyciu przez Avengera ty-
tułu Europejskiego Samochodu Roku 
2023, a  także triumfu w  plebiscytach 
Women’s World Car of the Year 2023 
oraz Auto Lider 2023. Odwiedzający 
salon POL-CAR mieli zatem wyjąt-
kową okazję jako jedni z  pierwszych 
w Polsce podziwiać Avengera z bliska, 
a także uzyskać odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące pytania.

Dzięki wysokiej jakości obsługi, 
profesjonalizmowi a  także bardzo 
dobrym wynikom sprzedażowym, 
salon Jeep POL-CAR, jako jeden z za-
ledwie pięciu wyróżnionych dealerów 
w  Polsce, mógł zorganizować przed-
premierowy pokaz modelu Avenger 
we własnym salonie. Na gości czekała 
nowa, wyjątkowa aranżacja wnętrza, 
która bardzo dobrze współgrała z żół-
tym lakierem SUN prezentowanego 
modelu Avenger.

Samochód cieszył się pozytywną 
opinią wśród odwiedzających salon. 
Dowodem niech będzie fakt, że zaled-
wie w  trakcie dwudniowej ekspozycji 
Doradcy Handlowi POL-CAR zebra-
li sporo zamówień na najnowszego 
SUV-a Jeep.

Mały Jeep z Polski
Avenger jest obecnie najmniejszym 

modelem marki – ma 4,08 m długości. 
Jest o  16 cm krótszy od dotychczas 
najmniejszego w  gamie modeli Jeepa 
Renegade’a. Nowy Jeep ma także 1,53 
m wysokości oraz 1,78 m szerokości. 
Samochód cechuje także 20 cm prze-
świtu oraz krótkie zwisy. Nowy model 
prezentuje się bardzo nowocześnie, 
jednak nie brak tutaj klasycznego dla 
Jeepa siedmioszczelinowego grilla 
oraz tylnych lamp z  charakterystycz-

nym wzorem w  kształcie litery X, na-
wiązujące do kultowego Jeepa Willysa, 
którym jeździli amerykańscy żołnie-
rze podczas II wojny światowej.

Detale stylistyczne widać niemal 
wszędzie – nie brak charakterystycz-
nych dla Jeepa trapezoidalnych nadko-
li, a  na przedniej szybie można odna-
leźć rysunek chłopca z  lunetą. Nowy 
model przyciąga uwagę. 

– Bardzo fajny, bardzo ładny. Jak 
każdy Jeep, wiadomo. Stylistyka re-
welacyjna – mówi pan Piotr, jeden 
z  klientów, który był zobaczyć Aven-
gera w  salonie przy ulicy Gorzysława 
9 w Poznaniu.

Mimo niedużych rozmiarów, 
dzięki ostrym liniom nadwozia oraz 
licznym przetłoczeniom auto wy-
gląda masywniej. Avenger wygląda 
nowocześnie zarówno z  zewnątrz, 
jak i  we wnętrzu. Dodatkowo auto 
ma całkiem sporo schowków o  łącz-
nej pojemności 34 litrów, które z  ba-
gażnikiem o  pojemności 380 l, dają 
dość przyzwoity wynik jak na małego 
crossovera (pamiętajmy, że to auto 
jest wielkości pokrewnych konstruk-
cji koncernu Stellantis, którego Jeep 
jest częścią – Peugeota 2008 czy 
Opla Mokki).

Nowy model marki będzie produ-
kowany w  Polsce, a  dokładniej w  za-
kładach w Tychach. Przez lata z Tych 
wyjechała cała masa samochodów 

– w tym m.in. europejskie hity sprzeda-
żowe, Fiat Panda i 500. Teraz z polskiej 
fabryki Stellantis na drogi w  Polsce 
oraz w Europie będą wyjeżdżać Jeepy.

Na prąd i benzynę
Jak informuje nas Łukasz Mi-

chalak, doradca handlowy z  salonu 
POL-CAR przy ulicy Gorzysława 
9 w  Poznaniu, Jeep Avenger to mo-
del przełomowy dla marki. Jest to 
bowiem pierwszy samochód, który 
będzie można kupić z  elektrycznym 
napędem. Avenger e (bo tak zwie się 
elektryczna wersja tego modelu) dys-
ponować będzie napędem o mocy 54 
kWh (co daje 156 koni mechanicz-
nych) oraz momentem obrotowym 
wynoszącym 256 Nm. Pozwala to roz-
pędzić się Avengerowi do 150 km/h, 
które wynikają z  założonego w  aucie 
ogranicznika. Elektryczna wersja sa-
mochodu, w  zależności od wersji wy-
posażenia, kosztować będzie od 174 
tysięcy do 205 700 złotych.

Producent przewidział jednak dla 
rynku polskiego, włoskiego oraz hisz-
pańskiego model z  klasycznym silni-
kiem benzynowym. Jeep otrzyma tur-
bodoładowany silnik 1.2 o  mocy 100 
koni mechanicznych oraz momencie 
obrotowym 205 Nm, który współpra-

cować będzie z  sześciobiegową skrzy-
nią biegów (producent planuje także 
model ze skrzynią automatyczną), co 
pozwoli Avengerowi rozpędzić się do 
184 km/h. Benzynowa wersja również 
doczeka się kilku opcji wyposażenia 
i w zależności od wybranej wersji kosz-
tować będzie od  99 900 do 132 300 
złotych. Jak przewiduje producent, to 
właśnie ta wersja będzie wybierana 
przez aż 70 proc. klientów.

Do wyboru, do koloru
Najnowszy model Jeepa oferuje 

bardzo szerokie opcje do wyboru oraz 
bogate wyposażenie. Dostępne są 
cztery wersje wyposażenia: Avenger, 
Longitude, Altitude oraz Summit. Na-
wet bazowa wersja Avenger oferuje cał-
kiem niezłe wyposażenie -  ekran do-
tykowy o  przekątnej 10 cali z  łączem 
Bluetooth i  systemem Apple Carplay 
oraz Android Auto, co umożliwia 
sparowanie samochodu z  telefonem, 
a do tego cztery głośniki (w wyższych 
wersjach oferowane jest sześć głośni-
ków, a  dodatkowo istnieje możliwość 
dokupienia pakietu ośmiu głośników 
JBL z  subwooferem i  12 kanałowym 
wzmacniaczem).

Oprócz tego w  Avengerze znajdą 
się takie systemy jak kontrola trakcji, 
asystent pasa ruchu, system wykrywa-

jący zmęczenie kierowcy oraz system 
rozpoznawania znaków drogowych. 
Do tego komplet poduszek powietrz-
nych dla kierowcy oraz pasażerów, 
wraz z kurtynami powietrznymi. 

Za bezpieczeństwo odpowiada 
również system wykrywający nieza-
pięte pasy, zarówno w  przednim, jak 
i  tylnym rzędzie. Standardowa wersja 
wyposażenia będzie także wyposażo-
na w  system ISOFIX, umożliwiający 
bezpieczny montaż fotelika dla dzieci 
zarówno na tylnej kanapie, jak i  na 
przednich fotelach. 

Wraz z  wyborem kolejnych wersji, 
widać jednak zmiany wyposażenia 

– pojawia się chociażby automatycz-
na klimatyzacja, lepsze jakościowo 
materiały we wnętrzu, a  także lepsze 
felgi. W  topowych wersjach Altitude 
i  Summit można chociażby zamonto-
wać felgi aluminiowe, które dostępne 
są w  wymiarach 17 lub 18 cali (w  ba-
zowych wersjach samochód ma 16 
calowe felgi aluminiowe). Dodatkowo 
Avenger w lepszych wersjach dyspono-
wać będzie asystentem martwego pola.

