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Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Biedrusko • Chludowo • Golêczewo • Jelonek • Osiedle Grzybowe• Suchy Las  
Suchy Las Wschód • Ziel¹tkowo • Z³otkowo • Z³otniki Osiedle •Z³otniki Wieœ  

Zapraszamy na Sucholeską NoelkęŚwiętowali 50 lat razemWielki Test – Wielkie emocje

OchrOna  
środowiska  
jest nam bliska



Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
•  indywidualne szyny ochronne dla 

osób uprawiających sport 

Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602 79 29 20
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)

LabOLatOrium techniki dentyStycznej
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Salon Fryzjerski RENEE
Renata Błaszczyk

tel. 61 811 62 51, kom. 665 235 255

Promocja kosmetyków na Święta!

Zapraszamy do kupowania  
bonów uPominkowych  
na prezenty

Złotniki,
plac Grzybowy 23 

Godziny otwarcia:
pon. - na zapisy, wt.-pt.: 10.00-19.00, sobota: 8.00-14.00

Chludowo, ul. Nad Torem 15A
tel.: 602 249 728, 61 811 65 65 

www.ex-meble.pl
piotr.nowicki@ex-meble.pl

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar

  Zmotoryzowana  
Super Babcia na telefon

• zawiezie Twoje  
dzieci do szkoły

                                     • zaopiekuje się  
dziećmi, gdy  

chcesz iść na zakupy,  
do kosmetyczki,  

fryzjera  
lub spotkać się  
z koleżankami

ZADZWOŃ:  501 321 226

501 321 226
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Portal Interesanta – e-Urząd Suchy Las 
to m.in.:
–  dostęp do formularzy i dokumentów elek-

tronicznych;
–  wymiana informacji między Urzędem a 

Klientem;
–  otrzymywanie wiadomości za pomocą 

SMS lub e-mail lub epuap po samodziel-
nym wybraniu kategorii np. przypomnie-
nia;

–  informacje o terminie np. płatności po-
datku oraz innych zobowiązań względem 
Gminy;

–  możliwość elektronicznej realizacji płat-
ności zobowiązań wobec Urzędu;

–  dostęp do informacji publicznych np. bu-
dżetu Gminy.
Dostęp do danych o stanie Państwa 

spraw, zobowiązaniach podatkowych i 

opłatach, oraz niektórych, związanych z 
Państwem, wpisach w rejestrach prowa-
dzonych przez Urząd możliwy jest jedynie 

po dokonaniu rejestracji na Portalu Intere-
santa e-Urząd Suchy Las.

Rejestracja wymaga posiadania konta na 
ogólnopolskiej elektronicznej platformie 
usług administracji publicznej ePUAP.

Jeżeli mają Państwo już konto na plat-
formie ePUAP, to należy wypełnić i złożyć 
„Wniosek o konto na platformie eUrząd”,  
podpisując go podpisem kwalifikowanym 
lub profilem zaufanym.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta na 
platformie ePUAP, na Portalu Interesanta 
– e-Urząd Suchy Las znajduje się aktywny 
link, który przekierowuje na platformę e-
PUAP, gdzie można takie konto założyć. 

Strefa usług elektronicznych Gminy 
Suchy Las dostępna jest także w aplikacji 
mobilnej na telefon. Można ją pobrać nie-
odpłatnie ze sklepu Google Play. 

Po odpowiedniej rejestracji na stronie 
https://eurzad.suchylas.pl można otrzymać 
spersonalizowane wiadomości typu push, 
powiadamiania drogą sms’ową, czy zgło-
sić różne incydenty jak np. niedziałająca 
latarnia uliczna, stojący wrak samochodu, 
uszkodzenia infrastruktury etc. 

Barbara Stachowiak

Urząd w zasięgu Twojej ręki
https://eurzad.suchylas.pl – pod tym adresem internetowym znajduje się strefa usług 
elektronicznych Gminy Suchy Las, z której mogą korzystać mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
z gminy Suchy Las. Umożliwia ona użytkownikom dostęp do bieżących informacji o stanie 
spraw oraz w zakresie wszelkich opłat. 

Harmonogram wydarzeń w gminie SucHy LaS

nazwa daTa mieJSce

akcJa poboru krwi
Hdk pck „błękitna kropelka”

2 grudnia, 
godz. 9.00 – 14.00

younick, złotniki ul. krzemowa 1
biurowiec nr 3

kiermaSz ŚwiąTeczny 6 grudnia, 
godz. 17.00

golęczewo
plac parkingowy przed szkołą

warTa cHaLLenge marathon&Half
impreza biegowa 7 grudnia biedrusko

Szczegóły i zapisy: www.wartachallenge.com

kiermaSz ŚwiąTeczny 7 grudnia, 
godz. 9.00 – 13.00

biedrusko
zespół Szkół, ul. wojskowa 46

akcJa poboru krwi
Hdk pck „błękitna kropelka”

7 grudnia, 
godz. 8.30 – 14.00

Suchy Las
ckibp, ul. Szkolna 16

warSzTaTy rękodzieła  
– stroiki świąteczne – kgw biedrusko

11 grudnia, 
godz. 18.00

biedrusko 
dom osiedlowy, ul. zjednoczenia 4

obudź w Sobie maSTer Szefa
warsztaty kulinarne dla dzieci – kgw w chludowie

13 grudnia, 
godz. 16.00 – 18.00

chludowo
zapisy:  magdaforman@wp.pl  

lub pod nr tel. 506 395 177

ŚwiąTeczny koncerT cHaryTaTywny paTHLife 14 grudnia, 
godz. 18.00

Suchy Las
ckibp, ul. Szkolna 16

wigilia osiedlowa 14 grudnia, 
godz. 16.00

złotniki osiedle
świetlica, ul. Żukowa 14

wigilia na grzybowym
14 grudnia 

godz. 14.00 – dla dzieci
godz. 17.00 – dla dorosłych

osiedle grzybowe
świetlica, plac grzybowy 16

ognisko z mikołajem 14 grudnia, 
godz. 15.00

osiedle Suchy Las – wschód
polana przy pumptracku

akcJa poboru krwi
Hdk pck „błękitna kropelka”

14 grudnia, 
godz. 9.00 – 14.00

biedrusko 
dom osiedlowy, ul. zjednoczenia 4

i wieczór kobieTy – czyli w babskim gronie  
o babskich sprawach – kgw w chludowie

16 grudnia, 
godz. 19.00 – 21.00 chludowo

WIĘCEJ INFORMACJI: www.suchylas.pl, www.facebook.com/GminaSuchyLas
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Dwuosobowe drużyny w Centrum Kul-
tury zjawiły się już dużo wcześniej przed 
oficjalnym rozpoczęciem Wielkiego Testu, 
by dokonać rejestracji i jeszcze choć przez 
chwilę zgłębić swoją wiedzę na temat hi-
storii gminy i czasów jej współczesnych. 
Uczestnicy wertowali notatki, książki, 
odpytywali się nawzajem. – Mamy z sobą 
„Monografię gminy Suchy Las”. Przygoto-
wując się do Wielkiego Testu korzystaliśmy 
również z innych polecanych przez organi-
zatorów źródeł. Po raz pierwszy startujemy. 
Wspólnie z bratem Przemysławem będzie-
my bronić honoru Golęczewa! – podkreślił 
z uśmiechem Jarosław Rewers.

W tym roku do udziału w Wielkim Teście 
zgłosiło się 16 drużyn w najróżniejszym 
składzie: rodzeństwa, sąsiedzi, koleżanki i 
koledzy ze szkolnej ławki, samorządowcy, 
rodzice z dziećmi. – W zasadzie to nasz syn 
namówił nas do udziału. Sam bardzo chciał 
uczestniczyć w Wielkim Teście, ale okazało 
się, że jest on od 12 roku życia. Dlatego 
poprosił nas o zastępstwo – mówili Alicja i 
Marcin Nowakowie. Dziesięcioletni Mate-
usz, który interesuje się historią, mimo, że 
nie mógł osobiście przystąpić do Wielkie-

go Testu, wraz z siostrą Mają towarzyszył 
rodzicom i mocno trzymał za nich kciuki. 

Dla rodziny Państwa Nowaków był to 
debiut w gminnym konkursie wiedzy. Ale 
na sali pojawiły się także drużyny, dla któ-
rych była to druga edycja. – Bardzo fajna 
inicjatywa. Od wiosny czekałam na infor-
mację o terminie tegorocznego Wielkiego 
Testu – zaznaczyła Kornelia Zwiór-Hołen-
ko, która w tym roku, tak jak w poprzed-
nim, wystąpiła z sąsiadem Tomaszem Pro-
chaskim. – Traktujemy to jako zabawę, ale 
trochę presji wewnętrznej jest. W ubiegłym 
roku zajęliśmy szóste miejsce i liczymy na 
to, że w tym nie wypadniemy gorzej. 

Przed uczestnikami były cztery rundy po 
10 pytań, których treść została przygotowa-
na przez Joannę Nowak – sekretarz Gminy, 
Grażynę Głowacką – członka TPGSL i rad-
ną Powiatu Poznańskiego oraz historyka, 
nauczyciela Ryszarda Chruszczewskiego. 
Osoby te wraz z Moniką Majewską – Szym-
kowiak – kierownik Biblioteki Publicznej 
Gminy Suchy Las oraz radnym Marianem 
Bajerem, zwycięzcą ubiegłorocznej edycji, 
czuwały nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu od strony merytorycznej. Natomiast od 

strony technicznej rękę na pulsie trzymali 
przedstawiciele Nice IT, spółki GCI, a także 
informatycy z Urzędu Gminy Suchy Las.

Wielki Test przez Wielkie „W”
Wielkie emocje, wspaniała zabawa i atmosfera, wiedza, za którą wręczone zostały 
wyjątkowe i wartościowe nagrody. W sobotę 26 października w sali widowiskowej  
Centrum Kultury odbyła się druga edycja Wielkiego Testu o gminie Suchy Las. 

Statystyki Wielkiego Testu

Liczba drużyn: 16

Ilość etapów: 4

Poprawność odpowiedzi  
w poszczególnych etapach:  
77% (etap 1), 85% (etap 2),  
76% (etap 3), 80% (etap 4)

Skuteczność w całym teście:  
74% prawidłowych odpowiedzi  
(w 2018 roku – 67%)

Najłatwiejsze pytanie:  
„Żółte liście dębu i żołędzie na 
czerwonym tle to fragment:”  
– 16 dobrych odpowiedzi

Najtrudniejsze pytanie: „Orkiestra 
Dęta wsi Chludowo powstała w:”  
– 6 dobrych odpowiedzi

Średni czas udzielania poprawnej 
odpowiedzi: 1,28 s

Najszybsza drużyna:  
0,69 s średni czas udzielania 
poprawnej odpowiedzi

Komisja konkursowa: Monika Majewska-Szymkowiak, Grażyna Głowacka, Joannna Nowak, 
Ryszard Chruszczewski, Marian Bajer

Przewodniczące zarządów osiedli Suchy Las-Wschód i Suchy Las, reprezentantki dwóch  
drużyn: Anna Ankiewicz i Sylwia Szenk

FO
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K oglądaj Suchy Las TV

SPONSORZY
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PODZIęKOWANIA
W imieniu własnym oraz pozo-

stałych uczestników Wielkiego Testu 
o gminie Suchy Las, pragniemy po-
dziękować organizatorom za wkład 
w przygotowanie imprezy oraz spon-
sorom za ufundowanie wspaniałych 
nagród. 

Zespół nr 6. w składzie
Danuta Pelz

Hanna Schmidt-Możdżeń

Pytania wyświetlane były 
na dużym ekranie i czytane 
wraz z odpowiedziami przez 
prowadzącego Andrzeja Ogór-
kiewicza – dyrektora CKiBP. 
Uczestnicy w zależności od 
rundy, spośród dwóch lub 
trzech odpowiedzi, musieli wy-
brać tę poprawną i zaznaczyć 
ją przy pomocy smartfonów i 
wcześniej zainstalowanej na 
nich dedykowanej konkursowi 
aplikacji.

Spośród wszystkich 40 py-
tań, najłatwiejsze okazało się 
to, w którym trzeba było podać, 
czego fragmentem są żółte li-
ście dębu i żołędzie na czerwo-
nym tle. W tym przypadku nie 
padła żadna błędna odpowiedź. 
Natomiast najtrudniejsze było 
to dotyczące roku, w którym 
powstała Orkiestra Dęta wsi 
Chludowo. Tu udzielono tyl-
ko 6 poprawnych odpowiedzi. 
Zawodnicy mogą być jednak 
z siebie dumni, ponieważ wy-
padli doskonale! Na wszyst-
kie pytania Wielkiego Testu 
udzielili 74% prawidłowych 
odpowiedzi (w 2018 roku – 
67%). Wójt Grzegorz Wojtera podzięko-
wał uczestnikom za podjęcie rękawicy i 
udział w tym wydarzeniu, które ma nie 
tylko charakter rozrywkowy, ale również 
edukacyjny i obywatelski. 

Pod wrażeniem wiedzy startujących 
w Wielkim Teście była również sekretarz 
Joanna Nowak, autorka pytań i członek 
komisji konkursowej. – Nie spodziewa-
łam się tak ogromnej ilości pozytywnych 
odpowiedzi. Widać, że uczestnicy przy-
gotowali się do Testu. Odpowiadając 
na pytania trzeba było mieć także wie-
dzę historyczną, z którą nie spotykamy 
się na co dzień. Faktycznie trzeba było 
ją odświeżyć, sięgając do książek lub 
innych publikacji, które przy tej okazji po-
leciliśmy. Tak naprawdę gdyby nie to, że 
w Teście mamy drugi element, czyli czas 
udzielania odpowiedzi, to trudno byłoby 
wyłonić laureatów. Tak bardzo wiele osób 
dobrze odpowiadało.

Wśród tych dobrze odpowiadających 
byli jednak ci najlepsi i najszybsi. Oto 
laureaci drugiej edycji Wielkiego Testu:  
5 m. – Gabriela Łopka i Marta Rogalińska,  
4 m. – Zuzanna Pacholska i Kacper Wojtyna,  
3 m. Danuta Pelz i Hanna Schmidt – Moż-
dżeń, 2 m. – Jarosław Rewers i Przemy-
sław Rewers. Natomiast 1. miejsce zajęły 
panie: Anna Ankiewicz i Agnieszka Waw-
rzyniak, reprezentujące osiedle Suchy Las 
–Wschód, które otrzymały także historycz-
ny, bo przyznany po raz pierwszy, tytuł 
„Sucholeskiego Omnibusa”. – Zaskoczenie 

ogromne – po ogłoszeniu wyników pod-
kreśliła Anna Ankiewicz. – Myślę, że do-
świadczenie z poprzedniej edycji pomogło 
i pytania chyba były łatwiejsze. Dla mnie 
była to świetna zabawa. Poza tym dosko-
nałe towarzystwo – sąsiedzi, mieszkańcy 
gminy. Zdecydowanie warto kontynuować 
ten pomysł  i organizować kolejne edycje. 

Ktoś, kto czyta „Gazetę Suchole-
ską” na pewno będzie umiał odpo-
wiedzieć na pytania.

Wszyscy uczestnicy zebrali 
gromkie brawa i otrzymali symbo-
liczne podarunki, a najlepsi fanta-
styczne nagrody od organizatorów 
i sponsorów. 

Wysokiej klasy zegarki marek: 
Aztorin, Elixa i AM:PM ufundo-
wała firma APART, która swoją 
siedzibę ma w Suchym Lesie.

Vouchery o wartości 100 zł każ-
dy, przekazał Gościniec Suchole-
ski – hotel i restauracja z Suchego 
Lasu.

Bony Prezentowe każdy o war-
tości 150 zł na zabieg z całej swojej 
oferty ufundowała Casa Blanca – 
salon kosmetyki fryzjerstwa i ma-
saży z Jelonka.

Bony upominkowe na kwotę 
150 zł do wykorzystania na zabieg 
z oferty, przekazało Centrum Ko-
smetyki Profesjonalnej Wspania-
ły Czas z Suchego Lasu.

Do grona sponsorów dołączyła 
również Bistro & Cafe Gajowa z 
Suchego Lasu, przekazując vo-
uchery na słodkie co nieco.

Oczywiście wśród sponsorów 
nagród było CKiBP, które przekazało 
podwójne zaproszenia na dowolne wy-
darzenie artystyczne w Suchym Lesie.

Talony - vouchery na zakup dowolne-
go sprzętu w sklepie Matrix Media ufun-
dowała Gmina Suchy Las.

Wielki Test o gminie Suchy Las to 
rozszerzona wersja organizowanego 
przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy 
Suchy Las konkursu wiedzy „Gmina 
Suchy Las wczoraj i dziś”, adresowane-
go do uczniów gimnazjów. W ubiegłym 
roku, z okazji obchodów 800-lecia Su-
chego Lasu, konkurs ten zmienił swoją 
formułę, nazwę i sposób organizacji. 
Dziś jest to wydarzenie na większą ska-

lę, z zastosowaniem nowych technologii –  
wspólne dzieło Gminy Suchy Las, Towa-
rzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las oraz 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Gminy Suchy Las.

Barbara Stachowiak

Jedną z atrakcji były występy młodych artystów z CKiBP: hani Ober, Oliwiera Piarowskiego i Julki 
Brzostowskiej. hejnał Gminy zagrał hubert Stepka z Orkiestry Dętej Chludowo

Sąsiedzi: Kornelia Zwiór-hołenko i Tomasz Prochaski 
i KGW Złotniki: Elżbieta Raflik, Dorota illmer

Bracia: Jarosław Rewers i Przemysław Rewers



09 •  l i s topad 20196

Na pierwszy wykład zaproszeni zosta-
li seniorzy, których powitał Wójt Gminy, 
który objął patronat nad przedsięwzięciem. 
– Wszyscy jesteśmy świadomi, że istnieje 
cyberprzestępczość. Niestety ogólna wiedza 
nie pozwala nam uniknąć tego typu zagro-
żeń. Dzisiaj to nie jest już tylko przestępca, 
który przez okno włamuje się do domu. Dzi-
siaj przestępczość rozwija się Internecie – 
powiedział na wstępie wójt Grzegorz Woj-
tera. – Bardzo się cieszę, że nie kończymy 
na dzisiejszym spotkaniu i będziemy rozma-
wiali na podobne tematy w innych grupach 
– dodał. 

Przed wystąpieniem prelegentów – Ma-
teusza Górki, Starszego Specjalisty ds. bez-
pieczeństwa transakcji Allegro.pl oraz mł. 
insp. Krzysztofa Makowskiego, naczelnika 
Wydziału do walki z Cyberprzestępczością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
– głos zabrał także inicjator przedsięwzięcia 
Mikołaj Kamieński z firmy Horyzont Tech-
nologie Internetowe. – Dzisiejsze i pozosta-
łe spotkania organizujemy dzięki wsparciu 
Pana Wójta. Dla naszych planów warsz-
tatowych pozyskaliśmy także przychylność 
osób, które mają ogromne doświadczenie 
w przeciwdziałaniu, ściganiu i zwalczaniu 
cyberprzestępczości.

Nie taki diabeł straszny…
Internet ma wiele zalet, o czym mówił 

podczas listopadowych warsztatów mł. insp. 
Krzysztof Makowski. Zalety te, to m.in. 
morze informacji, możliwość posiadania 
elektronicznego konta bankowego, zakupy 
online, rozrywka (filmy, gry, e-booki, roz-
wijanie zainteresowań), fora internetowe, 
blogi oraz portale społecznościowe. 

Rozwój nowych technologii (ADSL, 
światłowód) sprawił, że Internet z całym 
swoim dobrodziejstwem stał się dobrem 

powszechnym i masowym. W 2018 roku 
dostęp do Internetu miało ponad 84% go-
spodarstw domowych i z każdym rokiem 
ich liczba rośnie, co wynika z raportu Głów-
nego Urzędu Statystycznego. GUS podaje 
także, że w ubiegłym roku w Polsce wśród 
osób, które w ciągu trzech ostatnich miesię-
cy korzystały z Internetu, 96,4% używało go 
regularnie. Odsetek osób, które łączyły się z 
Internetem codziennie lub prawie codzien-
nie wyniósł 82,4%. Tych, którzy  korzysta-
li z Internetu rzadziej niż raz w tygodniu 
było 3,6%. Podczas użytkowania Internetu 
w sprawach prywatnych, najczęściej wyko-

nywanymi czynnościami były te związane 
z wyszukiwaniem informacji o towarach i 
usługach. Drugie miejsce zajęło korzystanie 
z poczty elektronicznej.

Strzeżonego…
Internet dziś dla wielu jest nieodzownym 

elementem życia. Są też tacy, którzy pod-
chodzą do niego z rezerwą. Jedni, jak i dru-
dzy „poruszając” się w sieci powinni być 
ostrożni, co podkreślali prelegenci. Niebez-
pieczeństwa czające się w Internecie to nie 

mit, a ich liczba ciągle wzrasta. Obejmują 
one m.in. szkodliwe programy przechwytu-
jące hasła oraz dane dotyczące kart kredyto-
wych, które mogą narazić użytkownika na 
straty, zaszkodzić jego wiarygodności kre-
dytowej, a nawet zniszczyć reputację. 

Na co zatem zwrócić uwagę, by nie stać 
się ofiarą cyberprzestępców, oto kilka wska-
zówek, o których mówił mł. insp. Krzysztof 
Makowski.
•  Dane dotyczące Twojej karty kredytowej 

wprowadzaj tylko na stronach wykorzy-
stujących szyfrowanie SSL. Adresy takich 
stron rozpoczynają się od ciągu znaków 
https://. Ponadto w przeglądarce powi-
nien wyświetlić się symbol zamkniętej 
kłódki. Oznacza to, że transmisja Twoich 
danych jest chroniona, jednak nie gwa-
rantuje, że sklep będzie właściwie z nimi 
postępował.

•  Regularnie sprawdzaj wyciągi z konta, 
którego używasz do płatności online. Roz-

waż także założenie specjalnego subkonta 
przeznaczonego do zakupów w Internecie, 
jeżeli Twój bank oferuje taką usługę. 

•  Nie wierz e-mailom, które straszą na-
kazując kliknięcie w link (odsyłacz). Są 
to najczęściej wiadomości phishingowe, 
które zwykle pochodzą rzekomo od Pay-
Pala, eBay-a, Allegro, sieci komórkowej 
lub banku i ostrzegają Cię, że jeśli nie po-
twierdzisz swojej nazwy użytkownika lub 
hasła, Twoje konto zostanie zawieszone. 

Jak być bezpiecznym w sieci
W listopadzie w sali widowiskowej Centrum Kultury w Suchym Lesie odbył się cykl trzech 
otwartych wykładów, dotyczących cyberprzestępczości, czyli zagrożeń w sieci. Spotkania  
te zostały dedykowane różnym grupom odbiorców – seniorom, pracownikom oświaty  
i uczniom oraz rodzicom, a poprowadzili je przedstawiciele Policji, Allegro i OLX.

Mikołaj Kamieński Krzysztof Makowski Mateusz Górka
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W żadnym wypadku nie „klikaj” odsyła-
czy znajdujących się w takich wiadomo-
ściach!!!

•  Używaj silnych haseł do kont w serwi-
sach umożliwiających zakupy online. 
Większość takich serwisów umożliwia 
klientom stworzenie osobistego konta 
użytkownika. W przypadku skorzystania z 
tej opcji, warto wybrać hasło, którego nie 
da się złamać, szczególnie gdy sklep prze-
chowuje również dane dotyczące Twojej 
karty kredytowej. 

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeżeli 
chodzi o zakupy drogą on-line. Informacje 
na ten temat przekazał Mateusz Górka z 
platformy transakcyjnej Allegro. 

Zdarza się, że zamówiony towar nie 
spełnia naszych oczekiwań albo sprzedawca 
nie reaguje wystarczająco szybko na nasze 
zastrzeżenia, co wówczas zrobić? Polskie 
prawo bardzo mocno chroni konsumentów. 
Jeśli kupiłeś coś od przedsiębiorcy, to w 
większości przypadków możesz odstąpić od 
umowy w ciągu 14 dni od otrzymania prze-
syłki, nawet jeśli po prostu się rozmyślisz.

Poza tym przysługuje ci prawo rękojmi. 
Jeśli towar okazał się wadliwy lub niezgod-

ny z umową, można złożyć reklamację u 
sprzedawcy i żądać obniżenia ceny, napra-
wy, wymiany na towar wolny od wad lub 
nawet odstąpić od umowy.

Sprawdź przedmiot i sprzedającego. 
Przeczytaj dokładnie opis oferty. Jeżeli 
masz wątpliwości (np. czy przedmiot jest 
oryginalny), poproś o zdjęcia wykonane 
samodzielnie przez sprzedawcę. Zobacz 
ocenę sprzedaży i komentarze sprzedające-
go. Zwróć uwagę na oceny: czasu dostawy i 

zgodności towaru z opisem. 
Zapłać przez PayU. Będziesz miał pew-

ność, że pieniądze trafią do odbiorcy. Otrzy-
masz potwierdzenie, że sprzedający odebrał 
wpłatę. Nie nabierzesz się na maile z próbą 
podszycia.

Wybierz przesyłkę rejestrowaną. Gdy 
zakupy nie dotrą do Ciebie na czas, sprze-
dający będzie miał dowód, że wysłał towar i 
zareklamuje przesyłkę u przewoźnika.

Zebrała Barbara Stachowiak

URząd SkARbOWy POzNAń-WINOGRAdy INFORMUJE

Obowiązkowy MPP dotyczy transakcji pomiędzy przed-
siębiorcami w zakresie towarów i usług określonych w 
ustawie*, potwierdzonych fakturą o łącznej kwocie 
należności równej lub przekraczającej 15 tys. zł. 
W ramach mechanizmu podzielonej płatności istnie-
je możliwość dokonywania przelewów zbiorczych 
oraz regulowania zaliczek dla kontrahentów przed 
otrzymaniem faktury. 
Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w 
możliwości wykorzystania środków zgromadzonych 
na koncie VAT. Od 1 listopada można opłacać z tego 
rachunku również inne należności, takie jak m.in.: 
zobowiązania w podatkach dochodowych, należno-
ści celne, podatek akcyzowy. 

Zmiany dotyczą również zastąpienia odwrotnego 
obciążenia VAT obowiązkowym MPP, a także wpro-
wadzenia sankcji za niewłaściwe dokumentowanie 
transakcji lub omijanie systemu MPP przez podatni-
ków objętych obowiązkiem stosowania podzielonej 
płatności. 

Czym jest MPP? 
Przypomnijmy, że mechanizm podzielonej płatności 
to rozwiązanie wprowadzone w lipcu 2018 roku. Na 
początku jego stosowanie było dobrowolne, a każdy 
przedsiębiorca sam decydował, którą fakturę zapłaci 
z zastosowaniem MPP. 
W ramach mechanizmu płatność za nabyty towar 

lub usługę nie trafia w całości na jedno konto od-
biorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. 
Pieniądze trafiają na dwa różne rachunki bankowe 
dostawcy. 
Takie rozwiązanie ma chronić przedsiębiorcę przed 
ewentualnymi konsekwencjami nieświadomego 
prowadzenia transakcji z nieuczciwym kontrahen-
tem. Stosowanie MPP zwalnia z odpowiedzialno-
ści solidarnej w przypadku nabycia tzw. towarów 
wrażliwych i jest dla fiskusa ważnym dowodem na 
dochowanie należytej staranności w kontaktach biz-
nesowych. 

* Załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 
Chodzi m.in. o: dostawę płyt, arkuszy, folii 
i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego 
rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, alu-
minium, miedzi, elektronicznych układów 
scalonych, komputerów, dysków twardych, 
telefonów, telewizorów, aparatów fotogra-
ficznych i kamer cyfrowych, części do silni-
ków spalinowych, różnego rodzaju odpadów 
i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi 
budowlane i sprzedaż detaliczną części sa-
mochodowych.

MeChanizM PodzieLonej PłaTnośCi  
od LiSToPada na nowyCh zaSadaCh
od 1 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności 
(MPP, split payment).  od tej pory jest on obowiązkowy dla niektórych branż w przypadku 
transakcji na kwoty przekraczające 15 tys. zł. 
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Inwestycje osIedlowe
•  Cały czas czekamy na 

poprawki w zakresie wy-
konania podwyższonych 
skrzyżowań we wschod-
niej części osiedla. Mamy nadzieję, że 
Urząd Gminy wyegzekwuje wreszcie 
należyte ich wykonanie i wszystkie nie-
doróbki zostaną usunięte. 

•  Trwa remont naszego dworca kolejo-
wego. Obecnie prowadzone są prace 
rozbiórkowe, czyszczenie elewacji oraz 
dobudowuje się od strony północnej 
garaże. Zwróciliśmy uwagę Wójtowi, 
że warstwa elewacyjna dobudowanych 
garaży nie powinna być wykonywana 
z klasycznej cegły klinkierowej, lecz z 
cegły nawiązującej do elewacji dworca, 
a więc z cegły rozbiórkowej. Przypo-
minam, że w pomieszczeniach dworca 
będzie mieściła się biblioteka oraz Straż 
Gminna. Nie będzie jednak klubu dla 
młodzieży, o co zabiegaliśmy.

•  Można już użytkować ścieżkę rowerową 
łączącą Złotniki Osiedle i Złotniki Wieś. 
W przyszłym roku planuje się wykona-
nie oświetlenia tej drogi.

•  Do końca roku zakończy się moderni-
zacja ulic Kochanowskiego i Pawłowic-
kiej. Prace wykończeniowe potrwają do 
końca grudnia. Budowa ta wiąże się z 
bardzo dużą uciążliwością dla miesz-
kańców. Jesteśmy w stałym kontakcie 

z wykonawcą oraz Urzędem 
Gminy. Zatem jeszcze trochę 
cierpliwości.
Imprezy Integracyjne
• W listopadzie spotkaliśmy 

się  w naszej osiedlowej świetlicy na wie-
czorku patriotycznym. Gościliśmy pana 
Ryszarda Chruszczewskiego – autora 
książki o powstaniu wielkopolskim na 
terenie naszej gminy. Mieliśmy okazję, 
w swobodnej atmosferze, dowiedzieć się 
wielu interesujących informacji o dzia-
łaniach ludzi zamieszkujących miejsco-
wości obecnie wchodzące w skład naszej 
gminy. Serdecznie dziękujemy panu Ry-
szardowi Chruszczewskiemu za przyby-
cie. Jesteśmy pod wrażeniem jego wiedzy 
i zaangażowania w jej krzewienie wśród 
mieszkańców gminy Suchy Las. Brawo!
•  Zarząd Osiedla oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich serdecznie zapraszają wszyst-
kich Mieszkańców naszego Osiedla na 
tradycyjną WIGILIę OSIEDLOWĄ, 
która odbędzie się 14 grudnia (sobota) 
o godzinie 16.00 (ul. Żukowa 14). Pod-
czas wigilii: wspólne kolędowanie pod 
ogrodową wiatą, odwiedziny Św. Miko-
łaja, który wręczy młodszym dzieciom 
obecnym na spotkaniu okolicznościowe 
paczki, życzenia świąteczne i noworocz-
ne oraz spotkanie dorosłych Mieszkań-
ców przy ognisku – Biesiada Wigilijna.

Podobnie jak w latach ubiegłych, ser-

decznie Państwa za-
praszamy do czynnego 
włączenia się w akcję 
SĄSIEDZKA PACZ-
KA na rzecz potrzebu-
jących osób ze Złotnik 
Osiedla. Prosimy o za-
kupienie i dostarczenie 
na wigilię produktów o długim terminie 
przydatności do spożycia, np.: herbata, 
kakao, ryż, makaron, kasza, mąka, cukier, 
olej, dżem, słodycze, płatki śniadaniowe, 
konserwy mięsne i rybne, warzywa, owo-
ce w puszkach, a także środki czystości. 
W latach poprzednich nasza akcja zawsze 
stanowiła realną pomoc dla naszych sąsia-
dów. Niech w tym roku będzie podobnie. 
Szczegóły: www.zlotniki.suchylas.pl.

Budżet na rok 2020. Trwają prace nad 
budżetem 2020. Szczegółowe informacje 
w następnym numerze gazety. Liczymy 
na akceptację wniosków naszych miesz-
kańców przez Radę Gminy Suchy Las.

***
Zachęcam do odwiedzin naszej stro-

ny www.zlotniki.suchylas.pl oraz profilu 
Złotniki na FB, gdzie na bieżąco informu-
jemy o wszystkim, co dzieje się w obrębie 
naszego osiedla. Zapraszamy również do 
zapisywania się do naszego newslettera. 

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Złotniki Osiedle

Grzegorz Słowiński
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Zbliża się koniec 
roku…
co na grzybowym? 

W ostatnim czasie 
mieszkańców osiedla naj-
bardziej zajmowały problemy niespraw-
nego oświetlenia ulicznego wraz z kwe-
stią regulacji czasu jego funkcjonowania 
w okresie przyspieszonego zapadania 
zmroku, jak również jesienne porządki na 
terenach publicznych.  

Trochę emocji przyniosły nie zawsze 

spokojnie odbywające się 
halloweenowe szaleństwa. 
Nie wszyscy mieszkańcy 
tolerują głośne i czasami na-
tarczywe obchodzenie tego 

dnia przez grupy starszej młodzieży.
Uczestniczyliśmy w podniosłych ob-

chodach niepodległościowych na terenie 
naszej gminy – w Chludowie, Golęczewie 
i Suchym Lesie.

Zarząd Osiedla tradycyjnie organi-
zuje Osiedlową Wigilię, która w tym 

roku wypada w sobo-
tę 14 grudnia w naszej 
osiedlowej świetlicy. 
Impreza odbędzie się 
najpierw dla dzieci o 
godz. 14.00, a dla do-
rosłych o godz. 17.00. 
Nie zabraknie szeregu 
atrakcji, nie tylko dla 
najmłodszych. Zapraszamy!!!

W imieniu Zarządu Osiedla
Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz

inwestycje na osiedlu
22 listopada zakończo-

no inwestycję polegającą 
na budowie dwóch ulic na 
osiedlu: Krętej i Gwiezd-
nej. Ponadto powstało podwyższone 
skrzyżowanie ulic Krętej z Krańcową, co 
zwiększy bezpieczeństwo. Udało się też, 
zgodnie z prośbą mieszkańców, zachować 
pięknego kasztana jadalnego. Podzię-
kowania za współpracę dla wykonawcy 
– firmy Anmak, kierującego inwestycją 
Referatu Budowlano-Inwestycyjnego 
Urzędu Gminy i mieszkańców ulic. Foto-
grafie przed i po zakończeniu inwestycji 
wykonał Sebastian Fiałkowski.

Po prawie trzech latach oczekiwań wpro-
wadzono w życie koncepcję uspokojenia 
ruchu na osiedlu Suchy Las-Wschód. Trwa-
ją ostatnie, kosmetyczne prace. Ostatni etap 
na Aleksandrowie (teren ul. Bogusławskie-
go za ul. Alejową) zostanie zrealizowany w 

pierwszej połowie przyszłego 
roku. Prowadzone są też pra-
ce nad koncepcją uspokojenia 
ruchu po zachodniej stronie 
Suchego Lasu.

Rozpoczęto prace nad oświetleniem 
dróg Kraterowej, Fortecznej i osiedla Na 
Wzgórzu. Czekamy na dostawę lamp.

Zgodnie z wolą miesz-
kańców zakupiona zosta-
ła lotna kamera leśna, 
którą przekazaliśmy do 
dyspozycji Straży Gmin- 
nej. Sprzęt będzie uży-
wany tylko na terenie 
osiedla Suchy Las-
Wschód i montowany w 
takich miejscach, gdzie łamane są przepi-
sy prawa drogowego, np. jazda pod prąd 
na ulicach jednokierunkowych (zdjęcia 
zostaną przekazane policji), odnotowano 
niszczenie mienia komunalnego lub gdzie 
mieszkańcy zgłaszają nagminne problemy 
z utrzymaniem porządku, np. niesprząta-
ne są psie odchody.

14 grudnia o godz. 15.00 zapraszamy 
na coroczne Ognisko z Mikołajem na pę-
tli przy pumpracku.  

W imieniu Zarządu Osiedla
Przewodnicząca Anna Ankiewicz

Pomagamy 
zwierzętom na zimę

Jesień i zima to z całą pewnością nie są pory roku 
przyjazne kotom. Zwierzęta te, to przecież „piecu-
chy”. Dlatego potrzebne jest im suche i ciepłe schro-
nienie. W Biedrusku dla  wolno żyjących kotów 
ustawione zostały drewniane domki. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie wolontariuszy, Zarządu Osiedla Bie-
drusko przy współpracy z Referatem Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Suchy Las.         bs
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Dla przedsiębiorców już w styczniu 
przygotujemy nabór wniosków w zakre-
sie Rozwoju Działalności Gospodarczej. 
Dotacje bezzwrotne, w wysokości do 70% 
kosztów, maksymalnie 140.000 zł, mogą 
otrzymać przedsiębiorcy działający na te-
renie gmin: Murowana Goślina, Oborniki, 
Ryczywół bądź Suchy Las, którzy utworzą 
nowe miejsce pracy. Zapraszamy na spo-
tkania informacyjne oraz doradztwo w biu-
rze LGD.

Dla organizacji pozarządowych (sto-
warzyszeń, fundacji, OSP, KGW itp.) przy-
gotowaliśmy nabory w zakresach: rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej oraz rozwój 
kapitału społecznego. Granty to dotacje 
w wysokości od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, do 100% kosztów zadań. 
Plac zabaw? Siłownia zewnętrzna? Bo-
isko? Wiata? To wszystko można sfinan-
sować w całości z Grantu LGD! A jeśli w 
Waszej społeczności lokalnej brakuje wy-

darzeń integracyjnych i aktywizacyjnych, 
to z pomocą LGD można sfinansować 
warsztaty, wyjazdy, spotkania, imprezy dla 
społeczności lokalnej. 

Więcej informacji: 
www.kraina3rzek.pl, 
email: biuro@kraina3rzek.pl, 
tel.: 791 222 764, 535 978 545, 883 777 918 
lub w biurze LGD:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 
64-600 Oborniki.