Avenger także dysponuje szeroką 
paletą barw. Niezależnie od wybranej 
wersji wyposażenia nowy model Jeepa 
ma wiele kolorów do wyboru. Bazowa 
wersja Avenger oferuje kolor czerwo-
ny Ruby, czarny Volcano, biały Snow 

oraz szary Granite. Wersja Longitude 
poszerza gamę o  kolory beżowy Sto-
ne, niebieski Lake oraz żółty Sun. To-
powe wersje Altitude oraz Summit 
oprócz wspomnianych wyżej kolorów 
oferowane są także w wariantach biko-

lorowych, z  czarnym dachem. Wersję 
Summit pomalować można na czer-
wono, czarno oraz grafitowo i  żółto 
(ostatnie dwa kolory oferowane w wer-
sji z czarnym dachem).

Bartosz Kabaciński
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WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

Miłość do salsation od 
pierwszego tańca
Największa impreza taneczna w Polsce? W podpoznań-
skiej wsi Suchy Las? Z latynoamerykańskimi instruktorami? 
Niemożliwe? A jednak! A przecież organizatorzy nie powie-
dzieli jeszcze ostatniego słowa!

Imprezy salsation najpierw były 
w naszej gminie kojarzone z osiedlem 
Grzybowym, potem Sylwia Szenk, 
przewodnicząca Zarządu Osiedla Su-
chy Las, zaczęła je organizować także 
na placu zabaw sąsiadującym z  osie-
dlem Poziomkowym. 

Z dużym rozmachem!
A kiedy dni zrobiły się chłodniejsze 

– w świetlicy Klubu Seniora „Dębowy 
Liść”.

– Z  frekwencją bywało różnie – 
mówi nam Sylwia Szenk. – Przycho-
dziło od kilkunastu do 25-30 osób. 

Dlatego byłam pozytywnie zaskoczo-
na, że aż takim sukcesem okazały się 
maratony salsation!

Pierwszy z  tych maratonów odbył 
się w  listopadzie 2022 r. w  gmachu 
Centrum Kultury i Bibliotece Publicz-
nej, w  którym salę użyczył dyrektor 
Andrzej Ogórkiewicz. Drugi – z  jesz-
cze większym rozmachem – 4 marca 
br., w Hali Widowisko-Sportowej.

Ten drugi organizowały już trzy 
jednostki pomocnicze, czyli osiedle 
Suchy Las, osiedle Grzybowe i  osie-
dle Suchy Las-Wschód – wymienia 
przewodnicząca Szenk. – Współorga-
nizatorem był też oczywiście Gminny 
Ośrodek Sportu. W organizacji poma-
gała także Fit Athletica. No i  piękna 
sprawa, bo pojawiło się ponad 300 
osób! – cieszy się.

Tańczące panie, ale też panów 
rozgrzewały znakomite instruktorki 
i  instruktorzy, jak chociażby Sandra 
Wawrzyniak, Magdalena Francisz-
czak, Kolumbijczyk Yesid Chala Pu-
ello czy Kubańczyk Abad Bolanos. 
O  oprawę zadbał Marcin Kozłowski, 
czyli DJLocco, a sponsorami wydarze-
nia był Salon Kosmetyczny SiSEL oraz 
SPAR, który zapewnił zmęczonym 
tancerzom wodę. O  bezpieczeństwo 
uczestników zadbali strażacy z  OSP 
Zielątkowo i OSP Suchy Las.    

– Nasza hala okazała się super miej-
scem na tego typu wydarzenie – oce-
nia dyr. Katarzyna Kustoń z  GOS. – 
Jeśli będą kolejne edycje maratonu, jak 
najbardziej możemy być znów współ-
organizatorami – zapewnia.  

– Będą kolejne edycje, niewątpli-
wie będą – uśmiecha się na to Sylwia 
Szenk. – Najbliższa zapewne już latem 
tego roku, na pewno będziemy infor-
mować! 

Niewolnicy sukcesu
– Cóż mamy robić, trzeba pogodzić 

się z tym, że jesteśmy niewolnikami wła-
snego sukcesu – półżartem dodaje Anna 
Ankiewicz, przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Suchy Las-Wschód. – A  może 
kolejną edycję maratonu zechce współ-
organizować jeszcze więcej osiedli? – za-
stanawia się. – Przecież im więcej organi-
zatorów, tym więcej dobrych pomysłów 
i  fajnych atrakcji – przedstawia argu-
ment. – Choć przecież atrakcji już teraz 
nie brakowało – zaznacza. – DJLocco 
zadbał o  wspaniałą oprawę świetlną, 
a  Sandra Wawrzyniak czy Yesid Chala 
Puello to przecież marki same w  sobie 

– chwali. – Nic dziwnego, że poziom im-
prezy był wysoki! 

– Zajęcia salsation z  Sandrą Waw-
rzyniak, jako naszą moderatorką tych 
spotkań, zaczęły się trzy lata temu na 
osiedlu Grzybowym; szukaliśmy no-
wej formuły zajęć integracyjnych, któ-
re pozwoliłyby spotykać się naszym 
mieszkańcom i  licznym sympatykom 
osiedla pomimo pandemii. Cieszę się, 
że pomysł w  tak fantastyczny sposób 
chwycił – obecnie zajęcia odbywają 
się na Grzybowym plenerowo dwa 
razy w tygodniu przez cały rok, a latem 
na boisku bywa nawet ponad 50 osób 

– chwali Jarosław Dudkiewicz, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Grzybo-
wego. – Obecnie zajęcia odbywają się 
i na naszym osiedlu, i w Suchym Lesie, 
a maraton zorganizowały już wspólnie 
trzy jednostki pomocnicze i  Gminny 
Ośrodek Sportu – przypomina. – To 
fajny pomysł, który równie fajnie nam 
wyszedł, w  końcu pojawiło się ponad 
300 osób! – podkreśla. – Mam nadzie-
ję, że kolejny maraton też zorganizu-
jemy razem, więcej, że dołączą do nas 
kolejne jednostki! – podsumowuje. 
Widać, że salsation integruje bardzo 
szeroko zarówno wielu mieszkańców 
naszej gminy, jak i  społeczników z na-
szych samorządów. To daje dużo satys-
fakcji członkom naszych zarządów.

Nasz rozmówca zaznacza też, że 
warsztaty dla mieszkańców Grzybo-
wego odbywały się nie tylko na Grzy-
bowym, ale także w... Grzybowie. 

– Ale jak to, tym nadmorskim?! – 
pytamy.

– A  jakże – słyszymy w  odpowie-
dzi. – W październiku ubiegłego roku 
mieliśmy trzydniową warsztatową 
sesję wyjazdową właśnie w  Grzybo-
wie, nieopodal Kołobrzegu – wyjawia. 

– I  osobiście uważam ten wyjazd za 
bardzo udany – dodaje. – Planujemy 
już kolejny.

Taniec łączy pokolenia
Na osiedlu Grzybowym zaczynała 

m.in. Joanna Chorowska z  Suchego 
Lasu, która tańczy salsation już od 
półtora roku. Czyli na tyle długo, że 
zdążyła kilka razy wziąć udział w  ma-
ratonach salsation.