Monika Zemlak
LGD Kraina Trzech Rzek

Ruszają nabory w LGD Kraina 
Trzech Rzek!

– Zapraszam wszystkie organizacje po-
zarządowe, które mają ciekawe pomysły do 
udziału w naborze wniosków. Nie szczę-
dzimy pieniędzy na ciekawe inicjatywy i 
projekty, mające na celu wzbogacić ofertę 
kulturalną, edukacyjną czy też sportową 
dla naszych mieszkańców. Zadania mogą 

dotyczyć bowiem kultury i sztuki, eduka-
cji, turystyki, kultury fizycznej, promocji i 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy 
też ratownictwa i ochrony ludności – wyli-
cza Starosta Poznański w artykule „Kolej-
ny rok więcej pieniędzy” na stronie inter-
netowej powiatu poznańskiego.

O dofinansowanie w otwartych konkur-
sach ofert mogą się ubiegać stowarzysze-
nia, fundacje, kluby sportowe i inne orga-
nizacje pozarządowe, określone w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.

Nabór wniosków rozpoczął się 19 li-
stopada i potrwa do 10 grudnia 2019 roku. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 
2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat 
otwartego konkursu ofert znajdują się na 
stronie powiat.poznan.pl/oko-2020.

Małgorzata Dawidowska

Powiat przeznaczył fundusze  
dla NGO-sów 
Powiat Poznański ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w przyszłym roku, w obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, 
pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.
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Uroczysta Gala, która miała już swo-
ją szóstą edycję, odbyła się w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. Otworzył ją To-
masz Łubiński – wicestarosta poznański, 
który podkreślił, że ten dzień jest bardzo 
ważny i ważni są jego bohaterowie, czyli 
krwiodawcy, którzy ofiarując cząstkę sie-
bie, ratują życie innym. Tomasz Łubiński 
wraz z Piotrem Burdajewiczem – prze-

wodniczącym Rady Powiatu w Poznaniu 
oraz Małgorzatą Halber – przewodniczą-
cą Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia Rady Powiatu wręczyli statuetki 
wyróżnionym krwiodawcom. 

– Każdego roku, od pierwszej edycji 
Gali, do wyróżnienia typowani są człon-
kowie naszego Klubu lub osoby działające 
na rzecz krwiodawstwa, na przykład Anna 
Ankiewicz – przewodnicząca Rady Gmi-

ny Suchy Las, znany wszystkim w gminie 
Grzegorz Warzybok czy Piotr Skarżyński  
– współorganizator strażackiej akcji po-
boru krwi na Głuszynie – informuje Paweł  
Kolosza – prezes „Błękitnej Kropelki”.  
– Obecnie nasz  Klub liczy 57 członków. 
Ale na jego rzecz krew oddaje znacznie 
więcej osób. Z każdą akcją przybywa nam 
krwiodawców, z czego jestem bardzo zado-
wolony.

Jednym z członków Klubu HDK PCK 
„Błękitna Kropelka” Biedrusko jest wła-
śnie nagrodzona Magdalena Żytek. – Na 
swoim koncie mam niewiele oddanej krwi. 
Jest to niecałe 6 litrów. Pierwszy raz od-

dałam krew za namową męża Tomasza. Na 
mojej drodze stanął również Paweł Kolo-
sza, oczywiście w dobrym słowa tego zna-
czeniu. Tak rozpoczęła się moja przygoda 
z krwiodawstwem. Z biegiem czasu odda-
wanie krwi przeobraziło się w świadomą 
chęć niesienia pomocy drugiemu człowie-
kowi. To, że robię coś dobrego dla innych 
jest wspaniałym uczuciem. Poza tym mam 

pierwszeństwo do lekarzy specjalistów – 
jak znalazł na starość. Krew będę oddawać 
dopóki mi zdrowie pozwoli. Może nie bę-
dzie to nie wiadomo ile litrów, ale przecież 
każda kropla jest na wagę złota.

I nie ma w tych słowach  nic na wyrost. 
Ludzka krew jest bezcenna. To lek, którego 
nie można niczym zastąpić. Co ważne, po-
dawany jest w sytuacjach zagrożenia życia. 
Niekiedy tylko on potrafi je uratować. 

Zapotrzebowanie na krew jest ciągłe. 
Można się o tym przekonać śledząc stro-
ny internetowe Regionalnych Centrów 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na któ-
rych zobrazowane są aktualne zapasy krwi, 
której niestety ubywa.  

Dlatego też działalność klubów Ho-
norowych Dawców Krwi i ich członków 
jest tak ważna a jednocześnie doceniana 
przez innych. Bowiem osoby zrzeszone w 
klubach nie tylko same uzupełniają banki 
krwi, ale organizują akcje krwiodawstwa i 
zachęcają innych do ofiarowania potrzebu-
jącym tego życiodajnego płynu.

Barbara Stachowiak

Każda kropla jest na wagę złota
Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Błękitna Kropelka” Biedrusko już 
po raz kolejny zostali wyróżnieni. Podczas tegorocznej Powiatowej Gali Krwiodawstwa 
okolicznościowe statuetki otrzymali: Kamil Kocurek, Magdalena Karwatka, Łukasz Janisze-
wski, Agnieszka Widło i Magdalena Żytek.

ZbiÓrki krwi  
„bŁękitnej kroPelki”

Zapraszamy na akcję poboru krwi 
oraz rejestrację potencjalnych  

dawców szpiku kostnego
(dla każdego krwiodawcy bon na 

kawę i ciasto w restauracji  
KARMNICK)

2 grudnia – poniedziałek
9.00 – 14.00

YouNick, Złotniki ul. Krzemowa 1
Biurowiec nr 3

Kontakt: humanianick@younick.pl
FB.com/younick.placetocreate

***

113. Akcja Poboru Krwi
(dla każdej osoby oddającej krew lub 
która zarejestruje się jako potencjal-
ny dawca szpiku – upominek oraz 

kawa ufundowana przez Gajowa 12 
Bistro&Cafe)

7 grudnia – sobota
8.30 – 14.00

CKiBP, Suchy Las ul. Szkolna 16

***

Zbiórka krwi w Biedrusku
14 grudnia – sobota

9.00 – 14.00
Dom Osiedlowy, Biedrusko  

ul. Zjednoczenia 4

***

III Świąteczna Akcja Poboru Krwi
21 grudnia – sobota

9.00 – 14.00
Ośrodek Sportu,  

Rokietnica ul. Szamotulska 29
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Gratulacje krwiodawcom złożyła także Grażyna Głowacka, Radna Powiatu Poznańskiego z Suchego Lasu
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– Przemoc ma różne oblicza i może do-
tknąć każdego z nas, bez względu na wiek. 
Spotkanie to jest po to, żeby przedstawić 

różne zagadnienia dotyczące tego tematu, 
ale także by o nim dyskutować – na wstę-
pie zaznaczył Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Poznaniu kom. Leszek 
Steinitz. 

Wójt Grzegorz Wojtera, który objął ho-
norowy patronat nad wydarzeniem dodał, 
że bardzo ważnym elementem tego projek-
tu jest oddanie głosu młodzieży. 

Podczas panelu dyskusyjnego ucznio-
wie zostali poproszeni o zadawanie pytań 
specjalistom, wśród których byli: Zastęp-
ca Komendanta Miejskiego Policji w Po-
znaniu kom. Leszek Steinitz, Naczelnik 
Wydziału Prewencji kom. Małgorzata 
Trzybińska, Komendant Straży Gminnej w 
Suchym Lesie Marek Dłużewski, Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Aldona Janyszak-Laska, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Le-
sie Sylwia Nowak-Kabacińska, Kierownik 
Referatu Oświaty Urzędu Gminy Suchy Las 
Violetta Pałącarz, Psycholog Magdalena 
Rosada-Gessner ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Suchym Lesie.

Młodzież na początku zgłaszała się nie-
śmiało, ale później w górze był już las rąk. 
Jak podkreśliła Sylwia Szenk ze Straży 
Gminnej: – Zainteresowanie tematem było 
bardzo duże, a dzieci chętnie uczestniczy-
ły w spotkaniu. Jesteśmy mile zaskoczeni 
– zadawały bardzo fajne i mądre pytania. 
Oto kilka z nich: Po co ludzie używają 
przemocy? Czym jest przemoc w rodzinie? 
Czy policja zareaguje na nasze zgłoszenie 
o stosowaniu przemocy, czy trzeba mieć 
dowody? 

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka to dobry moment na społeczną debatę, dotyczącą dysfunkcyjnych zachowań 
człowieka, które niestety dotykają także tych najmłodszych. W sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Suchym Lesie takie spotkanie odbyło się 19 listopada. Straż Gminna Gminy Suchy 
Las, Komenda Miejska Policji w Poznaniu,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz Urząd Gminy Suchy Las do dyskusji, zadawania 
pytań zaprosili delegacje uczniów z klas 5 i 6 z wszystkich gminnych szkół podstawowych.

dyrektor ośrodka Pomocy  
społecznej w suchym lesie 
sylwia nowak-kabacińska

Rodzajów przemocy jest sporo – 
fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, 
seksualna. Ale każda z nich dla ofiary 
jest tak samo bolesna.

Przemoc w dzisiejszych czasach 
jest problemem. Żyjemy szybko, w 
stresie, gonimy za pieniędzmi, to nie-
stety powoduje wewnętrzne napięcia, 
frustracje, które w nas narastają. Nie-
stety to one, moim zdaniem, rodzą 
zachowania przemocowe. Odreago-
wujemy na dzieciach, na rodzinie, 
na partnerach, małżonkach swoje na-
stroje, niemożność poradzenia sobie z 
własnymi problemami. 

Oczywiście jest także aspekt zwią-
zany z alkoholem. Alkohol prawie za-
wsze jest powodem agresji, przemocy 
fizycznej.

Przemoc występuje nie tylko w 
tzw. rodzinach patologicznych, ale 
także u tzw. porządnych rodzin, tych 
wykształconych, bogatych. Niestety 
coraz częściej mamy do czynienia z 
tym zjawiskiem. Jest to efektem tego 
o czym mówiłam wcześniej. Biznes, 
pieniądze, brak czasu, stres – nara-
stające problemy niestety eskalują w 
domu, a cierpią na tym nasi najbliżsi. 

Gdzie szukać pomocy?

gmIna
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 17
tel. 61 250 03 60 
www.ops.suchylas.pl 
e-mail: suchylas_ops@poczta.onet.pl

Komenda Straży Gminnej
Suchy Las, ul. Poziomkowa 39
pon. - pt. 6.00 - 22.00,  
sob. 10.00-18.00
tel.: 61 812 51 81, 606 310 419
e-mail: biuro@sg.suchylas.pl   

Komisariat Policji w Suchym Lesie
Suchy Las, ul. Poziomkowa 5
tel.: 61 841 30 10, 698 084 696 
lub 61 841 56 13 i 61 8415 612  
– czynne całą dobę
e-mail: komendant-suchylas@ 
poznan.policja.gov.pl

Placówki oświatowe 

oglądaj Suchy Las TV
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W przerwie spotkania jego uczestnicy 
otrzymali prezenty, torby które zostały wy-
pełnione podarunkami przekazanymi przez 
Straż Gminną, Urząd Gminy i Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Został także 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod ha-

słem „Razem Przeciwko Przemocy”. Pla-
katy przygotowane przez przedstawicieli 
poszczególnych szkół oceniła komisja 
konkursowa, która nagrodziła Antoninę 
Łopkę i Maję Norkiewicz, reprezentujące 
Szkołę Podstawową w Biedrusku. Plakat 
dziewcząt był minimalistyczny, ale bardzo 
wymowny. – Przemoc to agresja. Dlatego 
napis składa się z kresek. Ktoś jak spojrzy 
na niego od razu zobaczy, że jest on agre-
sywny – tak Antonina i Maja skomentowały 
swój projekt. Plakat ten będzie prezentowa-
ny we wszystkich szkołach podstawowych 
w gminie, by zwrócić uwagę na problem 
przemocy.

– W Gminie Suchy Las nie ma możli-
wości, żeby nie pomóc osobom, które jej 
doświadczają. Są odpowiednie służby, in-
stytucje, w szkołach pracują pedagodzy, 
psychologowie. Zachęcam do tego, by się 
do nich zwracać. Wszyscy bowiem jesteśmy 
po to, by tak jak to piękne hasło głosi, prze-
ciwdziałać przemocy – podsumowała Vio-
letta Pałącarz, kierownik Referatu Oświaty 
i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las. 

Jak się okazuje, dzieci bardzo często 
doświadczają przemocy lub agresji ze 
strony swoich rówieśników. Najczęściej 
spotykane formy to na przykład: bicie, ko-
panie, plucie, popychanie, szarpanie, wy-
muszanie pieniędzy, niszczenie własności, 
dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, 
ośmieszanie, obraźliwe SMS-y, wpisy na 
portalach społecznościowych, umieszcza-
nie w Internecie zdjęć lub filmów ośmie-
szających daną osobę. 

Niestety dzieci z przemocą do czynienia 
mają także w swoich domach. W 2018 roku 
osoby małoletnie stanowiły 14,07% ogółu 
ofiar przemocy w rodzinie, na drugim miej-
scu po kobietach (73,83% ogółu ofiar prze-
mocy w rodzinie). Ogólna liczba małolet-
nich, co do których zaistniało podejrzenie, 
że zostały dotknięte przemocą w rodzinie 
w ubiegłym roku wyniosła 12.404, z czego 
6.143 to dziewczęta, a 6.261 to chłopcy. 

Barbara Stachowiak

Psycholog ze szkoły Podstawowej 
nr 1 w suchym lesie
Magdalena rosada-Gessner

Wiadomo, że każda przemoc jest 
nieakceptowalna. Jeżeli chodzi o 
przemoc fizyczną, to dużo łatwiej ją 
zauważyć i szybciej się też na nią re-
aguje. Natomiast przemoc psychiczną 
można porównać do wbijania małych 
gwoździ w płot. Jeden za drugim, je-
den za drugim i nawet jeśli się prze-
prosi, wyjmie te gwoździe, to ślady i 
tak pozostają. One zostają często na 
bardzo, bardzo długo. 

Bywa, że osoby, które doświadczają 
przemocy psychicznej uznają ją za mniej 
istotną, na początku o niej nie mówią. 
Dlatego o tym, że ktoś jej doświadcza 
nieraz dowiadujemy się późno.

Dzieci przychodzą do mnie ze swo-
imi problemami. Ale zdarza się też tak, 
że je bagatelizują. Próbują poradzić 
sobie na swój sposób. Jeśli ktoś się z 
nich śmieje, to też próbują się śmiać. 
Czasami bardzo szybko się denerwują, 
uciekają, zamykają się w sobie, izolują 
się od rówieśników. Takie sytuacje są 
dużo trudniejsze, podskórne, niż przy-
kładowo te, gdy dochodzi do bójki. 
Bo bójkę można bardzo jasno nazwać, 
określić i ukarać winnych. 

W tej chwili bardzo dużo przemocy 
psychicznej dzieje się w sieci. Dlatego 
mówię dzieciom, by informowały bli-
skich, jeżeli jej doświadczą lub zoba-
czą, że dotyka ona kogoś z otoczenia. 
Ważne jest to, by można było szybko 
zareagować. Bo im dłużej to trwa, tym 
po prostu jest gorzej.

Gdzie szukać pomocy?

Powiat PoZnaŃski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel. 61 8 410 710, pcpr@powiat.poznan.pl
psycholodzy: 61 22 22 914, 61 22 22 901; 
prawnicy 61 8 410 715
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica
tel. 61 8150 369, 61 8150 363
dyżury specjalistów od godz. 8.00-
20.00, pomoc prawna w zakresie ro-
dzinno-opiekuńczym w każdą środę od 
godz. 9.00-12.00 (po wcześniejszym 
umówieniu się) oraz dyżury psycholo-
ga OIK w siedzibie PCPR, tel. 61 8 150 
363 (po wcześniejszym umówieniu się) 
 
Inne
Telefon Niebieska Linia
618 141717 (czynny całodobowo we 
wszystkie dni tygodnia)

Telefon zaufania
 61 192 88 lub 61 835 49 04 

Policyjny Telefon Zaufania 
800 120 226

Niebieska linia dzieci 
116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzeczni-
ka Praw Dziecka 
(bezpłatny) 800 12 12 12 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”
–  infolinia:  800 120 002 (czynna całą 

dobę)
–  telefoniczne dyżury prawników  

22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki 
w godz. 17.00-21.00)

–  e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia. 
info

–  SKYPE – dyżury w języku migowym: 
pogotowie.niebieska.linia (poniedział-
ki w godzinach 13.00 – 15.00)

Zatrzymaj przemoc 
(bezpłatny) 800 12 01 48 

Kryzysowy telefon zaufania 
116 123

Cyberprzemoc  
(przemoc w Internecie) helpline.org.pl

Telefon zaufania dla dzieci i mło-
dzieży: 116 111

Telefon dla osób dorosłych (w spra-
wach dzieci): 800 100 100, pn. – pt.: 
12.00 – 18.00
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W październiku do zdarzeń na terenie naszej gminy wzywani by-
liśmy pięć razy. Interweniowaliśmy w przypadku  złamanego konara 
drzewa na jednej z posesji w Złotkowie. Konieczne było jego usu-
nięcie, ponieważ stwarzał on zagrożenie dla mieszkańców. Zabez-
pieczaliśmy także lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego 
oraz dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do zdarzeń związanych z  owadami 
błonkoskrzydłymi w Suchym Lesie oraz Golęczewie. Ostatni wyjazd 
związany był z plamą oleju w miejscowości Suchy Las.

Piątego października na stawie na ul. Tysiąclecia w Golęczewie 
odbyły się zawody wędkarskie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z terenu gminy Suchy Las. Organizatorem zawodów byli na-
czelnicy jednostek z Golęczewa i Chludowa, Zarząd Gminny OSP 
oraz Sołtys wsi Golęczewo. Patronat objął Wójt Gminy Suchy Las. 
Celem zawodów nie była rywalizacja, a integracja młodzieży z terenu 
naszej gminy. Po zawodach każdy z uczestników zjadł ciepły posiłek 
oraz otrzymał dyplom uczestnictwa oraz upominki.

Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

OSP Golęczewo w akcji

Komin będący bardzo istotnym elemen-
tem budynku, chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksplo-
atowanym kominie. Temperatura palącej się 
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stop-
ni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagro-
żeniem dla mieszkańców. 

Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów 
spowodowanych wadami lub nieprawidło-
wą eksploatacją urządzeń ogrzewczych.  
W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od 
urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 
pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 
pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eks-
ploatacja przewodów kominowych grozi 
także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie 
zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 
2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odno-
towała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem 
węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 
52 ofiar śmiertelnych.

Kominy: instalację dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną należy poddawać okreso-
wej kontroli, oraz czyszczeniu przez upraw-
nionego kominiarza. Profesjonalna kontrola 
kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega 
zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden 
z podstawowych warunków ubezpieczenia 
domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że 
właściciel – zarządca budynku jest zo-
bowiązany co najmniej 1 raz w roku zle-
cić przeprowadzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych  
i wentylacyjnych) osobie posiadającej od-
powiednie uprawnienia – mistrza kominiar-
skiego. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarządca lub użytkownik 
budynku są obowiązani w czasie lub bezpo-
średnio po przeprowadzonej kontroli, usu-
nąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować zagroże-
nie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 

mienia bądź środowiska, a w szczególności 
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, po-
rażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z 
przewodów kominowych przez wykwalifi-
kowanego kominiarza zabezpiecza przed po-
wstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w 
obiektach lub ich częściach, w których odby-
wa się proces spalania paliwa stałego, ciekłe-
go lub gazowego, obowiązkowe usuwanie 
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i 
spalinowych w następujących terminach:
1)  od palenisk zakładów zbiorowego ży-

wienia i usług gastronomicznych – co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od palenisk opalanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt 1 – co najmniej 
raz na 3 miesiące;

3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym 
i gazowym niewymienionych w pkt 1– co 
najmniej raz na 6 miesięcy;

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użytkowych.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia 

brak dokumentacji terminowego czyszczenia 
i kontroli kominów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania przez fir-
mę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Zaproś kominiarza – niech Twój 
dom będzie bezpieczny
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach 
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
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W ostatnim czasie na terenie gminy do-
szło do zatrzymania trzech osób, które kie-
rowały pojazdami po spożyciu alkoholu. 

W Suchym Lesie policjanci udaremnili 
dalszą jazdę nietrzeźwemu obywatelowi 
Ukrainy. Mężczyzna miał 1,176 promila 
alkoholu we krwi, co w świetle przepisów 
jest przestępstwem. 

Przestępstwo popełniła także miesz-
kanka Poznania, która prowadziła auto w 
stanie nietrzeźwości. Wynik badania na 
zawartość alkoholu w organizmie pokazał 
1,12 promila. Kobieta jazdę samochodem 
na podwójnym gazie zakończyła w Su-
chym Lesie.  

Natomiast mieszkaniec Poznania za-
trzymany w Złotnikach dopuścił się wy-
kroczenia. Przeprowadzone badania wy-

kazały u niego 0,224 promila alkoholu we 
krwi. 

***
Policjanci z Suchego Lasu przyjęli 

zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące 
kradzieży kół z samochodów. 

W Suchym Lesie łupem złodziei padły 
4 opony z felgami aluminiowymi, które 
zostały zdemontowane z auta marki Maz-
da. Straty wynoszą 3.000 zł. W Biedrusku 
z samochodu marki Mercedes także zo-
stał zdemontowany komplet czterech kół. 
W tym przypadku straty oszacowano na 
kwotę 8.000 zł. 

Z kolei w Suchym Lesie spłonęły trzy 
samochody na łączną wartość 145 tys. 
zł. Wszystko wskazuje na to, że było to 
umyślne działanie. Sprawa jest w toku.

***
„Temu panu już dziękujemy!”. Po-

licjanci zatrzymali mężczyznę, który 
zdewastował pokój w jednym z hoteli w 
Suchym Lesie. Jak się okazało nadpobu-
dliwy mieszkaniec powiatu poznańskiego 
miał przy sobie narkotyki. 

W Suchym Lesie w godzinach nocnych 
doszło do napadu na stację benzynową. Za-
maskowany mężczyzna, uzbrojony w nóż 
sterroryzował pracownika stacji i zażądał 
wydania pieniędzy. Uciekł z kwotą 690 zł. 
Obecnie trwają poszukiwania napastnika. 

Sucholescy policjanci, w wyniku pro-
wadzonych czynności, dokonali zatrzy-
mania mężczyzny, który na terenie gminy 
dopuścił się innej czynności seksualnej 
wobec nieletniej. Dziewczynka mężczy-
znę poznała przez Internet. Obecnie prze-
bywa on w areszcie.

BS

Organizatorem konkursu była Komisja 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowi-
ska i Spraw Komunalnych Rady Gminy 
Suchy Las wraz z sucholeską Strażą Gmin-
ną, przy współpracy Wy-
działu Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu. 

Finaliści, wyłonieni dro-
gą eliminacji szkolnych, 
zmierzyli się z 20 pytania-
mi z zakresu przepisów 
drogowych. Były pytania 
o pierwszeństwo na drodze 
rowerowej, o sygnalizatory 
świetlne dla pieszych, o wy-
posażenie roweru, a nawet 
o to, kto wydaje karty ro-
werowe. Największą wie-

dzą popisał się Michał Walicki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie (SP2), 
który udzielił aż 19 dobrych odpowiedzi! 
Za wysoką liczbę zdobytych punktów 

zostali wyróżnieni: Aleksandra Grycza 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Le-
sie (SP1), Gabriela Ragan z SP2, Antonina 
Kaźmierczak z SP2 oraz Daria Radoszew-
ska ze Szkoły Podstawowej w Biedrusku.

Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymali 
jednak wszyscy finaliści. Zasłużyli sobie 
na to wynikiem zdobytym już na pierw-
szym etapie, który odbył się 2 październi-
ka w poszczególnych szkołach. – Formuła 
konkursu była bardzo szeroka – adreso-
waliśmy go do dzieci w wieku młodszym, 

ale takim, w którym dzieci 
są już bardziej świadome 
jeśli chodzi o korzystanie 
z jezdni, chodnika, znajo-
mość przepisów ruchu dro-
gowego – mówił po finale 
przewodniczący Komisji 
Marian Bajer.

Tegoroczna formuła kon-
kursu sprawdziła się znako-
micie, dlatego organizato-
rzy już teraz zapowiadają 
kolejną edycję w przyszłym 
roku.  

Małgorzata Dawidowska

Oni wiedzą, jak wygląda  
bezpieczna droga do szkoły!
Najlepsi z najlepszych spotkali się 29 października w sali konferencyjnej Parku Wodnego 
Octopus w Suchym Lesie, by wziąć udział w finale konkursu Bezpieczna Droga do Szkoły, 
kierowanego do uczniów klas 4 i 5 ze szkół podstawowych z terenu gminy Suchy Las.
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Na ulicy Bogusławskiego, w pobliżu 
skrzyżowania z ulicą Strażacką, został 
zamontowany radarowy wyświetlacz pręd-
kości. Jest to pierwsze takie urządzenie na 
terenie gminy, które stanowi alternatywę 
dla fotoradarów. Mierzy ono prędkość jaz-

dy i wyświetla uśmiechniętą lub smutną 
buźkę w zależności od tego, czy kierujący 
pojazdem stosuje się do obowiązujących 
przepisów lub przekracza dopuszczalną 
prędkość, która w tym przypadku  – w te-
renie zabudowanym wynosi 50 km/h, a w 
godzinach 23.00-5.00 – 60 km/h. Warto 
również pamiętać o tym, że urządzenie to 
ma możliwość rejestrowania wykroczeń.

Na ulicy Leśnej przebudowane zosta-
ły progi zwalniające. Obecnie są to progi 
wyspowe. Zgodnie z przepisami tylko ta-

kie mogą być montowane w miejscu, gdzie  
odbywa się komunikacja autobusowa. Do-
datkowo pomiędzy progami wyspowymi 
pojawiły się odblaskowe tablice uchylne, 
które mają uniemożliwiać kierowcom omi-
janie progów. 

Duże zmiany dla poprawy bezpieczeń-
stwa zostały wdrożone na łuku drogi Ale-
jowa / Meteorytowa. W jezdni zamonto-
wano aktywne kocie oczka oraz pionowe 
tablice prowadzące ruch z pulsującymi 
światłami. Takie tablice stosuje się w miej-
scach newralgicznych, na przykład na łu-
kach dróg, których geometria może być 
zaskoczeniem dla kierujących. 

Ponadto na ulicy Alejowej, przed 
skrzyżowaniem z ulicą Bogusławskie-
go, zostały zastosowane linie wibracyjne. 
Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie na 

polskich drogach, którego zadaniem jest 
spowolnienie ruchu pojazdów. Najechanie 
na takie linie powoduje słyszalny hałas we-
wnątrz pojazdu oraz wibracje samochodu 
odczuwalne dla kierowcy. 

Inną istotną zmianą wprowadzoną w 
ramach nowej organizacji ruchu jest ta do-
tycząca skrzyżowania ulic Rolnej z Mło-
dzieżową. Obecnie wyjazd  z ulicy Rolnej 
jest możliwy zarówno w lewo (w kierunku 
ulicy Bogusławskiego), jak i w prawo w 
ulicę Młodzieżową. Ulica Rolna na odcin-

ku od Konwaliowej do Młodzieżowej na-
dal pozostaje ulicą jednokierunkową. 

Z kolei z ulic Bogusławskiego i Alejo-
wej (droga powiatowa) został ograniczo-
ny wjazd w ulicę Rumiankową. Ponadto 
ulica Rumiankowa na odcinku od Malwo-

wej do Bogusławskiego stała się ulicą jed-
nokierunkową. 

Na ulicy Konwaliowej w pobliżu szko-

ły przebudowane zostało przejście dla 
pieszych. Obecnie jest ono przejściem 
wyniesionym, znacząco poprawiającym 
bezpieczeństwo pieszych. Takie przejście 
oprócz swojej podstawowej funkcji, pełni 
także rolę progu zwalniającego i wymusza 
na kierujących ograniczenie prędkości. 

W dwóch miejscach – na ulicy Konwa-
liowej i ulicy Stara Droga przy Nowym 
Rynku przebudowane zostały zatoki posto-
jowe. Zgodnie z przepisami, których celem 
jest ochrona pieszych użytkowników ru-
chu drogowego, konieczne było odsunię-
cie miejsc postojowych od przejść w celu 

Nowe rozwiązania drogowe  
w Suchym Lesie
Po osiedlu Grzybowym, nowa organizacja ruchu wdrażana jest na terenie osiedla Suchy 
Las – Wschód. Oto jedne z ważniejszych rozwiązań, jakie zostały już wprowadzone. Mają 
one służyć wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, a głównym celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa na naszych drogach.
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poprawy ich widoczności dla kierujących 
pojazdami. Dodatkowo na zatokach posto-
jowych wyznaczono miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych.

Na ulicy Ogrodniczej, na odcinku od 
Leśnej do Sadowej, na polecenie Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu wprowadzono 
jeden kierunek ruchu. Było to koniecz-
ne ze względu na szerokość jezdni, która 
nie daje podstaw do wprowadzenia ruchu 
dwukierunkowego.

Jeden kierunek ruchu obowiązuje rów-
nież na ulicy Mokrej – odcinek od Olcho-
wej do Polnej. Został on wprowadzony w 
celu uspokojenia ruchu drogowego od uli-
cy Morasko.

Barbara Stachowiak

O wyjaśnienie poprosiliśmy Józefa 
Klimczewskiego z Referatu Komunalnego 
Urzędu Gminy Suchy Las.

Strefę zamieszkania stosuje się na te-
renie osiedli mieszkaniowych, dzielnic 
willowych, zabytkowych starówek. Jej 
wprowadzenie zawsze poprzedza wnikli-
wa analiza. W tym przypadku nie bez zna-
czenia jest infrastruktura drogowa. Tam, 
gdzie nie ma chodników, jest gęsta zabu-
dowa mieszkaniowa wyznacza się „strefę 
zamieszkania”. Głównym zadaniem takiej 
strefy jest ochrona pieszych na drogach w 
pobliżu domów mieszkalnych. Niemniej 
jednak strefa ta nie zwalnia pieszego od 
zachowania ostrożności. Natomiast kieru-
jący pojazdami muszą zachować szczegól-
ną ostrożność. 

„Strefę zamieszkania” 
definiuje ustawa Pra-
wo o ruchu drogowym. 
Zgodnie z art. 2 jest to 
obszar obejmujący drogi 
publiczne lub inne drogi, 
na którym obowiązują 
szczególne zasady ru-
chu drogowego. Wjazdy 
i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami 
drogowymi. Znaki te to 
D-40 (strefa zamiesz-
kania) i D-41 (wyjazd 
ze strefy zamieszkania), 
które określa Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku.

Szczególne zasady ruchu drogowego, 
które obowiązują w „strefie zamieszkania” 
to:
–  pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
–  ograniczenie prędkości do 20 km/h,

–  parkowanie tylko w miejscach wyzna-
czonych,

–  zaleca się umieszczanie w strefie urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu, takich jak 
progi zwalniające, które wymuszają na 
kierowcach zachowanie bezpiecznej 
prędkości; urządzenia te nie muszą być 
oznakowane znakami ostrzegawczymi,

–  w strefie zamieszkania pierwszeństwo 
nie powinno być określone znakami,  
z wyjątkiem skrzyżowań o ograniczonej 
widoczności,

–  wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie 
skrzyżowania są skrzyżowaniami rów-
norzędnymi, obowiązuje zasada „prawej 
ręki”.
Wyjazd ze strefy zamieszkania określa 

znak D-41, który jed-
nocześnie informuje, że 
kierujący pojazdem po-
winien zachować szcze-
gólną ostrożność oraz 
ustąpić pierwszeństwa 
wszystkim uczestnikom 
ruchu, jako włączający 
się do ruchu.

Warto przy tej okazji 
zaznaczyć, że nowe pro-
jekty organizacji ruchu 
drogowego w gminie 
Suchy Las wpisują się 
w Narodowy Program 
Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego „Gambit”, którego zadaniem 
jest stosowanie systemowych rozwiązań, 
eliminujących zagrożenia w ruchu drogo-
wym i zwiększających bezpieczeństwo dla 
wszystkich jego uczestników, a w szcze-
gólności pieszych. 

BS

Strefa zamieszkania – co oznacza?
Wdrażanie nowych projektów organizacji ruchu w gminie Suchy Las wiąże się m.in.  
z dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego do obowiązujących przepisów. 
Przykładem tego jest „strefa zamieszkania”, która jak się okazuje, niektórym kierowcom 
nastręcza problemów. Pojawiają się pytania, jak prawidłowo z niej korzystać.  
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Autobus wykorzystywany będzie głów-
nie do obsługi przewozów szkolnych. Po-

siada on dużą liczbę wygodnych miejsc 
siedzących. Wyposażony jest w pasy bez-

pieczeństwa oraz dwie kwadratowe tablice 
(z przodu i z tyłu pojazdu) z diodami LED, 
które ostrzegają innych uczestników ruchu 
podczas wsiadania i wysiadania dzieci. 

Autobus prezentowany był na Dniach 
Gminy Suchy Las, na stoisku przed Urzę-
dem Gminy. 

Szymon Warkocz

Nowy autobus szkolny
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/20, Zakład Komunikacji Publicznej Suchy 
Las zakupił za atrakcyjną cenę i z niskim przebiegiem używany autobus Solaris Interurbino 12.  

Kierowcy naszego autobusu zarzuca 
się publicznie, że próbował przejechać na 
czerwonym świetle przez przejazd kolejo-
wy w Golęczewie, narażając tym samym 
na niebezpieczeństwo naszych 
pasażerów. 

Spójrzmy więc jak było na-
prawdę, bo przecież… najważ-
niejsza jest prawda. 

28 maja 2019 roku o godzinie 
10.11 kierowca prowadzący auto-
bus ZKP Suchy Las przejeżdżał 
przez przejazd kolejowy przy 
ulicy Dworcowej w Golęczewie, 
który był właśnie remontowany. 
Kierowca, zachowując zasady 
bezpieczeństwa i przepisy ru-
chu drogowego oraz szczególną 
ostrożność, wjechał na przejazd 
kolejowy w chwili, gdy sygna-
lizacja świetlna i dźwiękowa nie podawa-
ła sygnału, a rogatki były podniesione, co 
jednoznacznie wskazywało, że może kon-
tynuować jazdę. Wyraźnie potwierdzają to 
nagrania z monitoringu autobusu. Niestety, 
przejazd przez tory był utrudniony, bo był 
remontowany, pełen głębokich dziur itp. 

Dzisiaj zdecydowana większość strze-
żonych przejazdów kolejowych sterowana 
jest przez system elektroniczny, kierujący 
ruchem drogowym na przejeździe. Dlatego 
nasz kierowca nie zdołał w tym miejscu i 

w tym czasie całkowicie opuścić przejazdu 
kolejowego i rogatka (ta za torami) oparła 
się na tylnej części dachu 12-metrowego 
autobusu.

Wyrokiem sądu z dnia 09.09.2019 r. 
kierowca został ukarany mandatem w 
wysokości 500 zł za nieopuszczenie prze-
jazdu kolejowego, a nie jak głoszono 
publicznie, że przejechał na czerwonym 
świetle.

Oczywiście, wbrew rozpowszechnia-
nym opiniom, nasz kierowca po zatrzy-
maniu upewnił się, że autobus stoi w bez-
piecznej odległości od toru kolejowego i 
że nikomu nie zagraża żadne niebezpie-
czeństwo.

Po tym zdarzeniu kierowca naszego au-
tobusu został zbadany przez Policję alko-
matem na zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Badanie to jednoznacznie 
potwierdziło trzeźwość kierowcy.

Dodatkowo warto w tym miejscu pod-
kreślić, że z ustaleń ZKP Suchy Las wy-
nika, iż przejazd ten także dzień wcześniej 
nie funkcjonował prawidłowo, co mogło 
być rezultatem prowadzonych tam prac 
remontowych. O tym fakcie niezwłocznie 
poinformowaliśmy kierownika prowadzo-
nych tam robót drogowych.

Nasza Spółka dbając o jakość usług i 
troszcząc się o bezpieczeństwo pasażerów, 

przeprowadziła czterokrotne kur-
sy kierowców, m.in. na temat, jak 
pokonywać bezpiecznie przejaz-
dy kolejowe sterowane elektro-
niką. Szkolenia prowadzone były 
przez doświadczonych specjali-
stów z zakresu ruchu drogowego. 
Tego typu szkolenia planowane 
są również w 2020 roku. Szko-
lenia zostały wcześniej zaplano-
wane w związku z modernizacją 
linii kolejowej Poznań-Piła.

Podsumowując: nasz kierowca 
nie wjechał na przejazd przy czer-
wonym świetle, a nasi pasażero-
wie byli cały czas bezpieczni.

Oczywiście, w imieniu wszystkich pra-
cowników ZKP Suchy Las przepraszam 
pasażerów tego autobusu za zaistniałą sy-
tuację i deklaruję, że dołożymy wszelkich 
starań, by ciągle podnosić poziom naszych 
usług i bezpieczeństwo naszych pasaże-
rów.

Edward Miśko
Prezes Zarządu
ZKP Suchy Las    

Najważniejsza jest prawda
Od kilku miesięcy pod adresem naszej Spółki – Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las – 
i jej pracowników formułowane są, a potem publikowane w przestrzeni publicznej zarzuty 
opierające się na półprawdzie, niekompetentnej interpretacji oczywistych faktów  
i, niestety, być może złej woli ich autorów. A wszystko w celu osiągnięcia doraźnych 
korzyści. Przykre, że biorą w tym także udział niektórzy radni, którzy powinni 
charakteryzować się takimi przymiotami jak obiektywizm, uczciwość, odpowiedzialność 
(także za słowa) i zwykła ludzka przyzwoitość. 
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Przedszkole zostało wybudowane przez Gminę i mieści 
się przy ulicy Oświatowej. Prace ruszyły w połowie września 
2018 roku. Budynek jest parterowy, znajdują się w nim m.in.: 
sale dydaktyczne, które zostały połączone z łazienkami, hol, 
szatnia, kuchnia, sale dla pedagogów, sala do rekreacji. Całe 
wyposażenie przedszkola jest nowe. Na zewnątrz znajduje się 
parking i plac zabaw z najróżniejszymi atrakcjami dla dzieci. 