– Jeździłam do Gdyni, do Wro-
cławia, no i  dwa razy uczestniczyłam 
w  maratonach salsation w  moim ro-
dzinnym Suchym Lesie – wylicza. – 
Najlepsza impreza? Bezapelacyjnie ta 
ostatnia, w hali GOS – nie ma wątpli-
wości. – To była prawdziwa rewelacja: 
instruktorzy z  naszą Sandrą na czele, 
DJ, oświetlenie, drobny poczęstunek, 
no i  sam fakt, że wydarzenie było 
otwarte, dostępne dla każdego, i  to 
bezpłatnie – zwraca uwagę.

A jakie były początki? 
– To był czysty przypadek – śmie-

je się. – Akurat byłam na przebieżce 
i  przebiegałam przez Grzybowe koło 
boiska. A  tam właśnie trwały zajęcia 
salsation. Spodobało mi się, spróbo-
wałam, no i się wkręciłam. Potem tań-
czyłam jeszcze na Poziomkach. 

A  co jest właściwie takiego wyjąt-
kowego w tańczeniu salsation? 

– Może to, że w zajęciach udział bio-
rą przedstawiciele wszystkich pokoleń 
i obu płci – odpowiada po zastanowie-
niu. – Bo rzeczywiście tańczą osoby 
w  każdym wieku, a  oprócz pań są też 
panowie i  jest ich coraz więcej. I  na-
prawdę dają radę – chwali.

Maria Kosmalska z ulicy Jagodowej 
w Suchym Lesie brała udział w warszta-
tach salsation na Grzybowym i  na Po-
ziomkach, a potem wzięła udział w obu 
sucholeskich maratonach.

– No i  było super, polecam! – nie 
kryje entuzjazmu. – Cztery godziny 
po prostu przeleciały, choć oczywiście 
robiłam sobie małe przerwy. W  każ-
dym razie obie imprezy przerosły moje 
oczekiwania: sympatyczna atmosfera, 
możliwość integracji, no i to uderzenie 
endorfin, wyraźna poprawa nastroju! 
A  drugi z  tych maratonów to chyba 
największe tego typu wydarzenie 
w  Polsce! Dziękuję z  całego serca na-
szej instruktorce Sandrze za wspaniałą 
energię i  przekazywanie pasji innym, 
a wszystkim zarządom osiedli za super 
integrację!   

Nasza rozmówczyni zaprasza też 
wszystkich na warsztaty zarówno na 
osiedlu Grzybowym, jak i na placu za-
baw koło osiedla Poziomkowego.

– To jest plac zabaw, można więc 
przyjść z  dziećmi, tańczyć i  mieć ba-
wiące się dzieci na oku – zwraca uwagę.

Tona pozytywnej energii
Agnieszka Floris z  osiedla Grzy-

bowego zakochała się w salsation dwa 
lata temu i była to miłość od pierwsze-
go tańca.

– Choć na początku miałam małe 
wątpliwości, czy podołam i  nadążę, 
szybko przekonałam się, że te zaję-
cia to strzał w dziesiątkę. Wprawdzie 
wiedziałam, że kocham muzykę i  lu-
bię taniec, ale jeżeli chodzi o rozmaite 
sporty, miewałam często słomiany 
zapał. Obawiałam się więc, że i  tym 
razem mogę się szybko zniechęcić – 
przyznaje. – Dodatkowym atutem 
zajęć był fakt, że odbywają się do-
słownie kilka kroków od mojego 
domu, na boisku na Grzybowym i są 
darmowe, co szczególnie dla osób 
mających dzieci ma ogromne zna-
czenie, pozwalają zaoszczędzić cen-
ny czas i  pieniądze – zaznacza. – Te 
warsztaty spadły nam, mieszkańcom, 
dosłownie jak z  nieba! Po kilku zaję-
ciach byłam już na tyle zaangażowa-
na, że kiedy pojechałam na wakacje, 
połączyłam się ze swoją grupą telefo-

nicznie i tańczyłam wraz z nimi – na 
odległość! – śmieje się. – Salsation 
stało się czymś w  rodzaju terapii, do 
tego stopnia, że po jakimś czasie 
chodziłam już na warsztaty trzy razy 
w  tygodniu, bo zajęcia zaczęły odby-
wać się również na Poziomkach. Bez 
względu na poziom zmęczenia i  na-
strój, na te zajęcia mam zawsze siłę 
i ochotę, bo wiem, że po nich będzie 
mi po prostu lepiej i lżej na duszy. 

A maratony?
– A  jakże, były i  maratony – kiwa 

głową nasza rozmówczyni. – Tańczy-
łam w  Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, 
no i  w  Suchym Lesie. Ten ostatni 
maraton w hali GOS to była tona po-
zytywnej energii! Uwielbiana Sandra, 
świetny DJ, profesjonalne oświetle-
nie, radość z  muzyki, radość z  życia, 
radość z bycia razem... Proszę się nie 
dziwić, że cztery godziny zleciały bar-
dzo szybko!

Pani Agnieszka wspomina, jak kie-
dyś spotkała dziewczynę z napisem na 
koszulce „Lost in music, found in dan-
ce” („zatracona w  muzyce, odnalezio-
na w tańcu”).

– I  to jest trochę o  mnie – mówi 
z  namysłem. – Bo przecież i  ja się 
w tańcu odnalazłam.

Krzysztof Ulanowski
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NEUROPORT – szybki 
i skuteczny powrót do zdrowia
Uległeś wypadkowi, jesteś po operacji ortopedycznej? 
Masz w rodzinie lub pod opieką bliską osobę po udarze 
mózgu, wszczepieniu endoprotezy lub po dłuższym po-
bycie w szpitalu, wybudzeniu ze śpiączki, która potrzebuje 
opieki i skutecznej rehabilitacji?

NEUROPORT to właśnie miej-
sce, którego szukasz. Przekonało 
się już o  tym ponad 500 pacjentów 
z  różnymi schorzeniami, którym 
w ostatnich miesiącach pomogli nasi 
specjaliści. Dowodem na nasz profe-
sjonalizm jest fakt, że ponad połowa 
z  tych pacjentów, którzy korzystali 

z naszych usług wraca na kolejne tur-
nusy, żeby podtrzymywać efekty sku-
tecznej rehabilitacji.

Specjaliści Neuroportu pomagają 
wrócić do zdrowia pacjentom:

  po zabiegach operacyjnych, urazach, 
wypadkach komunikacyjnych

  po zabiegach ortopedycznych i  po 

wszczepieniu endoprotez stawów
  po udarach, w  chorobach neurolo-

gicznych
  po wybudzeniu ze śpiączki
  pacjentom onkologicznym w trakcie 

i po radioterapii oraz wymagającym 
specjalistycznej opieki i rehabilitacji

  seniorom potrzebującym rehabili-
tacji i opieki pielęgniarskiej
Jest to jedyne tego typu miejsce 

w  Wielkopolsce, w  którym podczas 
turnusów rehabilitacyjnych, oprócz 
klasycznej fizjoterapii, wykorzystuje 
się również innowacyjne urządzenia 
w  zakresu robotyki. Turnusy rehabili-
tacyjne organizowane są na zasadach 
komercyjnych, ale mogą być także do-
finansowane ze środków PFRON.