Przedszkole zostało przeniesione z budynku przy ul. Dwor-
cowej, gdzie funkcjonowało razem ze szkołą podstawową. 
Więcej w kolejnym wydaniu „Gazety Sucholeskiej”.

bs
 

 
 

 

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza na drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  

w Chludowie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej 

 

Lp. Działka nr Powierzchnia Cena wywoławcza w zł Kwota wadium w zł 

 
1. 

 
300/14 

 
0,5000 ha 

 
400.000,00 + 23 % VAT 

 
42.900,00 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. 
(czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy 
Szkolnej 13. 

Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2019 r. 
 

 
 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Suchy Las, pokój nr 115, tel. 61 8926 267 lub pokój nr 108, tel. 61 8926 291. 

– Wniosek do programu przygotował 
Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy 
– wyjaśnia jego kierownik Violetta Pałą-
carz. – We wniosku wskazaliśmy dwóch 
beneficjentów: Zespół Szkół w Chludowie 
i Szkołę Podstawową nr 1 w Suchym Lesie. 

Kwota dofinansowania, którą otrzymali-
śmy wyniosła 99.200 zł.

Po modernizacji szatnie w obu szkołach 
wyglądają efektownie i z całą pewnością 
dobrze służą dzieciom. –  Poprzednie na-
sze szatnie były bardzo archaiczne, nie-

przyjazne uczniom – wyjaśnia Krzysztof 
Antkowiak, dyrektor Zespołu Szkół w 
Chludowie. – Te sprawdzają się. Są proste 
i funkcjonalne. 

W Suchym Lesie w ramach programu 
wyremontowano i wyposażono dwa po-
mieszczenia. Jedna z szatni została dedy-
kowana dziewczynkom a druga chłopcom. 

Meble, które zostały zamontowane w 
odnowionych szatniach to metalowa kon-
strukcja z drewnianymi siedziskami, bo-
kami oraz tylną ścianą wykonaną z płyty 
laminowanej drewnopodobnej z wieszaka-
mi. 

BS

Nowy adres na gminnej 
mapie oświatowej
Nowoczesny, przestronny, funkcjonalny i kolorowy  
– tak wygląda nowy budynek przedszkola w Golęczewie.  
29 listopada odbyło się jego uroczyste otwarcie, a już 2 grudnia 
zawitają do niego dzieci. 

Mamy „Szatnie na medal”
Gmina Suchy Las złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z autorskiego programu 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”. Dzięki pozyskanym środkom 
jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostały zmodernizowane szatnie w 
dwóch szkołach podstawowych – w Chludowie i w Suchym Lesie. Teraz projekt został 
sfinalizowany od strony formalnej. 

Szatnie w Suchym Lesie i Chludowie
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PAPIER
niebieskie: worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:
• papier piśmienny • gazety, czasopisma, gazetki reklamowe • ulotki, 
katalogi • książki, zeszyty • opakowania tekturowe • kartony, tekturę 
falistą • ścinki papierowe • gilzy papierowe • koperty bez okienek

NIE należy wrzucać:
• papieru samokopiującego, kalki • zatłuszczonego papieru po masłach lub 
margarynach • papieru woskowego • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, 
styropianie • kartonów po mleku i napojach • pieluch jednorazowych i podpasek, 
ubrań • ręczników papierowych • chusteczek  higienicznych • niezniszczonych 
dokumentów zaw. dane osobowe, faktur • billboardów, kopert z okienkami  
i bąbelkowych •innych odpadów

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
żółte:  worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:
• zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek) • zgniecione 
i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek) • plastikowe 
nakrętki, kapsle • aluminiowe puszki po napojach i konserwach  
• metale, opakowania z metali • worki, reklamówki • koszyczki po 
owocach • metalowe zakrętki od słoików • drobne metale • czyste 
doniczki, skrzynki, wiaderka (nie po farbach) • niezanieczyszczoną folię:   
stretch, białą, kolorową • czyste opakowania po jogurtach, śmietanie, 
margarynie i maśle • rozdrobnione (połamane) mieszczące się w  
worku plastikowe meble ogrodowe bez elementów metalowych, 
obić materiałowych itp. • taśmy: bandówki • kartony po mleku, soku, 
śmietanie i innych napojach

NIE należy wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością • plastikowych zabawek • opakowań 
po lekach • opakowań po wyrobach garmażeryjnych • opakowań po olejach 
spożywczych i silnikowych • części samochodowych • jednorazowych naczyń
• sprzętu AGD i elektronicznego • styropianu • opakowań po farbach, klejach,  
rozpuszczalnikach itp.• baterii, akumulatorów • butów, ręczników, odzieży  
• doniczek • opakowań po środkach ochrony roślin • gaśnic, butli gazowych
• wełny mineralnej, papy, onduliny, wykładziny • strzykawek, rękawiczek 
jednorazowych, osprzętu i opakowań po dializie • opakowań po spray’ach,  
dezodorantach, lakierach itp. • pianki poliuretanowej, membrany, odpadów PCV
• odpadów gruzu i innych  pobudowlanych • sierści • szmatek, czyściwa • plastików 
i elementów samochodowych • dziecięcych fotelików samochodowych  
• granulatów, pyłów z tworzyw sztucznych • opakowań po pastach do zębów itp.
• innych odpadów

SZKŁO KOLOROWE
zielone: worki (zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:
• butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek)
• słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek, zacisków a  także gumowych 
uszczelek

NIE należy wrzucać:
• szkła okiennego • szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu • porcelany, 
ceramiki, doniczek, kryształu, luster, kineskopów • szyb samochodowych  
• świetlówek, żarówek • opakowań po lekach • termometrów • innych odpadów

SZKŁO BEZBARWNE  białe: worki (zabudowa jednorodzinna),
zielone pojemniki  z oznaczeniem/opisem na białym tle (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:
• butelki ze szkła  bezbarwnego po napojach (bez nakrętek) • słoiki 
ze szkła bezbarwnego  (bez nakrętek, zacisków a także gumowych 
uszczelek)

NIE należy wrzucać:
• szkła okiennego • szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego • fajansu • porcelany, 
ceramiki, doniczek, kryształu • luster, kineskopów • szyb samochodowych  
• świetlówek, żarówek • opakowań po lekach • termometrów • innych odpadów

ODPADY BIO (w tym i ZIELONE)
brązowe pojemniki (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)

TAK należy wrzucać (luzem, bez worków):
• trawa, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione gałęzie • owoce  
i warzywa oraz ich obierki, fusy po kawie i herbacie, przeterminowana 
żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości

NIE należy wrzucać:
• ziemi, gruzu, popiołu, nierozdrobnionych gałęzi, sierści, pieluch, worków 
foliowych • innych odpadów

Warto dodać, że liczba mieszkańców 
w naszej gminie stale się zwiększa, dzi-
siaj to 17,5 tysiąca. Statystycznie rzecz 
biorąc, średnia „produkcja” śmieci przez 
1 mieszkańca wynosi ponad 400 kg rocz-
nie, dokładniej 409,6 kg. Pocieszającym 
jest natomiast fakt zwiększonej ilości od-
padów dowożonych na PSZOK w Chludo-
wie. W tym roku do PSZOK mieszkańcy 
dostarczyli już ponad 577 ton odpadów, w 
szczególności:  lodówki, telewizory, opo-
ny i dużą ilość zużytych mebli. Do tej pory 
odebraliśmy już 185 ton odpadów wielko-
gabarytowych (gdzie w całym roku 2018 

było to 128 ton), a prognozujemy, że do 
końca roku może być około 250 ton.

Niestety nie wszystkie wyniki zadowa-
lają. Nie odnotowujemy dynamicznego 
wzrostu odbieranych  odpadów segregowa-
nych, takich jak papier (worek niebieski), 
tworzywa sztuczne (worek żółty). Świad-
czyć to może o mniejszym korzystaniu 
przez naszych mieszkańców z opakowań 
z tworzyw sztucznych – byłoby to bardzo 
dobre zachowanie proekologiczne, lub o 
niewłaściwej segregacji odpadów – którą 
niestety zauważamy. Dlatego przypomina-
my, jak prawidłowo segregować odpady.  

Co powinno znaleźć się  w pojemnikach lub 
workach danego koloru, a co nie może być 
wrzucane.

Wszystko wskazuje na to, że ZGK zre-
alizuje badanie morfologii odpadów zmie-
szanych, aby dowiedzieć się, ile jeszcze 
surowców wtórnych jako Gmina jesteśmy 
w stanie wysegregować, aby podnieść wy-
niki poziomów odzysku (które i tak nadal 
są wymagane przez obecnie obowiązujące 
przepisy prawa).

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że w 
porównaniu z wieloma gminami w Polsce 
u nas nie jest źle. Byłoby jednak super gdy-
byśmy wspólnie postarali się poprawić se-
gregację do oczekiwanego poziomu 60%,  
bo taki poziom już mieliśmy. Czego Pań-
stwu i sobie życzę.

Jerzy Świerkowski
Prezes ZGK Sp. z o.o. 

w Suchym Lesie 

ZGK informuje o systemie  
„Gospodarki Odpadami”
Analizując dane z trzech kwartałów tego roku, w stosunku do lat wcześniejszych, 
zauważyliśmy stabilizację ilości strumienia odpadów. Przyrost oczywiście jest, ale nie tak 
duży, jak  miało to miejsce trzy lata temu lub wcześniej. 
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Odpady poremontowe winny być oddawane firmie 
posiadającej zezwolenie na odbiór tego rodzaju 
odpadów. Nie są to odpady komunalne! Niedo-
zwolone jest oddawanie odpadów poremonto-
wych jako odpadu zmieszanego (resztkowego) czy 
umieszczanie ich w workach na papier i tekturę.

Odpady typu małe AGD, sprzęt elektroniczny są 
odpadami problemowymi i powinny być oddawa-
ne do mobilnego lub stacjonarnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Niedozwolone 
jest oddawanie tego typu odpadów podczas selek-
tywnej zbiórki lub umieszczanie ich w pojemniku 
na odpady zmieszane (resztkowe).  

Termin „tworzywa sztuczne” może wprowadzić 
mieszkańca w błąd. Do żółtego worka (pojemnika) 
wkładamy jedynie odpady wskazane w materia-
łach informacyjnych dotyczących segregacji, do-
stępnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej lub 
Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej ZGK.

Krzesło i buty nie są wykonane z papieru, drogi 
mieszkańcu. Odpady wielkogabarytowe powinny 
być oddawane w dniu zbiórki tego typu odpadów 
lub dostarczane do punktu PSZOK. Buty trafiają do 
pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady z papieru i kartonu wkładamy do niebie-
skiego worka!

Eh, ten problem z kolorami: niebieski, żółty. Drogi 
mieszkańcu: papier i tektura – niebieski worek (po-
jemnik), butelki PET – żółty!

Elektroodpady, pojemniki po chemikaliach lub 
zawierające chemikalia oddajemy do mobilnego 
lub stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów (PSZOK). Nie wystawiamy w dniu zbiórki 
odpadów selektywnych!

Czy to szkło?

Ciąg dalszy wariacji na temat szkła bezbarwnego.

Częstym błędem jest umieszczanie styropianu 
opakowaniowego w workach na segregację. Sty-
ropian opakowaniowy należy oddać do punktu 
PSZOK lub niewielką ilość pokruszonego umieścić 
w pojemniku na odpady zmieszane (resztkowe). A 
słodkie pluszaki? Cóż, one też powinny trafić do 
pojemnika na odpady zmieszane.

Do worków na szkło bezbarwne nie należy wrzu-
cać: szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, 
fajansu, luster, kineskopów, szyb samochodowych, 
świetlówek czy żarówek. Takie odpady oddajemy 
na PSZOK.

 
Wszystko co znajduje się na liście od-

padów zbieranych selektywnie – wrzuca-
my do odpowiednich worków. Pozostałe 
odpady trafiają do pojemnika na odpady 
zmieszane z wyłączeniem odpadów nie-
bezpiecznych, pobudowlanych i proble-
mowych.

Andrzej Adamski
Referat Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Suchy Las

WAŻNE! Jeśli masz jakiekolwiek problemy, co zrobić z danym odpadem – zadzwoń do ZGK, tel. 61 8 125 160 wew. 5,  
kom. 691 150 250 lub napisz segregacja@zgksuchylas.eu. Pracownicy ZGK pomogą Ci we właściwym pozbyciu się kłopotliwego odpadu.

FO
T. 

ZG
K 

SU
Ch

y 
LA

S



09 •  l i s topad 201922

cZyM nie Można PaliĆ?
W urządzeniach do spalania paliw 

stałych, takich jak kocioł, piec, kominek 
uchwała zakazuje stosowania:
1)  węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z jego wykorzysta-
niem;

2)  mułów i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem;

3)  paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 
mm wynosi więcej niż 15%;

4)  węgla kamiennego oraz paliw stałych 

produkowanych z wykorzystaniem te-
go węgla, niespełniających któregokol-
wiek z poniższych parametrów jako-
ściowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 
10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5)  biomasy stałej, której wilgotność w 
stanie roboczym przekracza 20%.
Dlatego też opał na zimę należy kupo-

wać jedynie w punktach, które posiada-
ją odpowiednie certyfikaty/świadectwa 
jakości opału lub kupować w workach z 
nadrukowanymi informacjami o wartości 
opałowej oraz zawartości popiołu i siarki. 
Warto również zachować paragon zakupu 

Udary, choroby serca, ale i choroby 
układu oddechowego, wątroby i krwi są 
m.in. następstwem  działania na nasz orga-
nizm takich czynników jak: pył zawieszo-
ny PM, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek 
azotu (NO2), ozon w warstwie przyziemnej 
(O3). 

Oczywiście to my sami jesteśmy za to 
odpowiedzialni, gdyż emisje wielu szko-
dliwych substancji są wynikiem działalno-
ści ludzi. Do głównych czynników mają-
cych wpływ na poziomy zanieczyszczenia 
powietrza należą: ogrzewanie domowe, 
transport i energetyka. 

W świetle tego problemu, na rzecz 
zwiększenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, a także w trosce o jego 
zdrowie, samorządy, organizacje podejmu-
ją szereg różnych działań. Jednym z nich 
jest montaż urządzeń mierzących ilość 
pyłu zawieszonego w powietrzu, zwanych 

potocznie „czujnikami smogu”. W gminie 
Suchy Las funkcjonują one od ubiegłego 
roku i znajdują się na budynkach użytecz-

ności publicznej, czyli świetlicach i szko-
łach w następujących miejscowościach: 
Biedrusku, Chludowie, Golęczewie, Su-
chym Lesie, Zielątkowie, Złotkowie. – Dla 

Złotnik zakup czujników smogu przewi-
dziany jest w przyszłym roku, w ramach 
realizacji zadania lokalnego – informuje 
Wiesław Orczewski, kierownik Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las. 

Czujniki te odczytują najważniejsze 
parametry, takie jak: zawartość pyłów za-
wieszonych PM10 i PM 2,5, jak również 
temperaturę, ciśnienie i wilgotność powie-
trza w promieniu ok. 1 km od urządzenia. 
Wyniki dokonanych pomiarów dla intere-
sującej nas lokalizacji można sprawdzić 
poprzez stronę internetową www.panel.
syngeos.pl, dostępna jest także aplikacja 
mobilna na telefon „Syngeos”. To bardzo 
przydatne informacje, w szczególności w 
okresie jesienno-zimowym, kiedy zanie-
czyszczeń w powietrzu jest więcej. Warto 
po nie sięgnąć zwłaszcza, gdy zamierza-
my pooddychać „świeżym” powietrzem – 
pójść na spacer, wybrać się na rower lub 
pobiegać, oczywiście dla zdrowia. 

Czujniki smogu, o których mowa, nie 
funkcjonują w ramach Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska, a pochodzące z nich 
dane jakości powietrza mają charakter 
orientacyjny. Barbara Stachowiak

Sprawdź jakość powietrza
Zanieczyszczenie powietrza to śmiertelny problem, z czego nie do końca zdajemy sobie 
jeszcze sprawę. Natomiast jest ono przyczyną wielu przedwczesnych zgonów spowodow-
anych udarami i chorobami serca – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

w grudniu konsultacje w ramach programu „czyste powietrze”
Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się w realizację programu „Czyste 
powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.  
Program przewiduje dofinansowania 
m.in. na:
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców 

i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i 
montaż nowych źródeł ciepła, spełnia-
jących wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
•  wymianę stolarki okiennej i drzwio-

wej,
•  instalację odnawialnych źródeł energii 

(kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej),

•  montaż wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła.

W dniu 12 grudnia planowany jest ko-
lejny dyżur konsultanta na terenie naszej 
gminy. W godzinach 14.00 – 18.00 w 
Złotnikach, w świetlicy przy ul. Żukowej 
14 mieszkańcy będą mogli skorzystać z 
jego pomocy. Z uwagi na indywidualny 
charakter spotkań, prosimy o wcześniej-
sze uzgodnienie terminu spotkania z 
konsultantem p. Krystianem Marganem 
pod nr telefonu 786 102 022. 
W przypadku dużego zainteresowania 
tą formą pomocy, zakładamy możliwość 
ustalenia kolejnego dyżuru.

„Uchwała antysmogowa”  
– czy znasz swoje obowiązki?
Upłynęło już półtora roku od chwili uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
tzw. „uchwały antysmogowej”, a z rozmów z mieszkańcami wynika, że świadomość zakazów, 
ograniczeń i obowiązków z niej wynikających jest nadal niska. Poniżej garść niezbędnych 
informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości – warto sięgnąć po oryginał uchwały.
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Karmnik schronieniem dla ptaków
–  Wieszając karmnik powinniśmy znaleźć 

odpowiednie miejsce: zaciszne, osłonięte 
od wiatru, ale i odsłonięte.

–  Istotne jest również to, aby karmnik miał 
dość duży dach, chroniący jedzenie przed 
zawilgoceniem od śniegu i deszczu.

–  Pokarm musi być zawsze świeży, nie 
może być spleśniały ani też solony.

–  Dbajmy o czystość w karmniku. Pamię-
tajmy, że takie działanie chroni ptaki 
przed chorobami. Sprzątajmy zawsze w 
rękawiczkach, dbając o własne bezpie-
czeństwo.

–  Na większości terenów zielonych, lu-
dzie przygotowują karmniki (najczęściej 
z butelek), które są uzupełniane przez 
wiele osób. W ten sposób mamy większą 
pewność, że stale będzie się tam znajdo-
wał świeży pokarm.
Czym dokarmiać?

–  Najważniejsze to rodzaj i jakość pokar-
mu. Zdarza się, że ludzie oferują ptakom 
spleśniały chleb, resztki ciast, zepsute 
kasze czy stęchłe ziarno. Głodne ptaki 
wszystko zjedzą, ale efekty takiej ,,po-
mocy” mogą być tragiczne.

–  Sikorom i dzięciołom wieszajmy słoninę.  
Pamiętajmy, że słonina musi być surowa, 
bez przypraw i nie może wisieć dłużej niż 
3-4 tygodnie. Sikorom poza tradycyjnym 
kawałkiem słoniny możemy serwować 
również nasiona słonecznika – łuskane 
lub w łupinach – i konopie.

–  W miejscach dokarmiania wróbli i ma-

zurków odpowiednie są rożne odmiany 
prosa, drobne kasze i łuskany słonecz-
nik.

–  Większe gatunki ptaków: sierpówki, go-
łębie, kawki i gawrony dokarmiajmy rów-
nież nasionami, tylko odpowiednio grub-
szymi.  Można wysypywać grubą kaszę, 
pszenicę oraz pokrojone w centymetrową 
kostkę czerstwe białe pieczywo.

–  Jeśli w naszym ogrodzie pojawią się 
dzwońce, w okresie najsilniejszych mro-
zów wysypmy im nieco konopi i słonecz-
nika. A w przypadku odwiedzin stadka 

trznadli, dajmy nieco prosa, łuskanego 
owsa czy płatków owsianych.

–  Kosy i kwiczoły możemy dokarmiać po-
krojonymi rodzynkami, daktylami, mo-
relami czy kawałkami jabłka, jeżeli mróz 
nie jest zbyt tęgi.

–  Ptaki wodne dokarmiamy gotowany-
mi lub surowymi warzywami, płatkami 
owsianymi lub ziarnami kaszy.
Dobrze o zimowym dokarmianiu pta-

ków pomyśleć już latem lub jesienią, by 
zimą podać im zebrane wcześniej i zamro-
żone owoce czarnego bzu, jarzębiny, ligu-
stru, porzeczek, jagód albo aronii. Mrożo-
ne owoce są bogatsze w witaminy i ptaki 
szybciej je trawią.

Trójgwiazdkowa stołówka dla ptaków 
w naszym ogrodzie

Alternatywą dla naszego drewnianego 
karmnika może być naturalna stołówka, 
czyli restauracja trójgwiazdkowa z punktu 
widzenia przyrodniczego. Chyba nie ma 
lepszej metody dokarmiania ptaków niż 
pozostawienie im na swoich podwórkach, 
czy ogrodach wysokich chwastów, takich 
jak np. bylica, na których ptaki mogą że-
rować.

Kiedy dokarmiać ptaki? 
Ptaki dokarmiajmy tylko zimą! Jeśli 

już rozpoczniemy dokarmianie, musimy 
to robić regularnie przez całą zimę. Ptaki 
oczekują od nas systematyczności, same 
przestają szukać pokarmu na własną rękę. 
Okazując wsparcie, uzależniamy od siebie 
ptaki, dlatego raz rozpoczęte dokarmianie 
ptaków należy kontynuować aż do pierw-
szych oznak wiosny.

Karolina Prange
Nadleśnictwo Łopuchówko

źródło: www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę
Dokarmianie ptaków zimą to przykład aktywnej ochrony przyrody, którą warto 
praktykować. Ponadto przygotowanie karmnika, nawet bardzo prostego modelu,  
może być przednią zabawą i źródłem satysfakcji. 

opału – może być on dowodem przeciw-
ko nieuczciwemu sprzedawcy.
w cZyM nie Można PaliĆ?

Z wytłumaczeniem tej kwestii jest o 
wiele większy problem. „Uchwała anty-
smogowa” operuje językiem bogatym w 
dyrektywy i liczne odniesienia. Dlatego 
też poniższe informacje proszę potrak-
tować jedynie informacyjnie, a obowiąz-
ki i zalecenia odnoszące się do Państwa 
instalacji – szczegółowo sprawdzić w 
uchwale.

PIECE spalające paliwa stałe – od-
dane do eksploatacji przed 1 maja 2018 
roku piece starego typu niespełniające 
wymagań w zakresie sprawności ciepl-
nej i emisji zanieczyszczeń określonych 
dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-
EN 303-5:2012 – MUSZĄ ZOSTAĆ 
WYMIENIONE na piece spełniające 
wymagania „uchwały antysmogowej” 
DO DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU! 

To bardzo mało czasu! Już teraz war-
to pomyśleć o załatwianiu niezbędnych 
formalności. Zwlekając z wymianą urzą-
dzenia trzeba liczyć się z możliwym 
wzrostem cen urządzeń grzewczych oraz 
mniejszą dostępnością do usług instala-
torskich (mało czasu na wymianę – wielu 
chętnych).

KOMINKI i inne ogrzewacze po-
mieszczeń na paliwo stałe – oddane do 
eksploatacji przed 1 maja 2018 roku i nie-
spełniające wymagań „uchwały antysmo-
gowej” – MOGĄ BYĆ UŻYTKOWA-
NE TYLKO DO DNIA 1 STYCZNIA 
2026 ROKU, chyba, że instalacje te będą 
osiągać sprawność cieplną na poziomie 
co najmniej 80% lub zostaną wyposażone 
w urządzenie zapewniające redukcję emi-
sji pyłu do wartości określonych przepi-
sami UE.
kontrole, kontrole

Zgodnie z „uchwałą antysmogową” w 

przypadku kontroli należy okazać:
1)  dokumentację z badań instalacji, wy-

konanej przez producenta;
2) dokumentację techniczną urządzenia;
3)  instrukcję dla instalatorów i użytkow-

ników, o której mowa w przepisach 
UE.
Kontroli podlegać będzie również wy-

korzystywany opał – warto zachować (do 
okazania w przypadku kontroli) doku-
menty jego zakupu.

Podstawa prawna: Uchwała NR XXXI-
X/941/17 Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego, ograni-
czeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 
paliw.

Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Suchy Las
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WydARzENIA w Centrum kultury i bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa daTa mieJSce

SUCHOLESkA NOELkA
film, koncerty, warsztaty, karuzela,  

fotobudka i inne atrakcje
6 grudnia

ckibp
sala widowiskowa

wstęp wolny
szczegółowy harmonogram na  

www.osrodekkultury.pl

WARSztAty śWIątECzNE
w chludowie

6 grudnia
biblioteka w chludowie

ul. Szkolna 2
zapisy: 618 116 503

StROIkI śWIątECzNE
warsztaty zdobienia wieńców

7 grudnia, 
godz. 11.00

ckibp
koszt: 90/70 zł średnica 40/30 cm

zapisy: 612 500 400

kUbA bAdACH
Tribute to andrzej zaucha

7 grudnia, 
godz. 19.00

ckibp
sala widowiskowa
bilety wyprzedane

tAkICH śWIąt JESzCzE NIE byŁO
Teatr fuzja

8 grudnia, 
godz. 11.00

ckibp
sala widowiskowa

wszystkie wejściówki zostały wydane

StANISŁAW SOykA z zESPOŁEM
koncert

10 stycznia, 
godz. 19.00

ckibp
sala widowiskowa

bilety: 50/70 zł do nabycia w sekretariacie  
i na www.bilety24.pl

WIELkA ORkIEStRA śWIątECzNEJ POMOCy 12 stycznia ckibp
szczegóły wkrótce

CzERWONy tULIPAN
koncert na podsumowanie roku czytelniczego

17 stycznia,
godz. 19.00

ckibp
sala widowiskowa

wejściówki do odbioru w bibliotece od 5 grudnia

WIĘCEJ INFORMACJI:  
www.osrodekkultury.pl www.facebook.pl/CkibP
zastrzegamy prawo zmian w programie

C e n t r u m  k u lt u r y  i   B i B l i ot e k a   P u B l i C z n a   G m i n y   S u C h y   l a S

Półtorej godziny wcześniej otworzyli-
śmy wystawę malarstwa Jana Wojciecha 
Malika, mieszkańca gminy Suchy Las. 
Do końca listopada w holu CKiBP moż-
na oglądać serię obrazów z biało-czerwo-
nym motywem, nawiązujących głównie do 
odzyskania przez Polskę niepodległości  
w 1918 roku i Powstania Wielkopolskiego.

Tymon Tymański z zespołem wykonał 
utwory autorstwa Grzegorza Ciechowskie-
go, jak sam stwierdził, swojego mentora 
i wielkiej inspiracji. Kombinat, Telefony, 
Lawa i inne świetnie znane wszystkim pio-
senki wywołały wielki entuzjazm publicz-
ności, szczególnie tej z biało-czarnymi fla-
gami Republiki.

Cztery dni później w tej samej sali, tak-
że przy przyciemnionych światłach, tym 
razem bez krzeseł, odbyła się pierwsza re-
gularna Potańcówka (nie licząc sierpniowej 
przymiarki) w stylu latino. Panie Zuzanna 
i Karolina, na co dzień instruktorki tańca 
w CKiBP, prowadziły imprezę pokazując 
najpierw proste, a potem coraz trudniejsze 
kroki salsy, mambo i czaczy.

I to był strzał w dziesiątkę. Sala pęka-
ła w szwach, co było dla nas piękną nie-
spodzianką, choć z drugiej strony widać 
jak wielką popularnością cieszą się nasze 
zajęcia taneczne. Zatem przed nami kolej-
ne Potańcówki, również w innych stylach, 

tak, żeby uczestnicy mogli nauczyć się jak 
najwięcej.

Zapraszamy także na inne wydarzenia:  
6 grudnia Sucholeska Noelka, nazajutrz 
koncert Kuby Badacha, a w niedzielę 
spektakl Takich Świąt jeszcze nie było.  
10 stycznia wystąpi u nas Stanisław Soy-
ka, a już 12 stycznia kolejny finał WOŚP. 
Szczególnie wtedy bądźmy razem!

Andrzej Ogórkiewicz 
Dyrektor CKiBP

Po pierwsze – taniec!
Za nami 11 listopada, czyli obchody Święta Niepodległości. Nie, nie było poloneza.  
Był kolejny koncert świetnego wykonawcy w znakomitym repertuarze. 
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Biblioteka poleca
literatura dla dorosŁycH…
agnieszka Pajączkowska, wędrowny 
Zakład kultury, wyd. czarne, 2019.

Wędrowny Zakład 
Fotograficzny to lite-
racki zapis autorskiego 
projektu fotograficzne-
go Agnieszki Pającz-
kowskiej, nawiązują-
cego do rzemieślniczej 
tradycji wędrownych 
fotografów. Autorka 
- fotografka, kulturo-

znawczyni - od 2012 roku przemierzała 
latem tereny wzdłuż wschodniej i północ-
no-wschodniej granicy Polski. Na życzenie 
wykonując mieszkańcom przygranicznych 
wiosek zdjęcia portretowe, wymieniała je 
na opowieści oraz jedzenie. Błądząc zde-
zelowanym Volkswagenem T3 po miej-
scach jednocześnie egzotyzowanych i spy-
chanych na margines, autorka dotarła do 
głęboko ukrywanych osobistych historii  
i rodzinnych dramatów. Wojna, okupacja, 
akcja Wisła, rzeź wołyńska, przesiedlenia, 
bieda i żal – ośmieleni jednorazowością 
spotkania rozmówcy nie unikają bole-
snych wątków. W książce nie znajdziemy 
zdjęć bohaterów, ale ich sylwetki, gesty, 
charakterystyczne naleciałości językowe 
Pajączkowska notuje uważnie i z wraż-
liwością, tworząc fascynujący reportaż  
o świecie odchodzącym w zapomnienie.

literatura dla MŁodZieży…
katherine Marsh, chłopiec znikąd,  
wyd. widnokrąg, 2019.

Ahmed stracił ro-
dzinę podczas bom-
bardowania i ucieczki 
z Aleppo. Również  
w Belgii, do której 
trafił, nie może czuć 
się bezpiecznie: staje 
przed wyborem mię-
dzy wegetacją w prze-
pełnionym ośrodku  
a deportacją. Postana-

wia więc ukryć się i przedostać do Anglii. 
Max Howard ma 13 lat i właśnie przepro-
wadził się z rodziną do Brukseli. Bariera 
językowa, brak akceptacji w nowej szkole 
i ciągłe kłótnie z siostrą to tylko część jego 
problemów. Sytuacja zmienia się, gdy pew-
nego dnia w piwnicy odkrywa ukrywające-
go się młodego syryjskiego uchodźcę. Za-
inspirowany historią o belgijskim bohaterze 
ruchu oporu z czasów II wojny światowej, 
postanawia pomóc Ahmedowi. Ich rodząca 
się przyjaźń trafia na trudny czas – w Pa- 
ryżu i Brukseli doszło do ataków terrory-
stycznych, rosną nastroje antyimigracyjne. 
Bohaterowie wpadają na szalony plan ra-
tunkowy… Chłopiec znikąd z wrażliwo-
ścią i umiarem podejmuje temat odwagi  
i zaufania w świecie zdominowanym przez 
stereotypy oraz strach przed nieznanym. 
Marsh nie tylko odzwierciedliła obawy 
współczesnego świata wobec uchodźców, 
ale również sugestywnie ukazała ich życie 

przed wojną i kontrastujący z nim tragizm 
wojennej rzeczywistości.
literatura dla najMŁodsZycH…
Mikołaj Pasiński, Balonowa 5,  
wyd. egmont art, 2019.

Balonowa 5 to ko-
lejny duet artystyczny 
Mikołaja Pasińskie-
go i Gosi Herby. To 
również książka, na 
której natychmiast 
zatrzymuje się wzrok. 
Czytelnicy-podglą-
dacze składają wizy-
tę w kamienicy przy 
tytułowej ulicy i po 

kolei zwiedzają wszystkie piętra.  Kto je 
zamieszkuje? Słynny raper Myszka, Mał-
py piekące ciasto, Kot rejestrujący trele 
ptaków na dyktafon, Czarna Pantera na 
wegetariańskiej diecie i Pajęcza Orkie-
stra, grająca na bimbafonach i trąbopia-
nach… i wiele innych nietuzinkowych 
postaci. Każdy mieszkaniec Balonowej 5 
ma swoją własną przestrzeń i hobby, ale 
najlepiej czują się, spędzając czas wspól-
nie. Tę książkę dedykujemy naszym przy-
jaciołom – zaznaczają na wstępie pisarz  
i ilustratorka – i wszystko wskazuje na to, 
że z Balonową 5 mogą zaprzyjaźnić się za-
równo przedszkolaki, jak i starsze dzieci. 
Te pierwsze – zagłębiając się w zakamarki 
soczyście kolorowych mieszkań. Te drugie 
– próbując samodzielnej lektury lekkiego, 
przesyconego humorem tekstu.

Pierwszy dotyczył Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa, którego 
organizatorem było Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wraz z Biblio-
teką Narodową. Dzięki otrzymanej dota-
cji finansowej w wysokości 19.297,00 zł 
do biblioteki zostało zakupionych wiele 
interesujących nowości wydawniczych  
w formie książek oraz audiobooków. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że gdyby nie 
aktywność czytelników, biblioteka nie 
otrzymałaby tych środków finansowych. 
W związku z powyższym, to też Wasza za-
sługa Drodzy Czytelnicy, za co należą się 
Wam podziękowania.

W kolejnym projekcie również liczy-
ła się aktywność czytelników, przy czym 
tym razem tych najmłodszych. Mała książ-
ka – wielki człowiek to realizowany przez 
Instytut Książki program, mający na celu 
zachęcenie dzieci do obcowania z literatu-

rą. Każdy jego młody uczestnik otrzymał 
Wyprawkę Czytelniczą, na którą składała 
się książka na start z Pierwszymi czytanka-
mi dla.., broszurowa informacja dla rodzi-
ca Książką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki oraz Karta Małego Czy-
telnika, służąca do zbierania bibliotecz-
nych naklejek. Podczas swych kolejnych 
wizyt w bibliotece, zakończonych wypo-
życzeniem przynajmniej jednej książki  
z dziecięcego księgozbioru mały czytelnik 
otrzymywał naklejkę na swoją Kartę. Po 
zebraniu aż dziesięciu z nich, co świadczy-
ło o jego wykazaniu się czytelniczym zain-
teresowaniem dostał on imienny dyplom, 
tytułujący go Wielkim Czytelnikiem. Pro-
jekt ten dotyczył dzieci w wieku od 3 do 6 
lat. Jak dotąd wzięło w nim udział ponad 
dwustu przedszkolaków. Ogromnie cie-
szymy się, że aż tylu dzieciom udało się 
poznać tak ważne miejsce na czytelniczej 

mapie dzieciństwa jakim jest biblioteka  
i zostać pełnoprawnymi uczestnikami ży-
cia kulturalnego. 

IM

Biblioteka, a programy  
zrealizowane w 2019 roku
W obecnym roku sucholeska Biblioteka Publiczna wzięła udział w dwóch projektach. 
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6 grudnia o godz. 11.00 wspólnie  
z Zarządem Osiedla Suchy Las zaprasza-
my na film Święty Mikołaj dla wszystkich. 
Już niedługo Gwiazdka – czas prezentów 
dla wszystkich dzieci. A co ze zwierzaka-
mi? Czy Mikołaj o nich zapomniał? Może 
po prostu o nich nie wie? Trzy młode zwie-
rzaki postanawiają to zmienić i wyruszają 
na spotkanie z Mikołajem. Niosą ze sobą 
listę prezentów dla całej gromady swych 
przyjaciół. Jednak do Gwiazdki nie zostało 
już wiele czasu, a droga jest długa i pełna 

niebezpieczeństw. Chyba będą z tego po-
trójne kłopoty… Jak skończy się ta historia 
dowiedzą się wszyscy, którzy odbiorą z se-
kretariatu darmowe wejściówki.

Nieco później, bo o godz. 14.00 pojawią 
się kolejne atrakcje. Na dziedzińcu będzie 
można przejechać się na karuzeli, a w holu 
zrobić zdjęcie w świątecznej aranżacji fo-
tobudki oraz wykonać prace plastyczne 
w świątecznej pracowni ozdób choinko-
wych!

Od godziny 16.00 otwieramy dla widzów 

scenę w sali widowiskowej. Rozpoczniemy 
atrakcją głównie dla najmłodszych. Wy-
stąpi Wujek Ogórek – kompozytor, autor 
tekstów, wokalista, gitarzysta… można by 
długo wymieniać. Muzyka płynie w nim 
razem z krwią od głowy aż do serca. Bę-
dzie świątecznie, będzie zimowo. Musicie 
być i śpiewać razem z nami.

Na Noelce nie może zabraknąć rozwią-
zania konkursu na szopkę bożonarodzenio-
wą oraz krótkiej historii szopek. Dowiemy 
się skąd w ogóle wzięły się szopki w Pol-
sce, z czego były robione i jakie tradycyjne 
elementy powinna zawierać każda szopka. 
Szczegóły konkursu na szopkę dostępne są 
na stronie www.osrodekkultury.pl.