Formularz karty kwalifikacyjnej 
znajduje się na stronie internetowej 
www.neuroport.pl.
Kontakt:
NEUROPORT Ośrodek 
Rehabilitacji Neurologicznej  
i Senioralnej
ul. Bojerowa 28, 60-480 Poznań

+48 500 490 590, e-mail: recepcja@
neuroport.pl. 
www.neuroport.pl

Pragniemy złożyć życzenia  
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

obfitości na świątecznym stole,  
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju  

w rodzinnym gronie.
Edward Miśko

Prezes ZKP Suchy Las
Z Pracownikami

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak 
z radnymi

Wójt Gminy  
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

***
W ostatnich latach życzenia świąteczne nabierają  

wyjątkowego i głębokiego znaczenia.  
W obliczu zagrożeń, przed jakimi stanął świat  
i my wszyscy są wyrazem naszych niepokojów  

a zarazem pokładanych nadziei.

Wielkanoc to święta, których sensem  
jest właśnie nadzieja i odrodzenie. 

Niech zatem ten świąteczny czas wprowadzi  
do Państwa życia spokój, harmonię i radość.  

Niech w Państwa domach nigdy nie zabraknie tego,  
co w życiu najważniejsze:  

zdrowia, miłości i bezpieczeństwa.

ZDROWIE / REKLAMA
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KULTURA - TEATR MUZYCZNY 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

KULTURA - TEATR MUZYCZNY W POZNANIU / REKLAMA

 Magiczna „Piękna i Bestia” na 
deskach Teatru Muzycznego
Któż nie zna historii o księciu, który – by złamać klątwę – 
musi kogoś pokochać, ale też sprawić, że ktoś go pokocha 
pomimo odpychającej aparycji? To jedna z klasycznych 
opowieści, czytana na całym świecie. To też jeden z hitów 
Disneya, który stworzył musicalową adaptację, a ta nie-
dawno trafiła na deski poznańskiego Teatru Muzycznego.

„Piękna i  Bestia” to jedna z  najbar-
dziej znanych baśni francuskich, au-
torstwa Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve. 

Sukces Broadwayu
Oryginalny tekst opublikowano 

w  1740 r., jednak prawdziwą popular-
ność opowieść zyskała 16 lat później, 
gdy Jeanne-Marie Leprince de Beau-
mont opublikowała skróconą wersję, 
przyjaźniejszą dla małych czytelników. 
Ta druga wersja stała się podstawą 
wielu adaptacji, w  tym najsłynniejszej 
animowanej „Pięknej i Bestii” Disneya 
z 1991 r., która do dziś cieszy się ogrom-
ną popularnością.

Film stał się przebojem i  w  1994 r. 
postanowiono go przenieść na deski 
Broadwayu. Za produkcję byli odpo-
wiedzialni ci sami ludzie, którzy pra-
cowali przy filmie – muzykę stworzył 

Alan Menken, słowa Tim Rice oraz 
Howard Ashman (Rice napisał nowe 
piosenki, natomiast teksty zmarłego 
w  trakcie tworzenia filmu Ashmana 
pozostały niezmienione), natomiast li-
bretto jest autorstwa Lindy Woolverton, 
która napisała scenariusz filmu.

Spektakl okazał się jednym z  naj-
większych sukcesów Broadwayu, 
a także przyczynił się do powstania in-
nych adaptacji musicalowych filmów 
Disneya (jak „Król Lew” czy „Mary 
Poppins”). Musical na bazie „Pięknej 
i  Bestii” trafił na deski teatrów na ca-
łym świecie, a  pod koniec lutego br. 
znalazł się na afiszu Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu.

Hit Teatru Muzycznego
Dziś „Piękna i Bestia to jeden z naj-

większych hitów Teatru Muzycznego.
– Właściwie w  trzy tygodnie we-

ssało 11 tysięcy biletów! – cieszył się 
podczas konferencji prasowej dyrektor 
teatru Przemysław Kieliszewski.

Reżyserem spektaklu został Jerzy 
Jan Połoński, który miał już okazję pra-
cować nad przedstawieniem na bazie 
wersji Leprince de Beaumont w  kra-
kowskim Teatrze „Groteska” w 2018 r. 

– Nie ścigamy się z  filmem, nie ści-
gamy się z  Broadwayem – zapewniał 
reżyser. – Robimy to po swojemu, bio-
rąc pod uwagę naszą wrażliwość, naszą 
percepcję świata i też rodzaj teatru, któ-
ry uprawiamy.

Magia Disneya na deskach
Musicalowa adaptacja „Pięknej 

i  Bestii” przenosi magię filmów Di-
sneya na deski teatralne z  niespoty-
kaną gracją i  pietyzmem. Niezależnie 
od wieku widzowie będą oczarowani 
znaną wszystkim historią, która w  for-
mie musicalu nabiera jeszcze bardziej 
wyrazistych kolorów.

A  jeśli ktoś jednak historii nie zna – 
zły Książę zostaje przemieniony przez 
czarodziejkę w Bestię. To kara za nieoka-
zanie litości, gdy czarodziejka pojawiła 
się pod postacią żebraczki. Aby odzyskać 
ludzką postać, bohater musi nauczyć się 
kochać, ale także sprawić, by pokochał 
go ktoś, pomimo jego odpychającej apa-
rycji. Książę musi się przy tym spieszyć 

i znaleźć miłość zanim opadnie ostatni 
płatek z zaczarowanej róży.

Poznanie Belli, córki wynalazcy 
Maurycego, może sprawić, że bohate-
rowi się uda. Jednak przeszkodą może 
okazać się Gaston, inny adorator pięk-
nej dziewczyny.

Aktorski kunszt
Spektakl to niewątpliwie pokaz zdol-

ności aktorów teatralnych. Wcielająca się 
w rolę Belli Urszula Laudańska wypadła 
znakomicie, co więcej jest to jej pierwsza 
tak ważna rola w karierze. Ula grała też 
główną rolę Kim w „Miss Saigon” w Te-
atrze Muzycznym w  Łodzi. Doskonale 
wypadł również Karol Drozd, grający 
Bestię. Potrafi pokazać ewolucję swojej 
postaci, choć nie ułatwia tego ani futrza-
ny kostium, ani ograniczająca widzenie 
maska. Drozd stworzył też choreografię 
dla tancerzy, która pasuje jak ulał do tre-
ści przedstawienia. 

Nie sposób przemilczeć także kre-
acji Jakuba Rajmana, którego Gaston 
kradnie show! Mimo iż jest to postać 
negatywna i  niekiedy wręcz karyka-
turalnie przerysowana, tak dzięki Raj-
manowi rozbawia on publiczność oraz 
stanowi parodię perfekcyjnych książąt 
z innych bajek Disneya.

Nie wolno też zapominać o służbie 
Bestii, czyli Płomyku, Trybiku, Babette, 

Garderobie oraz Pani Imbryk i  jej syn-
ku, Bryczku. W  te role wcielają się ko-
lejno: Maciej Zaruski, Maciej Ogórkie-
wicz, Katarzyna Tapek, Anita Urban, 
Dagmara Rybak oraz Iga Klein (udziela 
tylko głosu, ale na scenie możemy ją 
zobaczyć także w  roli jednej z  adora-
torek Gastona). Każdy z  tych aktorów 
wykonał solidną robotę oddając cechy 
osobowości swoich bohaterów: fran-
cuski charakter i romantyzm Płomyka, 
punktualność Trybika, powab i  kokie-
terię Babette, teatralność Garderoby, 
rodzicielską miłość Pani Imbryk oraz 
ciekawość oraz dziecinność Bryczka.