O godz. 18.30 zapraszamy na kon-
cert charytatywny dla Wiktorii. Wystąpią 
przyjaciele Wiktorii: Maurycy Majewski – 
młody, utalentowany trębacz, Paweł Mysz-
kowski – śpiewak, wieloletni solista Teatru 
Wielkiego w Poznaniu oraz Andrzej Klim-
czak – DJ Anzel – prezenter muzyczny. 
Dziewczynka ma bardzo rzadką chorobę 
genetyczną zespół Aicardiego-Goutieresa 
AGS, przez co nie może się bawić i rozwi-
jać tak, jak jej siostra bliźniaczka. Wiktoria 
jest podopieczną Fundacji Avalon, a szcze-
gółowe informacje na temat dziewczynki 
można znaleźć na stronie fundacji wpisu-
jąc nazwisko: Wiktoria Pawłowska. Wik-
torii można pomóc również biorąc udział  
w zbiórce internetowej (www.pomagam.
pl/wiktoriazags) lub wrzucając pieniąż-
ki do puszki wolontariuszy, którzy będą  
z nami podczas Noelki 6 grudnia w godz. 
11.00-20.00.

Wieczór zakończą młodzi muzycy gra-
jący w CKiBP. Specjalnie przygotowany, 
świątecznym repertuar zaprezentują grupy 
wokalne z pracowni Kasi Hybiak, a zaraz 
po nich na scenę zaprosimy młodzieżowy 
zespół Czarodzieje to my. Zespół działa 
pod opieką Przemka Kosmowskiego. Poja-
wią się też pianiści ćwiczący z Agatą Ki-
cińską .

Każdy może zabrać trochę świąteczne-
go klimatu Noelki do domu dzięki własno-
ręcznie wykonanemu wieńcowi bożona-
rodzeniowemu. 7 grudnia o godz. 11.00 
razem z Farmą Florystyczną można wyko-
nać stroik świąteczny. Konieczne są wcze-
śniejsze zapisy i dokonanie płatności.

Szczęśliwcy, którzy działali błyskawicz-
nie i zdążyli kupić bilety na koncert, wie-
czór 7 grudnia spędzą w towarzystwie Kuby 
Badacha i jego zespołu. Artysta wystąpi  
z repertuarem piosenek Andrzeja Zauchy.

8 grudnia o godz. 11.00 zapraszamy 
razem z Teatrem Fuzja na spektakl Takich 
Świąt jeszcze nie było.  Poznamy historię 
o Dyziu i Zyzi – rodzeństwie, w którym 
Dyzio ciągle marudzi, na wszystko mówi 
nie i nic mu się nie podoba. Nie lubi śnie-

Sucholeska Noelka 2019
Tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy mieszkańców Suchego Lasu (i nie tylko),  
na Sucholeską Noelkę, czyli wydarzenie, które wprowadzi Was w klimat nadchodzących 
świąt. Tegoroczny program wydarzeń jest tak bogaty, że na pewno każdy znajdzie dla siebie 
coś interesującego!

C e n t r u m  k u lt u r y  i   B i B l i ot e k a   P u B l i C z n a   G m i n y   S u C h y   l a S
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Serdecznie zapraszamy do Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej Gminy Suchy Las na koncert 
zespołu Czerwony Tulipan, który 
odbędzie się 17 stycznia 2020 r. 
o godz. 19.00 z okazji podsu-
mowania roku czytelniczego. 
Czerwony Tulipan to olsztyński 
zespół w skład którego wchodzi 
pięć artystycznych indywidualno-
ści. Wspólnie tworzą i śpiewają 
utwory poetyckie, piosenki ka-
baretowe, zawsze literackie oraz 
kabaretowe recytacje wierszy. Są 
grupą starych, dobrych przyjaciół, 

którzy wykorzystując własny artystyczny 
potencjał i pasje, wyrażają swe emocje na 
muzycznej scenie. W swojej ponad trzy-
dziestoletniej karierze nagrali i wydali aż 

czternaście płyt wokalnych. Ich 
najnowszy album nosi tytuł Błędne 
koło (2018), z którego piosenki ze-
spół promuje podczas swoich kon-
certów. Zachęcamy zatem wszyst-
kich do wysłuchania „autorskiej 
wypowiedzi artystyczne” formacji 
Czerwony Tulipan.

Po odbiór darmowych wejśció-
wek można zgłaszać się od 5 grud-
nia do Biblioteki Publicznej przy  
ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie 
oraz filii bibliotecznych w Chludo-
wie i Złotnikach. Gorąco zaprasza-
my.

Czerwony Tulipan – koncert  
artystycznych indywidualności

gu, nie podoba mu się choinka i nie wierzy 
w Świętego Mikołaja. Tak rozpoczyna się 
szereg perypetii świątecznych. Dyzio po 
długich namowach pisze na wszelki wy-
padek list do Świętego Mikołaja, pomaga 
sprzątać, przy okazji wyjadając świątecz-
ne cukierki Zyzi. Siostra i brat toczą ku-
chenno-muzyczny pojedynek, grając na 
garnkach i łyżkach przygotowują potrawy 
wigilijne. Przygody przeplatane są przygo-
dami dwójki bohaterów – Renifera i Świę-
tego Mikołaja. Ich historia rozpoczyna się 

od buntu Renifera, który chce odejść od 
Mikołaja, ma dość, jest zmęczony, prze-
pracowany, wszystko go boli, a Mikołaj 
w niczym mu nie pomaga i do tego jest 
za gruby. Wszystko to wyrażone zostaje  
w bardzo energetycznej hiphopowej pio-
sence Renifera, który również do śpiewu 
angażuje dzieci na widowni. Jak skończy 
się ta historia? 

Zapraszamy na Sucholeską Noelkę!

6  G R U D N I A  2 0 1 9  
G O D Z .  1 7 : 0 0

Warsztaty  
świąteczne

CENTRUM KULTURY I  BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY SUCHY LAS

ZAPRASZAMY DZIECI  
W WIEKU 6-12 LAT

ZAPISY: 
FILIA BIBLIOTECZNA W CHLUDOWIE 
UL. SZKOLNA 2 
TEL. 61 81 16 503 
 WWW.OSRODEKKULTURY.PL
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Wypracował swój własny język mu-
zyczny przez co należy do grona artystów, 
których styl rozpoznaje się od pierwszych 
dźwięków a bogactwo repertuaru może 
przyprawiać o zawrót głowy. Posiada na 
koncie dziesiątki autorskich pieśni lecz 
trudno pominąć fakt, że skomponował 
muzykę do wielu wierszy poetów polskich  
i… nie tylko.

Podczas koncertu usłyszymy piosen-
ki z wydanego niedawno albumu Muzyka 
i słowa Stanisław Soyka, pieśni do słów 

Agnieszki Osieckiej z albumu Tylko brać… 
Osiecka znana i nieznana, klasyki Czesła-
wa Niemena z monografii W hołdzie Mi-
strzowi, w sąsiedztwie takich szlagierów 
jak Absolutnie nic, Cud niepamięci czy 
Tolerancja.

Tym razem wystąpi z zespołem SOYKA 
KWINTET. Towarzyszyć mu będą Przemek 
Greger na gitarze akustycznej, syn Kuba na 
perkusji, Marcin Lamch na gitarze basowej 
i Zbyszek Uhuru Brysiak na instrumentach 
perkusyjnych oraz Antoni Gralak na trąbce. 

SOYKA KWINTET stanowi bogatą i nieby-
wale ciekawą paletę kolorystyczną a jazzo-
we temperamenty i kompetencje wyzwalają 
podczas nagrań i w czasie koncertów tę uni-
kalną moc muzyki improwizowanej.

Warto wybrać się na koncert Soyki, 
bo to zupełne tak, jakbyśmy na jakiś czas 
znaleźli się w innym wymiarze, pełnym 
piękna i dobrych emocji, które tylko on 
potrafi z taką lekkością wywołać w swojej 
publiczności. Przyjdźcie a przekonacie się  
o tym osobiście.
10.01.2020 r., godz. 19.00
Stanisław Soyka z zespołem
sala widowiskowa CKiBP
Suchy Las, ul. Szkolna 16
bilety: 70/50 zł do nabycia 
w sekretariacie CKiBP 
(pon 9.30-17.30 
i wt-pt 8.00-16.00) 
oraz na www.bilety24.pl

Stanisław Soyka z zespołem
Stanisław Soyka – śpiewak, instrumentalista, kompozytor – już od lat należy do grona 
największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości 
i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed wielkimi problemami 
współczesności. W jego dorobku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło 
multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się modom i trendom.

19 listopada w CKiBP miał miejsce finał 
XIX gminnego konkursu recytatorskiego  
W jesieni tyle skrzypiec. Wszystkim go-
ściom i widzom z pewnością zapadły w pa-
mięć wyśmienicie wyrecytowane Ananas, 
Kawka i Strasna Zaba. Właśnie te trzy tek-
sty zdobyły pierwsze miejsca w swoich ka-
tegoriach. Zwyciężczyniom i zwycięzcom 
nagrodzonym przez Jury - gratulujemy!

WYNIKI KONKURSU:

W kategorii wiekowej klas I-III:
Miejsce pierwsze: Rita Pawlak
Miejsce drugie: Hanna Koch
Miejsce trzecie: Małgosia Młodkowska

W kategorii wiekowej klas IV-VI:
Miejsce pierwsze: Iwona Balcerek

Miejsce drugie: Antonina Łopka
Miejsce trzecie: Zofia Buszkiewicz

W kategorii wiekowej klas VII i VIII:
Miejsce pierwsze: Jacek Kaczmarski
Miejsce drugie: nie przyznano
Miejsce trzecie: Oliwia Gwiazdkowska
Wyróżnienie: Adam Siwek

Do zobaczenia na wiosennej edycji kon-
kursu!

Wyniki konkursu recytatorskiego
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Nasza autorka przygodę z pisaniem za-
częła mając trzynaście lat, gdy skończyła 
osiemnaście opublikowała swe dzieła w 
Internecie pod pseudonimem Anna Scott i 
tak to wszystko się zaczęło. 

My mieszkańcy Suchego Lasu znamy 
jej twórczość oraz Anię z pracy w naszej 
Bibliotece Publicznej czy 
przedszkolu, widujemy ją 
idącą chodnikiem lub robią-
cą zakupy w osiedlowym 
sklepie. Jednak w trakcie 
piątkowego spotkania mo-
gliśmy połączyć w jedno 
Naszą Anię z autorką Anną 
Szafrańską. Dowiedzieli-
śmy się dużo o procesie pi-
sarskim, wydawnictwach, 
o inspiracjach i o tym, w 
jaki sposób nadaje imiona i 
nazwiska swym postaciom. 

W pięknych, przytul-
nych wnętrzach Gościń-
ca Sucholeskiego łatwo było przywołać 
atmosferę przyjaźni, która towarzyszyła 
naszemu spotkaniu. Przy pysznej zimowej 

herbacie i ciastach mogliśmy wypytać o 
wszystkie tajniki pisarstwa, poznać marze-
nia i plany naszego gościa oraz po prostu 
pożartować i miło spędzić czas. 

Była to pierwsza tego typu akcja or-
ganizowana przez Zarząd Osiedla Suchy 
Las, lecz na pewno nie ostatnia. Zaczyna-

my również pełną parą przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia. Między innymi 
będziemy mieli okazję wesprzeć Centrum 

Kultury przy organizacji 
Noelki, poprzez ufundo-
wanie Seansu Mikołajko-
wego. 6 grudnia o godzinie 
11.00 zostanie wyświetlo-
ny film dla najmłodszych 
pt.: „Święty Mikołaj dla 
wszystkich”, a zaraz po 
nim zapraszamy do zabawy 
na karuzeli. 

Mamy nadzieję, że bę-
dziecie Państwo z chęcią 
uczestniczyć w naszych ini-

cjatywach i wraz z nami je kreować. 
Wiesława Prycińska 

Radna Gminy Suchy Las

Spotkanie z Naszą Anią – pisarką
W piątek 15 listopada Zarząd Osiedla Suchy Las, z inicjatywy Przewodniczącej Sylwii Szenk, 
zorganizował spotkanie autorskie z naszą mieszkanką Anną Szafrańską – autorką powieści: 
„Jeden błąd”, „Widmo grzechu”, „Grzech pierworodny” czy „Dziewczyna ze złotej klatki”.

W przedostatnią sobotę przed Świętami, 
czyli 14 grudnia odbędzie się wydarzenie, 
które na długo zostanie w pamięci gości 
Centrum Kultury Gminy Suchy Las. Pod-
czas koncertu charytatywnego wystąpi za-
łożony w 2014 roku zespół 
„Pathlife”, który został 
okrzyknięty „Odkryciem 
roku 2018 muzyki CCM 
w Polsce” w konkursie 
Non-Stop CCM, zdobyw-
ca 2. miejsca na festiwa-
lu „Alleluja czyli Happy 
Day”. Ale to nie jedyna 
muzyczna niespodzianka. 
Na sucholeskiej scenie z 
córką Antosią – studentką 
drugiego roku Poznań-
skiej Akademii Muzycz-
nej – pojawi się Maciej 
Kociński, muzyk jazzo-
wy, kompozytor, pedagog, 
dwukrotnie nominowany 
do Fryderyka w katego-
rii Jazzowy Kompozytor/
Aranżer Roku oraz w 2014 

roku po wydaniu autorskiego albumu w ka-
tegorii Jazzowy Debiut Roku.

Oprócz dobrej muzyki, będzie to czas 
na zatrzymanie się w pędzie, tych, przecież 
najbardziej refleksyjnych Świąt w roku. 

Ale tutaj nie chodzi tylko o przyjemne dla 
ucha brzmienia. Świetlica socjoterapeu-
tyczna „Nibylandia” od 2006 roku działa 
na poznańskim Świerczewie, zapewniając 
bezpieczne miejsce dla dzieci z rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Nie trzeba przekonywać, że potrzebują oni 
środków na codzienne funkcjonowanie. Te-
raz jednak priorytetem jest własny budynek, 
na który potrzebne jest 700 tysięcy złotych.  

Minimum 20 złotych, tyle kosztuje wej-
ściówka na koncert organi-
zowany przez nowo powstałą 
Fundację Novo oraz Wspól-
notę K5N w Poznaniu. To 
idealna okazja na to, aby pie-
niądze, które mogą być wy-
dane na cokolwiek innego, 
były wspaniałym prezentem. 
Koncert, który rozpocznie się 
o godzinie 18.00, nie ograni-
czy się tylko do muzyki. Na 
gości czekać będzie licyta-
cja gadżetów Lecha Poznań, 
wata cukrowa, „Świąteczna 
Paczka” oraz lokalne stoiska 
sprzedażowe. To wszystko w 
wesołej, rodzinnej i pełnej 
radosnej duchowości atmos-
ferze.

Dorota Nowakowska

Świąteczny koncert  
charytatywny Pathlife
Magiczna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, cudowna muzyka i co najważniejsze – 
szlachetny cel. 

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania 
oraz Wójta Gminy Suchy Las 
Patronat medialny: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Emaus, Radio Chrześcijanin
Dane do przelewu: (min.20 zł) Dorota Nowakowska – fundacja NOVO
PKO S.A. 58 1240 6566 1111 0010 7867 2425 
Tytuł: wspieramy Nibylandię
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Razem – na dobre i na złe
„To piękne wspólne lata, to smutne i radosne dni, ale zawsze razem piękni i spełnieni (…)” 
– te słowa i liczne gratulacje mieszkańcy gminy poprzez portal społecznościowy przeka-
zali innym mieszkańcom – małżeństwom, które w tym roku świętują 50. rocznicę ślubu. 
Jubilatom osobiście życzenia złożył Wójt Gminy Grzegorz Wojtera wraz z przedstawicielami 
jednostek pomocniczych podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 22 października  
z okazji przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie to polskie cywilne odznaczenie pań-
stwowe. Ustanowione zostało ustawą z dnia 
17 lutego 1960 roku o orderach i odznacze-
niach, jako nagroda dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeńskim. Od-
znaczenie nadawane jest na wniosek, przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku w gminie Suchy Las Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały 
przyznane 25 Parom. W imieniu Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej (21 obecnym 
na uroczystości małżonkom) wręczył je 
Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, który przy 
tej okazji podkreślił, że ta piękna uroczy-
stość jest także wspaniałym przykładem 
dla nas wszystkich. 

50 lat razem, na dobre i na złe, w zdro-
wiu i w chorobie… To, czym jest prawdzi-
wa miłość trafnie ujął Jan Paweł II: „Kocha 
się naprawdę i do końca tylko wówczas, 
gdy kocha się zawsze, w radości i smutku, 

bez względu na dobry czy zły los”.
Jubilatom życzenia kolejnych wspól-

nie spędzonych lat w zdrowiu i szczęściu 
życzyli także sołtysi i przewodniczący za-
rządów osiedli: Anna Ankiewicz, Sylwia 
Szenk, Ewa Korek, Marek Dłużewski, Ja-
rosław Dudkiewicz, Halina Gramsch, Ka-
tarzyna Kachel, Radosław Banaszak.

Pary oprócz odznaczeń otrzymały kwia-
ty, listy gratulacyjne i kosze podarunkowe. 

Barbara Stachowiak
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W świetlicy przy ulicy Żukowej spotka-
nie odbyło się przy kawie i tradycyjnych 
rogalach świętomarcińskich, z pieśniami 
patriotycznymi w tle, a otworzył je prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Grzegorz 
Słowiński. Zaproszenie na nie, oprócz 
mieszkańców, przyjął także Ryszard 
Chruszczewski. Historyk, autor publikacji 
o tematyce lokalnej i regionalnej, nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym 
Lesie nakreślił zebranym tło dochodzenia 
Polski do niepodległości. 

– W wyniku III rozbioru, Polska utraciła 
niepodległość. Od tego momentu rozpoczę-

ła się nasza walka o odzyska-
nie wolności, która trwała 
123 lata – mówił historyk. 
Ryszard Chruszczewski w 
trakcie swojego przemó-
wienia podkreślił także, że 
był to długotrwały proces, a 
data 11 listopada 1918 roku 
jest datą symboliczną. Jej 
wybór historycy uzasadniają 
następującymi wydarzenia-
mi: zawarciem rozejmu w 
Compiègne, który kończył I 
wojnę światową, a także po-
wrotem Józefa Piłsudskiego 
do Warszawy z więzienia w 
Magdeburgu. 

Ryszard Chruszczewski dodał także, że 
różne były nasze drogi do odzyskania nie-
podległości i dla różnych ziem ta data jest 
inna. – Tu gdzie jesteśmy – w Wielkopolsce 
było to Powstanie Wielkopolskie – wskazał. 
– Na Śląsku trzy Powstania Śląskie. Z ko-

lei w okolicach Suwałk wybuchło Powsta-
nie Sejnieńskie przeciwko Litwinom. Nie 
można też zapomnieć o I wojnie światowej 
oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Wyda-
rzenia te miały pewne elementy wspólne. 
Najpierw była to idea romantycznej walki z 
bronią w ręku za wszelką cenę, co nie przy-
niosło oczekiwanego rezultatu. Pod wpły-
wem tych okrutnych doświadczeń została 
stworzona wizja pracy organicznej, pracy 
u podstaw, oczywiście z zachowaniem go-
towości do walki. Na wschodzie kraju po-
wstał program pozytywistyczny, który stał 
się alternatywą do idei romantycznej. Do-

piero w wyniku tych wszystkich okoliczno-
ści, zaczął kształtować się naród, z którym 
dzisiaj mamy do czynienia. 