Warto także zaznaczyć, że role 
w  spektaklu nie są przypisane tylko do 
jednego aktora lub aktorki i  w  zależno-
ści od tego, kiedy pójdziemy na przedsta-
wienie, możemy zobaczyć kogoś innego 
w  danej roli. W  Bestię np. wcielają się 
także Rafał Szatan i Patryk Bartosiewicz, 
Belle to też Joanna Rybka-Sołtysiak, Ga-
stonem jest także Paweł Kubat, w  roli 
Pani Imbryk można zobaczyć także 
Annę Lasotę etc. Dlatego warto rozwa-
żyć pójście na więcej niż jeden spektakl.

Realizacja na najwyższym 
poziomie

Oczywiście jak jest musical, to są 
piosenki. Widzowie znający „Piękną 
i  Bestię” na pamięć znajdą wszystkie 

utwory pojawiające się w  filmie, jak 
również nowe piosenki, napisane spe-
cjalnie z  myślą o  musicalu. Wszystkie 
piosenki zostały przetłumaczone przez 
Małgorzatę Ryś, a  w  wykonaniu or-
kiestry pod batutą Tomasza Szymusia 
wybrzmiewają pięknie. Docenić trzeba 
także pomysł realizacyjny nawiązujący 
do filmu, ale też poza film wychodzący, 
czego przykładem jest fantastyczna 
rewia talerzy i sztućcy w piosence „Go-
ściem bądź”.

Stworzenie scenografii z pewnością 
nie należało do zadań łatwych, jako że 
jej elementy w  musicalu są ożywione, 
jednak inspiracja książkową formą 
sprawiła, że udało się stworzyć nieza-
pomnianą scenerię dla niezapomnia-
nej opowieści. Inspiracja książkami jest 
także widoczna w kostiumach – posta-
ci wydają się żywcem wyrwane ze sta-
rych ilustracji modowych.

„Piękna i  Bestia” to świetna rozryw-
ka dla całej rodziny. Odnajdą się tu za-
równo ci, którzy z  klasyczną adaptacją 
Disneya dorastali, jak również ci, którzy 
dopiero niedawno mieli okazję zapo-
znać się z filmem. Niestety, bilety na cały 
sezon się wyprzedały – chętni będą mu-
sieli poczekać na spektakle jesienne. Jeśli 
jednak dostaniecie się na przedstawie-
nie, czeka was wspaniała zabawa!

Bartosz Kabaciński

Teatr Muzyczny  
w Poznaniu
ul. Niezłomnych 1e
61-894 Poznań
tel.: +48 61 852 29 27
www.teatr-muzyczny.pl
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Badania sportowców, czyli 
obowiązkowa diagnostyka 
dla aktywnych
Każdy z nas zna sentencję „ruch to zdrowie”. Nawet nie-
wielka aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla 
utrzymania sprawności naszych układów i narządów. Ruch 
reguluje pracę naszego serca oraz ciśnienie krwi, zapobie-
ga chorobom układu krążenia, przyspiesza metabolizm 
tłuszczy, obniżając tym samym ryzyko wystąpienia incy-
dentów sercowo – naczyniowych, w tym zawału serca.

Ćwiczenia obniżają poziom glu-
kozy, poprawiają insulinowrażliwość, 
pozytywnie wpływają na masę ciała 
i  ilość zgromadzonej tkanki tłuszczo-
wej.  Już nawet dziecko, ale także nasto-
latek i osoba dorosła, która chce uczest-
niczyć w  formalnie organizowanych 

zawodach sportowych, musi poddać 
się pewnym procedurom medycznym, 
które oceniają jej stan zdrowia. Celem 
tych procedur jest wykluczenie spor-
tu z  czynników ryzyka zagrażających 
zdrowiu i życiu osoby badanej. 

Koszt wyczynu
Sport, szczególnie wyczynowy, po-

woduje bardzo istotne zmiany w orga-
nizmie, które wymagają okresowego 
monitorowania. Np. po maratonie, po 
24 godzinach odpoczynku we krwi 
nadal podniesione pozostają poziomy 
kreatyniny, kwasu moczowego i enzy-
mu wątrobowego ALT; obniżone war-
tości obserwuje się z kolei dla parame-
trów czerwonokrwinkowych – MCV 
(objętość krwinek czerwonych) i RBC 
(ilość krwinek czerwonych). Po zawo-
dach typu triathlon, a konkretnie Iron 
Man, polegających na pływaniu (3,8 
km), jeździe na rowerze (180 km) i bie-
ganiu (42 km), większość analizowa-
nych parametrów w  badaniach labo-
ratoryjnych (np. CRP – marker stanu 
zapalnego, CK – kinaza keratynowa, 
mioglobina) stabilizuje się dopiero po 
trzech tygodniach wypoczynku. Stąd 
wniosek, że monitorowanie sportow-
ca za pomocą badań laboratoryjnych 
jest bardzo istotnym, właściwym i od-
powiedzialnym podejściem do jego 
zdrowia.

Tak jak sportowiec sportowcowi 
nierówny, nierówne są także dyscy-

pliny sportowe. Jedne kształtują siłę 
i  sylwetkę, drugie zwiększają wytrzy-
małość i  wydolność organizmu. Nie-
które dyscypliny i  plany treningowe 
mieszają trening siłowy z wytrzymało-
ściowym. Trening siłowy – jest typem 
treningu beztlenowego, w  którym 
stopniowo obciąża się kolejne partie 
mięśni. W  treningu siłowym charak-
terystyczny jest wzrost stężenia testo-
steronu i  kortyzolu we krwi. Trening 
wytrzymałościowy – jest typem tre-
ningu tlenowego, znany jest również 
pod nazwą trening cardio, charakte-
rystyczny dla niego jest brak zmian 
w stężeniu testosteronu i kortyzolu we 
krwi, ewentualnie dochodzi do spad-
ku stężenia wymienionych hormonów. 

Hormony szczęścia
Każdy rodzaj treningu prowadzi 

do uwolnienia hormonów szczęścia. 
W trakcie treningu oraz po jego zakoń-
czeniu obserwuje się wyrzut dopami-
ny, prolaktyny i serotoniny, a poczucie 
zadowolenia osiągane przez sportow-
ca nosi nawet nazwę „euforii biegacza”. 

Przyglądając się różnicom między 
sportowcami i  treningami, wybór 
rodzaju badań krwi dla sportowca 
nie wydaje się oczywisty. W  związku 
z  powyższym, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu sieć laboratoriów 
DIAGNOSTYKA SA stworzyła pa-
kiety badań dedykowane sportowcom 
o różnym stopniu zaangażowania, ale 
także osobom w różnym wieku zaczy-
nającym swoją przygodę ze sportem. 
Szczegóły na stronie: www.diag.pl/
sklep/pakiety-badan. Znając same po-
zytywne skutki aktywności fizycznej, 
nie należy jednak zaprzestać monito-
rowania pracy naszego organizmu.

Pamiętajmy, że profilaktyczne 
badania laboratoryjne to bardzo od-
powiedzialne podejście do naszego 
zdrowia, a  ich wykonywanie pozwala 
na reagowanie na ewentualne niepra-
widłowości, które na wczesnym etapie 
mogą nie dawać żadnych dolegliwości. 
Ze względu na wzajemne zależności 
występujące między zawartymi w  pa-
kietach badaniami, uzyskane wyniki 
należy skonsultować z lekarzem.

Pięknych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych spokojem  
i nadzieją na lepsze dni  
oraz niezapomnianych chwil 
w gronie najbliższych 

życzy  
Zespół Szkoły „MENTORES”

info@mentores.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy Naszym Partnerom, Pacjentom  

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełny 
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
w gronie najbliższych, oraz nadziei na lepsze jutro, 

życzy Państwu
Agnieszka Czabańska,

właścicielka  
Salonu Urody Sisel

z personelem

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

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672
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Ale od reguły są wyjątki. Niekiedy 
pomimo przestrzegania wszystkich 
obowiązujących zasad nie możemy 
osiągnąć takich efektów, by móc pa-
cjentowi zaproponować uzupełnienie 
stałe wsparte na implantach, a  taki 
schemat myślenia jest zakodowany 
w oczekiwaniach pacjentów.

Drugi wyjątek dotyczy czasu lecze-
nia i kosztów takich procedur...

Protezy ruchome
Stąd protezy ruchome, a  wśród 

nich proteza całkowita może być 
najlepszym rozwiązaniem problemu. 
Należy pamiętać, że ten rodzaj uzupeł-
nienia nie powoduje/nie wyklucza za-
stosowania wspomnianych wcześniej 
rozwiązań z  zastosowaniem leczenia 
implanto-protetycznego.

Proteza całkowita szczęki górnej 
z  uwagi na warunki anatomiczne już 
z  definicji ma ,,obowiązek” dobrej re-
tencji i  stabilizacji na podłożu – stąd 
miejskie opowieści o  wypadających 
protezach – w  najmniej stosownych 
sytuacjach życiowych – można wło-
żyć między bajki.

Całkowita proteza dolna – dla 
lekarza proteza żuchwy – z  uwagi na 
znacznie mniejsze pole protetycz-
ne – co stanowi przeciętnie 1/3 pola 
protetycznego szczęki górnej – oraz 
obecność języka jest mniej stabil-
na, ale wykonanie jej według metod 
i  zasad odpowiednich do warunków 
anatomicznych znacznie ten problem 
zmniejsza.

W  gabinetach Mio –Dentu wyko-
nujemy omawiane protezy różnymi 
metodami, a dobór metody zależy od 
wnikliwego wywiadu/historii prote-
tycznej pacjenta, badania klinicznego/
warunków w jamie ustnej i oczekiwań 
protezowanej osoby.

Protezowanie jest poprzedzone 
badaniami dodatkowymi – zdjęciami 
RTG, analizą rysów twarzy i wstępną 
rejestracją zwarcia.

Ktoś może zapytać: w  jakim celu? 
Po to, by przyszła proteza spełniała 
oczekiwania zarówno pacjenta, jak 
i lekarza podejmującego leczenie.

Wskazane jest, by pacjent już na wi-
zytę konsultacyjną dostarczył zdjęcia 
twarzy wykonane na przestrzeni kilku 
ostatnich lat.

Po co? By móc wstępnie określić 
stopień zmian, jakie nastąpiły w  ry-
sach twarzy, a  tym samym po wy-
wiadzie i  badaniu klinicznym móc 
pacjentowi określić, co możemy po-
prawić i w jakim czasie efekt się powi-
nien utrzymać i być widoczny na jego 
twarzy.

Czy warto? Wszak zwłaszcza 
w  gronie młodych lekarzy stomatolo-
gów to archaiczne uzupełnienie. Na 
tak sformułowane pytanie każdy z pa-
cjentów, niestety, musi sobie sam od-
powiedzieć, a lekarz w tym przypadku 
jest/powinien być fachowym doradcą.

Uśmiech bez łez
Należy jednak pamiętać, że realny 

czas wykonania protezy całkowitej jest 

z pewnością zdecydowanie krótszy niż 
jakiejkolwiek procedury wspartej na 
klasycznych implantach. Minimalna 
liczba wizyt w  trakcie wykonywania 
protez całkowitych to siedem. Obej-
mują one wywiad/badanie kliniczne, 
wycisk anatomiczny, a  następnie tzw. 
wycisk czynnościowy – zapis tkanek 
podłoża w  stanie czynnym, którego 
efektem ma być jak najbardziej stabil-
ne utrzymywanie protezy na podłożu. 

Następnie rejestracja zwarcia, czyli 
najbardziej optymalny zapis stosun-
ków przestrzennych pomiędzy szczę-
ką a  żuchwą i  dobór kształtu oraz ko-
loru ,,zębów”, jakże istotny dla odbioru 
estetycznego i fonetyki. 

Wizyta kontrolna wykonanej wo-
skowej protezy w jamie ustnej pacjenta 
to ten czas, by móc uwzględnić wszyst-
kie życzenia przyszłego użytkownika... 
które jednak nie zaburzą jej podstawo-
wej funkcji, czyli rehabilitacji całego 
układu. Tu możemy ją – protezę – zin-
dywidualizować, tzn. dodać ową krop-
kę nad „i” tak, by proteza była nie tylko 
funkcjonalna, ale „moja”, tzn. każdego 
użytkownika. I wyglądała jak zęby na-
turalne.

Jakkolwiek złoty ząb – tak złoty – 
nie jest już wykładnikiem luksusu, ale 
w środowisku działalności rzemieślni-
czej i ludzi dojrzałych, którzy pamięta-
ją stare, ,,dobre” czasy podatkowe, ten 
element królował w uśmiechu i z rzad-
ka, ale nadal, zwłaszcza u  pacjentów 
80+ pojawia się pytanie o taką indywi-
dualizację.

Osadzenie protez i pierwsza wizyta 
kontrolna już po 24 godzinach to stan-
dard w naszej klinice. Do tego kolejna 
dawka wiedzy, jak dbać o  te protezy, 
a także o podłoże – błonę śluzową.

Stąd też w  pakiecie higienizacyj-
nym zestaw dwóch szczoteczek i  od-
powiednich, indywidualnie dobra-
nych środków do codziennej higieny 
wraz z instruktażem stosowania.

Kolejne wizyty w trzeciej dobie, po 
siedmiu dniach/14 itd. A  naprawdę 

w  przypadku wystąpienia dolegliwo-
ści. Plus stałe sprawdzanie, czy dobrze 
dbacie o uzupełnienia...

Po osadzeniu następuje okres ada-
ptacji, a  właściwie mówiąc inkorpora-
cji protez – i  tu odpowiedź na wcze-
śniejsze pytania na starcie, po co tak 
wnikliwe badanie? Po to właśnie, by 
ten okres był czasem nowego uśmie-
chu, ale nie przez łzy.

Na koniec tego artykułu – anegdot-
ka. W końcowych latach XX wieku pa-
cjenci sugerowali, by nowe trzecie zęby 
były tak ładne, by koledzy z  klubu se-
niora zazdrościli... miały być duże, białe 
i widoczne – a co mi tam, stać mnie.

W  wieku XXI nastąpiła zmiana... 
mają być takie, by nikt się nie domyślał, 
że są sztuczne... wszak mam dopiero 
80 lat... i  takie właśnie wykonujemy, 
zgodnie z duchem czasu.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
Dr Maciej Koralewski-Senior wraz 
z zespołem Mio Dent Stomatologia 

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76
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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
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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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Proteza całkowita – 
uzupełnienie zapomniane 
„nienowoczesne”
We współczesnej protetyce stomatologicznej wielokrotnie 
uzupełnieniem optymalnym jest proteza oparta na im-
plantach. Praktycznie obecnie po odpowiedniej diagno-
styce i przygotowaniu tzw. pola protetycznego implanty 
można zawsze zastosować 

Z okazji zbliżających się 
Świat Wielkiej Nocy
życzymy Wszystkim dużo 
zdrowia,  spokoju, odpoczynku
i czasu spędzonego z rodziną 

Zespół MIO-DENT STOMATOLOGIA

MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS 
+48 612 787 877
WWW.MIO-DENT.PL

Jak przyjąć spadek w Polsce 
mieszkając za granicą?
Zdarzają się przypadki, w których osoba na stałe zamiesz-
kująca poza granicami kraju, dowiaduje się, że zmarł czło-
nek jej rodziny mieszkający w Polsce. Wówczas powstaje 
pytanie jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie 
nabycia spadku po tej osobie?

Niewątpliwie bez względu na miej-
sce zamieszkania zawsze należy dopeł-
nić formalności spadkowych.

Trzy rodzaje czynności
Spadkobierca ma możliwość 

podjęcia trzech rodzajów czynności. 
Wybór ten zadecyduje o  tym, z  jaką 
odpowiedzialnością wiązać się będzie 
dziedziczenie spadku.

Jedną z  tych czynności jest od-
rzucenie spadku. Spadkobierca, który 
spadek odrzucił, zostaje wyłączony 
z  dziedziczenia, a  tym samym w  jego 

miejsce wstępują jego spadkobiercy 
(np. dzieci). 

Złożenie oświadczenia o  odrzu-
ceniu spadku wiąże się brakiem po-
noszenia odpowiedzialności za długi 
spadkowe, ale jednocześnie pozbawia 
spadkobiercę roszczeń co do wszyst-
kich aktywów pozostawionych przez 
spadkodawcę. 

Kolejna możliwość to przyjęcie 
spadku wprost. Złożenie oświadcze-
nia o przyjęciu spadku wprost skutku-
je pełną odpowiedzialnością za długi 
spadkowe. Spadkobierca dziedziczy 
zarówno całość aktywów w  postaci 
majątku i  pasywów, a  więc zobowią-
zań spadkodawcy.

I  wreszcie możliwe jest przyjęcie 
spadku z  dobrodziejstwem inwenta-
rza. Złożenie oświadczenia o  przy-
jęciu spadku z  dobrodziejstwem 
inwentarza oznacza, że spadkobierca 
odpowiada za długi spadkowe do wy-
sokości aktywów. Odpowiedzialność 
spadkobiercy ogranicza się wtedy do 
wartości dziedziczonego majątku.

Stwierdzenie nabycia spadku po 
zmarłej osobie może nastąpić po prze-
prowadzeniu postępowania sądowego, 
albo przed notariuszem, który sporzą-
dzi akt poświadczenia dziedziczenia. 

Przed sądem
Postępowanie spadkowe przepro-

wadzone w sądzie może zostać zakoń-
czone bardzo szybko nawet po prze-
prowadzeniu jednej rozprawy, gdy 
między stronami nie ma konfliktu co 
do ważności testamentu, czy też kręgu 

spadkobierców. Natomiast w  sytuacji, 
gdy pomiędzy stronami panuje spór 
co do którejś z  wyżej wymienionych 
kwestii, wówczas postępowanie może 
trwać nawet kilka lat. 

Postępowanie sądowe jest ko-
rzystne dla spadkobierców, ponieważ 
można proces spadkowy przeprowa-
dzić z pomocą pełnomocnika, to jest 
adwokata bądź radcy prawnego. Ist-
nieje również możliwość, aby spadko-
bierca mieszkający za granicą udał się 
do konsula RP we właściwym miej-
scowo urzędzie i złożył odpowiednie 
oświadczenia, a  następnie przesłał je 
do sądu spadku.

Oświadczenie przesłać należy do 
sądu spadku w  terminie sześciu mie-
sięcy od dnia, w  którym otrzymali-
śmy informację, że możemy przyjąć 
lub odrzucić spadek. Należy jednak 
pamiętać o  tym, że konsul RP nie ma 
możliwości prawnych do przyjęcia peł-
nomocnictwa i  reprezentowania, ani 
podejmowania jakichkolwiek czynno-
ści związanych z prowadzeniem sprawy 
spadkowej na rzecz spadkobiercy.

Oświadczenie uważa się za złożo-
ne dopiero z  chwilą jego wpływu do 
sądu w  Polsce, a  nie nadania w  pla-
cówce operatora pocztowego kraju 
zamieszkania spadkobiercy.

U notariusza
W  przypadku korzystania z  po-

mocy notariusza i  braku możliwości 
stawiennictwa osobistego wszystkich 
osób w  kancelarii notarialnej, nota-
riusz na wniosek jednej z  osób zainte-

resowanych może sporządzić projekt 
protokołu dziedziczenia.

W takim przypadku pozostałe oso-
by zainteresowane w  oświadczeniu 
złożonym przed tym samym notariu-
szem, ale w innym czasie lub przed in-
nym notariuszem, mogą potwierdzić 
dane zamieszczone w projekcie proto-
kołu dziedziczenia i wyrazić zgodę na 
spisanie protokołu dziedziczenia.

Jeśli wszystkie osoby zaintereso-
wane złożą oświadczenie, o  którym 
mowa powyżej, notariusz spisuje pro-
tokół dziedziczenia przy udziale co 
najmniej jednej osoby zainteresowa-
nej i następnie sporządza akt poświad-
czenia dziedziczenia.

W  przypadku przebywania spad-
kobiercy za granicą oświadczenie o  po-
twierdzeniu danych zawartych w  pro-
jekcie protokołu dziedziczenia może 
zostać złożone również przez konsulem 
RP. Ważne, jednak jest to aby konsul po-
siadał pisemne upoważnienie udzielone 
przez ministra sprawiedliwości.

Pamiętać należy, że oświadcze-
nie o  przyjęciu lub o  odrzuceniu 
spadku może być złożone w  ciągu 
sześciu miesięcy od dnia, w  którym 
spadkobierca dowiedział się o  ty-
tule swego powołania. Natomiast 
brak oświadczenia spadkobiercy 
we wskazanym terminie jest jedno-
znaczny z  przyjęciem spadku z  do-
brodziejstwem inwentarza.

MALOWANIE
25 LAT  

DOŚWIADCZENIA
10% ZNIŻKI  

DLA EMERYTÓW
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Samorządy solidarnie podjęły 
decyzję o  współfinansowaniu nabo-
ru. Powstaną dodatkowe klasy, żeby 
zaspokoić zapotrzebowanie blisko 
dwukrotnie wyższej liczby uczniów 
kończących w  tym roku naukę na po-
ziomie podstawowym. 

Dodatkowe miejsca
W nowym roku szkolnym Poznań 

zadeklarował utworzenie dodatko-
wych 3 tys. miejsc w  liceach, tech-
nikach i  szkołach branżowych. Na 
uczniów czekać będzie 12 tys. miejsc 
w  poznańskich placówkach oraz bli-
sko 2 tys. w powiecie poznańskim.

Powiat z  budżetu przeznaczy na 
ten cel 5 mln zł. Natomiast 17 podpo-
znańskich gmin oraz Śrem, Szamotuły, 
Oborniki i Skoki dołożą drugie tyle. 

– To doskonały przykład tego, jak 
skutecznie potrafimy działać łącząc 
samorządowe siły – stwierdził starosta 

poznański, Jan Grabkowski. 
Uchwała przyjęta przez Radę Me-

tropolii Poznań ustaliła dodatkową 
składkę członkowską. 23 samorządy 
(powiat poznański oraz miasta i  gmi-
ny Buk, Czerwonak, Dopiewo, Klesz-
czewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboń, Mosina, Murowana Goślina, 
Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Pusz-
czykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, 
Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, 
Śrem, Tarnowo Podgórne) zgodziły 
się, że te fundusze trafią na organiza-
cję finansowania zwiększonej liczby 
miejsc w  liceach i  technikach, przez 
najbliższy, kluczowy rok szkolny. 

Trudne negocjacje
– Mamy świadomość naszej spe-

cyficznej sytuacji geograficznej: po-
wiat poznański jest położony wokół 
Poznania. Mamy szkoły, które pro-
wadzimy jako powiat, są placówki 

organizowane przez gminy. Jednak 
dla wielu naszych uczniów szeroka 
i  dostępna komunikacyjnie oferta 
edukacyjna stolicy regionu jest bar-
dzo atrakcyjna. Ze świadomością 
większej liczby tegorocznych absol-
wentów usiedliśmy do rozmów, żeby 
zaspokoić ich potrzeby. Po trudnych 
negocjacjach wstaliśmy od stołu 
z  jednogłośnie zaakceptowanym roz-
wiązaniem – dodał Jan Grabkowski.

W efekcie podjętych decyzji moż-
liwe było zgłoszenie w  systemie na-

boru do szkół ponadpodstawowych 
na przyszły rok szkolny 12153 miejsc 
w  Poznaniu oraz 1872 miejsc w  po-
wiecie poznańskim (łącznie szkoły, 
dla których organem prowadzącym 
jest powiat bądź gmina), co daje 
łącznie możliwość nauki dla 14025 
uczniów. W tej liczbie nie są zawarte 
szkoły działające na terenie Poznania, 
które nie są prowadzone przez samo-
rząd i nie prowadzą naboru za pomo-
cą wspólnego systemu.

MG

  

Dobre wieści dla 14 tysięcy 
naszych uczniów!
Dzięki wspólnej decyzji samorządów ze Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań nie zabraknie miejsc w szkołach dla 
tegorocznych absolwentów podstawówek w Poznaniu 
i powiecie poznańskim.

Czym pachnie świat wokół nas?
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach powstało Aromatorium 
– Biblioteka Zapachów.

Przez wiele miesięcy udało się 
zgromadzić ponad 6 tysięcy pachni-
deł, począwszy od perfum, poprzez 
olejki eteryczne, wyciągi z  ziół, pyłu 
z  bursztynu, czy zapachy lokomoty-
wy, a  także zwierząt, w  tym…  kupy 
słonia z poznańskiego zoo. 

Lokalizacja celu
– Zapach jest niezwykle istotnym 

zmysłem w  funkcjonowaniu osób 
niewidomych, ale również nas, widzą-
cych. Choć nie zawsze to dostrzega-
my i zwracamy na to uwagę. Stanowi 
bardzo ważny element w poruszaniu 
się niepełnosprawnych w budynkach 
i  przestrzeni zewnętrznej. To dzięki 
niemu lokalizują cele, do których 
chcą dotrzeć. Myślę, że dzięki Aro-
matorium osoby niewidome będą tre-
nowały zapachy, ćwiczyły i  doświad-
czały ich – mówi Natalia Grajewska,  
wicedyrektor ds. opiekuńczo-wycho-
wawczych, rewalidacji i  rehabilitacji 
SOSW Owińskach.

Biblioteka zapachów mieści się 
w  dostosowanych oraz pięknie za-
aranżowanych wnętrzach, które mają 

przypominać dawne pomieszczenia 
pracy farmaceutów. To jedyna taka 
pracownia w Polsce i Europie.

Aromaty przynosili i przysyłali nie 
tylko uczniowie, ale również miesz-
kańcy powiatu poznańskiego, osoby 
mieszkające w Polsce i za granicą. Na 
apel tyflopedagogów z Owińsk odpo-
wiedziały także firmy. 

Perła powiatu
W  bibliotece będzie bowiem pro-

wadzona nauka zapachów i  aroma-
toterapia oraz zajęcia rewalidacyjne. 
Dotychczas zgromadzono 6 tysięcy 
najróżniejszych próbek. 

– Planujemy stworzenie ekspe-
rymentu pedagogicznego i  nowego 
zawodu – aromaterapeuty. Cieszę się, 
że nieustannie się rozwijamy i wycho-
dzimy naprzeciw potrzebom naszych 
uczniów – stwierdził Bartłomiej Ma-
ternicki, dyrektor ośrodka. 

Jak podkreśla Jan Grabkowski, 
starosta poznański, od wielu lat sa-
morząd  konsekwentnie dążył do tego, 
aby ośrodek w  Owińskach stał się 
perłą powiatu poznańskiego. 

– Włożyliśmy w  to miejsce mnó-
stwo pracy i pieniędzy. Część z nich 
pochodziła z  funduszy europej-
skich. Jak widać efekty są doskonałe 

– mówi. – Teraz powstało Aromato-
rium – Biblioteka Zapachów, które 
dołączy do Muzeum Tyflologiczne-
go, Pracowni Tyfloakustycznej oraz 
Parku Orientacji Przestrzennej. I po-
dobnie jak pozostałe będzie otwarte 
dla wszystkich odwiedzających nasz 
ośrodek.

KG

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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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

PRZED PO
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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

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
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KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA CZYTELNIKÓW

Mieszkańcy naszej gminy kochają zwierzęta, więc ko-
lejny konkurs również będzie z Waszymi milusińskimi. 
Czekamy na Wasze zdjęcia z pupilami. Pochwalcie się 
swoimi psami, kotami, rybkami i nie tylko. Najładniej-
sze zostaną nagrodzone.
Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę na 
publikację fotografii prześlijcie do 15 kwietnia 2023 r. 
na adres konkurs@sucholeski.eu

Do wygrania: 
   trzy vouchery: o  wartości 1200 zł na zabieg Biolift Therapy, 

o wartości 765 zł na zabieg Jet Vibe, o wartości 550 zł na za-
bieg Wonder Shape ufundowała Klinika La Perla Poznań, 
Stary Browar, Pasaż+2 w Poznaniu, tel. 784 066 277

   dwa vouchery, każdy po 150 zł na wybrane usługi, ufundowa-
ne 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

   Pilarka spalinowa 3KM CST52-45-01AC NAC o wartości 519,00 
zł brutto ufundowana przez firmę Bricoman, ul. Wojcie-
chowskiego 7/17 w Poznaniu

   dwa vouchery każdy po 180 zł na masaż relaksacyjny ufun-
dowała  Soma Medica - Fizjoterapia, Osteopatia i Medy-
cyna, os. Szafirowe 2a w Suchym Lesie, tel. 505 988 502

   3 vouchery o wartości 150 złotych każdy na pizzę ufundo-
wała firma Pizza Place Obornicka, ul. Obornicka 335  
w Poznaniu, tel. 61 840 68 67

Obornicka 134 
Suchy Las

 
katalog.leroymerlin.pl

Nowy ogród
lub balkon?
TAK! 
Z nowym katalogiem to proste!

230x314 mm-Suchy-Las-Katalog-ogordy.indd   1230x314 mm-Suchy-Las-Katalog-ogordy.indd   1 21.03.2023   15:52:1221.03.2023   15:52:12
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czynne: pn.-pt 11-17
tel. 693 900 282

    danie dnia 
           27 zł

Dania kuchni 
polskiej 

i ukraińskiej

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, 

pełnych miłości i nadziei, 

a także wielu okazji 

do miłych spotkań w gronie najbliższych

życzy 

Naszym Klientom

zespół  

Smacznego Zakątka
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