Ryszard Chruszczewski przybliżył tak-
że genezę Powstania Wielkopolskiego oraz 
sylwetki jego bohaterów z terenu gminy 
Suchy Las i okolic. Opowiedział o dzia-

łaniach, jakie były podejmowane w jego 
trakcie na „naszych” terenach. 

Tegoroczny wieczorek patriotyczny w 
Złotnikach Osiedlu był już kolejną odsło-
ną obchodów Święta Niepodległości przez 
mieszkańców tej jednostki pomocniczej. 

– Pomysł zrodził się kilka lat temu, wte-
dy, kiedy pełniłem funkcję przewodniczące-
go Zarządu Osiedla  – mówi radny Michał 
Przybylski i wyjaśnia. – Zarząd wraz z 
KGW organizuje takie wieczorki z kilku po-
wodów. Przede wszystkim to okazja do są-
siedzkiego spotkania i podzielenia się swo-
ją wiedzą dotyczącą najnowszych dziejów 
Złotnik i naszej gminy, a także zaprezen-
towania historycznych pasji. Sporo miesz-
kańców dysponuje ciekawymi eksponatami 
oraz rozmaitymi materiałami źródłowymi 
o niemałym znaczeniu historycznym, które 
bardzo chętnie przynoszą i prezentują na 
naszych spotkaniach. Wspólne odkrywa-
nie historii miejscowości integruje lokalną 
społeczność i buduje trwałe więzi. W Złot-
nikach to szczególnie ważne, bo obecnie 
nasza miejscowość bardzo silnie urbani-
zuje się. Przybywa nowych mieszkańców, 

którzy powinni związać się 
z  naszym osiedlem. Zarząd 
Osiedla, organizacje spo-
łeczne, radni powinni zatem 
stwarzać warunki, żeby pro-
ces integracji postępował.

W 2015 roku gośćmi wie-
czorku patriotycznego byli 
Tomasz Ćwiertnia – kolek-
cjoner hełmów oraz Michał 
Andrzejak z Towarzystwa 
Twierdza Poznań, a rok póź-
niej Eugeniusz Śliwiński – 
więzień obozu zagłady Mau-
thausen-Gusen.  Natomiast 
w minionym roku podczas 

listopadowego spotkania czytane były 
notki biograficzne powstańców wielkopol-
skich ze Złotnik i Złotkowa, zamieszczone 
w książce Ryszarda Chruszczewskiego pt. 
„Mieszkańcy Gminy Suchy Las i okolic w 
Powstaniu Wielkopolskim”.

Barbara Stachowiak  

11 listopada –  bardzo ważna  
data dla Polaków
Tego dnia w całym kraju  obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku 
mieszkańcy gminy Suchy Las radosne świętowanie w duchu patriotycznym rozpoczęli już 
kilka dni wcześniej. W Złotnikach Osiedlu, w piątek 8 listopada odbył się wieczorek patrio-
tyczny, który zorganizował Zarząd Osiedla oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
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Msza została odprawiona w  miejsco-
wym kościele  pw. Wszystkich Świętych w 
intencji tych, którym zawdzięczamy wolną 
Polskę. Oprawę muzyczną nabożeństwa za-
pewnił chór Cantus Familiaris, działający 
przy chludowskim Zespole Pieśni i Tańca. 

Z kościoła przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy, mieszkańcy na czele 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, przy blasku 
pochodni przeszli na teren przyklasztorne-
go parku Domu Misyjnego Księży Werbi-
stów, gdzie znajduje się pomnik – popier-
sie Romana Dmowskiego. To właśnie tu 
odbyły się dalsze uroczystości. 

– Trzy lata temu zaproponowałem, żeby 
zorganizować u nas coś takiego w przed-
dzień Święta Niepodległości. Miejsce to 
jest najwłaściwsze. Dmowski, który jest 
współtwórcą niepodległej Polski, mieszkał 
tu i działał przez 12 lat – wskazał podczas 
rozmowy radny Zbigniew Hącia – miesz-
kaniec Chludowa. 

O Dmowskim, zabierając głos, powie-
dział wójt Grzegorz Wojtera. – Roman 

Dmowski jest jednym z trójki 
wielkich architektów naszego 
projektu wolnościowego. To dzię-
ki Ignacemu Paderewskiemu, Jó-
zefowi Piłsudskiemu i Romanowi 
Dmowskiemu, ich  umiejętno-
ściom poszukiwania kompromi-
su, dzisiaj możemy cieszyć się tą  
wolnością.

Romana Dmowskiego w Chlu-
dowie upamiętnia m.in. pomnik 
– popiersie z jego wizerunkiem, 
ale również dąb, który został 
posadzony w 2018 roku, w 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W tym roku sta-

nęła przy nim tabliczka z informacją o tym 
wydarzeniu, którą symbolicznie odsłoniła 
sołtys wsi Halina Gramsch wraz z rekto-
rem Domu Misyjnego w Chludowie Janem 
Wróblewskim SVD. 

Przy pomniku Romana Dmowskiego 
głos zabrała także mieszkanka Chludowa 

Ewa Kuleczka–Drzewiecka, która przy-
pomniała naszą trudną drogę do wolności. 
– To zabory, powstania i pierwsza wojna 
światowa – mówiła. – Wojna, która przy-
niosła nam ogromne, niewyobrażalne stra-
ty. Straty w ludziach, zniszczone zostały 
przemysł, uprawy rolne, szkoły, kościoły 
i cerkwie… Ale w międzyczasie na arenie 
międzynarodowej mieliśmy dyplomację. 
Roman Dmowski spotykając się z elitą Eu-
ropy i świata podkreślał, że Polska istnieje! 
Mimo, że nie ma jej na mapie Europy. 

Z kolei radny Zbigniew Hącia dodał, 
że musieliśmy ponieść wielkie ofiary i 
przezwyciężyć ogromne trudności, aby to 
wszystko zjednoczyć. – Dlatego chwała 

tym Bohaterom, którzy tę Polskę 
naszą dla nas odbudowali – za-
znaczył.

Przy pomniku Romana Dmow-
skiego zostały złożone kwiaty 
i zapalone znicze. Uroczystość 
zwieńczyła część artystyczna w 
wykonaniu Orkiestry Dętej Chlu-
dowo i chóru Cantus Familiaris 
z wiązanką utworów patriotycz-
nych, a jej uczestnicy zostali za-
proszeni na poczęstunek. 

Barbara Stachowiak

Jeszcze Polska nie zginęła,  
Kiedy my żyjemy
Od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczęły się uroczystości 
niepodległościowe przy pomniku Romana Dmowskiego w Chludowie. Odbyły się one  
w wigilię Narodowego Święta Niepodległości, a poprzedziła je msza święta.
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Pamiętamy…
27 października miało miejsce coroczne 
sprzątanie cmentarza wojskowego w 
Biedrusku. W pracach porządkowych 
uczestniczyli członkowie Koła Przyjaciół 
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu i 
mieszkańcy gminy Suchy Las. 

Prace te polegały na zgrabieniu liści 
i zapaleniu zniczy na nagrobkach i przy 
krzyżach żołnierzy. Podczas sprzątania 
z zadowoleniem stwierdzono, że teren 
cmentarza nie uległ zniszczeniu od 
ostatnich prac porządkowych. 

Marek Hałas

Po mszy świętej na cmentarzu parafial-
nym w Chludowie, odsłonięto i poświęco-
no płytę pamiątkową Powstańców Śląskich 
i Osób Represjonowanych. Licznie zgro-
madziły się rodziny i potomkowie tych, 
którzy walczyli o polskość i przyłączenie 
Śląska do Odrodzonej Polski.

Powstańcy i ich rodziny, po przegranym 
w 1921 roku Plebiscycie i III Powstaniu 
Śląskim, byli zmuszeni uciekać przed nie-
mieckimi represjami. W 1922 roku osie-
dlili się w Chludowie. Od Powiatowego 
Urzędu Ziemskiego w Poznaniu otrzymali 
zgodę na użytkowanie gospodarstw (osad 
anulacyjnych).

W Roku Powstań Śląskich z inicjatywy 
Kazimierza Wrembla, rodziny i potomko-

wie wspólnie ufundowali płytę – pomnik, 
jako wyraz pamięci o swoich ojcach, 
dziadkach i pradziadkach, którzy walczyli 
o niepodległość Ojczyzny.

Po uroczystościach, na wspólnym obie-
dzie spotkały się rodziny i fundatorzy 
z Chludowa, Lublińca, Olesna, Dębin-
ca, Obornik, Chodzieży oraz Poznania. 
Wzniosła, rodzinna atmosfera udzieliła się 
wszystkim. Były wspomnienia oraz oglą-
danie albumów i archiwalnych dokumen-
tów. Wymieniano adresy, telefony i zapro-
szenia do wzajemnych odwiedzin. Może 
będzie to doskonały początek odnowienia, 
trochę zapomnianych więzi rodzinnych i 
więzi Śląska z Wielkopolską.

Stefan Wrembel

Pamięci Powstańców Śląskich  
i Osób Represjonowanych
W niedzielę, 10 listopada w Chludowie odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstańców 
Śląskich – mieszkańców Chludowa. Podczas mszy świętej ks. rektor Jan Wróblewski 
wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie śląskich powstań oraz rolę, jaką spełniały  
w tych wydarzeniach rodziny, wiara i religia.
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Golęczewskie obchody odbywają 
się już od 25 lat. – Zaczęło się od 
kilkunastu osób – graliśmy na gita-
rze, śpiewaliśmy, z roku na rok przy-
bywało gości, a po jakimś czasie 
wójt Grzegorz Wojtera stwierdził, 
że zrobimy ten apel uroczystością 
gminną – wspominała prowadząca 
uroczystość Danuta Kamińska, kie-
rownik Szkoły Podstawowej w Go-
lęczewie.

Tegoroczne obchody zgromadzi-
ły pod Figurą kilkuset uczestników 
w każdym przedziale wiekowym, a 
znakomitą oprawę muzyczną zapew-
niła niezawodna Orkiestra Dęta z 
Chludowa. Obecność pocztów sztan-
darowych, odśpiewany wspólnie 
Hymn Polski i deklamacja wierszy 
przez uczniów ze szkoły w Golęcze-
wie, wprowadziły zgromadzonych w 
niezwykle uroczysty i podniosły na-
strój. Do zadumy zachęciła również 
swoim przemówieniem Maria Bajer, 
prezes Stowarzyszenia Golęczewian.   

– Chciałabym, żebyśmy kilka 
chwil poświęcili tym ofiarom ano-
nimowym, które stoją za każdym ży-
ciem złożonym na ołtarzu Ojczyzny. 
Słodko i zaszczytnie jest umierać za 
ojczyznę. Pamiętamy o nich, czcimy, 
ale powinniśmy też pamiętać, że każ-
de takie życie pozostawiało po sobie 
niezabliźnioną wyrwę, rany, rozpacz 
i ból matek, żon, osieroconych dzieci. 
O tym, ile cierpień, ile rozpaczy kry-
je nasza historia, może zaświadczyć 
katownia hitlerowska w alei Szucha 
w samym centrum miasta, na której murach 
widnieje napis umieszczony przez jednego z 
katowanych więźniów: „Łatwo jest mówić o 
Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze 

trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć”. 
(…) Ci wszyscy, którzy pozostawili swoje 
własne życia po to, żeby nasza przyszłość 
wyglądała inaczej, nasza przyszłość – czyli 

nasza teraźniejszość. My jesteśmy 
im winni pamięć, szacunek, wdzięcz-
ność, ale jesteśmy im winni również 
radość, tę iskrę bogów, która spra-
wia, że nasze codzienne życie, decy-
zje, wybory, przekładają się na naszą 
przyszłość.

Głos podczas uroczystości zabrał 
również Wójt Grzegorz Wojtera:  
– Gdy po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległość, był to dzień 
pełen radości i dumy. Dzisiaj wiemy, 
że oprócz tej radości jest zobowiąza-
nie na przyszłość. Ojczyzna to wiel-
ki zbiorowy obowiązek – obowiązek 
pracy, nauki i pamięci o tych wszyst-
kich, którzy oddali życie za to, aby-
śmy żyli w wolnym kraju. Dlatego z 
całego serca dziękuję, że jesteście i 
że będziecie. 

Po przemówieniach ks. proboszcz 
Krzysztof Andrzejewski odmówił 
modlitwę przed Figurą, po czym 
radny Marian Bajer odczytał apel 
pamięci poległych za obronę naszej 
ojczyzny. Następnie przyszedł czas 
na złożenie kwiatów przez przybyłe 
delegacje. 

Na zakończenie tego patriotyczne-
go spotkania, organizatorzy zaprosili 
uczestników do świetlicy wiejskiej 

na rozgrzewającą grochówkę i kiełbasę z 
kotła, a także na rozmowy przy świętomar-
cińskich rogalach. 

Małgorzata Dawidowska

Jubileuszowe obchody Święta 
Niepodległości w Golęczewie
Przybyliśmy z myślą, aby uczcić tych, którym dzisiejszą naszą wolność zawdzięczamy – mówiła 
Maria Bajer podczas obchodów Święta Niepodległości w Golęczewie. Już tradycyjnie 11 listopada 
pod Figurą Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej spotkali się mieszkańcy, władze 
Gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych, organizacji i stowarzyszeń, by wspólnie 
dziękować za wolność Ojczyzny i oddać hołd tym, którzy o nią walczyli.   
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Zgromadziła się liczna rzesza tych, któ-
rzy na chojnickiej nekropolii mają swoich 
najbliższych (rodziców, dziadków czy pra-
dziadków), ale także tych, któ-
rzy nie mają tutaj nikogo. Nie-
którzy na tym cmentarzu byli po 
raz pierwszy. Należy zaznaczyć, 
że żaden z istniejących grobów 
w tym dniu nie pozostał bez pa-
lącego się znicza.

Cmentarz w Chojnicy istnie-
je od ok. 1840 roku i został za-
mknięty po II wojnie światowej, 
gdy tereny te zostały włączone 

w obszar poligonu. Przez wiele lat dostęp 
do tego miejsca był bardzo ograniczony. 
Potem już było trochę  łatwiej. Ale stary 

cmentarz zarastał coraz bardziej krzakami i 
samosiejkami. Znikały kolejne groby, roz-
padały się nagrobki. 

Od kilku lat trwa proces uporządkowy-
wania tego terenu. Członkowie i sympaty-
cy Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy  
Las oraz osoby mające na tym cmentarzu 
swoich najbliższych, dwa razy w roku 
sprzątają cmentarz.

Ostatnia taka akcja odbyła 
się 19 października i zgroma-
dziła sporo osób, w tym ks. 
proboszcza Jakuba Knychałę z 
parafianami i ministrantami z 
parafii w Złotnikach. Kolejne 
akcje w przyszłym roku plano-
wane są w czerwcu i październi-
ku, oczywiście po uzgodnieniu 
terminów z Komendą Poligonu 
w Biedrusku.

Ryszard Głowacki

W 101. rocznicę
Święto Niepodległości uczczono także w stolicy 

gminy. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa została odprawiona msza św. w intencji Oj-
czyzny, a uświetniły ją swoją obecnością poczty 
sztandarowe oraz władze Gminy z wójtem Grzego-
rzem Wojterą na czele. 

Podczas mszy wystąpił chór Soli Deo, wprowa-
dzając zgromadzonych w podniosły nastrój, oraz 
Hubert Stepka z Orkiestry Dętej Chludowo. 

Natomiast w Centrum Kultury odbył się wernisaż 
wystawy Jana Wojciecha Malika zatytułowany „Ob-
razy na stulecie niepodległości”, a po nim koncert. 
Tymon Tymański zaśpiewał utwory Grzegorza Cie-
chowskiego.          PA

Chojnica – to nasza historia
Każdego roku, w pierwszą niedzielę po dniu Wszystkich Świętych, na chojnickim cmentarzu 
odbywa się nabożeństwo w intencji zmarłych. Podobnie było  i w tym roku. Nabożeństwo  
3 listopada poprowadzili księża Tomasz Kulka oraz Michał Zamelek.
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W Restauracji Ogród Przysmaków w 
Chludowie 16 października spotkali się 
uczestnicy projektu „Różne pokolenia – je-
den świat – wspólne korzenie” wraz z oso-
bami towarzyszącymi oraz zaproszonymi 
gośćmi. Tego dnia bowiem odbyło się pod-

sumowanie zrealizowanych działań oraz 
prezentacja produktów projektowych.

Realizacja projektu „Różne pokolenia – 
jeden świat – wspólne korzenie” rozpoczęła 
się w marcu 2019 roku. Przedział wiekowy 
jego uczestników był dość duży, ale to nie 

powinno dziwić, ponieważ  głównym jego 
celem była integracja międzypokoleniowa. 
W projekcie wzięli udział seniorzy z Klubu 
Seniora „Dębowy Liść” w Chludowie oraz 
młodzież z Zespołu Szkół im. o. Mariana 
Żelazka w Chludowie. 

W ramach działań projektowych odbył 
się konkurs wiedzy przyrodniczej, w któ-
rym pytano m.in. o lokalne walory przyrod-

nicze. Zrealizowano także wspólne spacery 
po Chludowie, na podstawie tras, których 
autorami byli uczestnicy projektu. Odbyła 
się akcja sprzątania terenu nad chludow-
skim Balatonem, by później na tym terenie 
młodzież wraz z seniorami mogła wziąć 
udział w międzypokoleniowych warszta-
tach bębniarskich oraz biesiadować przy 
wspólnym poczęstunku. Dużym wyzwa-
niem projektowym była praca nad tekstem 
„Spacer po Chludowie”, który był punktem 
wyjścia do przygotowania scenariuszy i na-
grania słuchowisk. W ten sposób powstały 

słuchowiska „Lofry po Chludowie”, czyli 
wersja gwarowo-staropolska oraz „Bujana 
po Chludowie” w języku młodzieżowym. 
Obydwa słuchowiska są dostępne w serwi-
sie youtube.com, szukając wystarczy wpi-
sać „słuchowisko Chludowo”.

W trakcie spotkania podsumowującego 
projekt wręczono kalendarze na 2020 rok. 
Kalendarze te były wyjątkowe, ponieważ 
na ich kartach wystąpili… sami uczestnicy 
projektu. Znalazły się tam nie tylko ich fo-
tografie, ale także wypowiedzi na wybrane 
zagadnienia. 

Podczas spotkania, w rozmowach za-
równo z młodzieżą, jak też z seniorami 
dało się słyszeć, że udział w projekcie był 
świetną przygodą i grupa wyraża gotowość 
do udziału w podobnych działaniach w 
przyszłości. 

Mateusz Oszkiewicz

Podsumowali projekt  
„Różne pokolenia – jeden świat  
– wspólne korzenie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pn. „Różne pokolenia – jeden świat – wspólne korzenie”
Cel: wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i zainteresowania sprawami lokalnymi,  
w tym wzrost świadomości ekologicznej wśród beneficjentów projektu „Różne pokolenia 
– jeden świat – wspólne korzenie”, realizowanego w okresie marzec – listopad 2019 r.
Współfinansowanie: ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość realizowanego zadania: 8.376,12 zł   

Wartość grantu: 6.198,00 zł

Operacja realizowana w ramach  
wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego  
Kierowanego przez Społeczność przez  
LGD Kraina Trzech Rzek
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Na początku października uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach plastycz-
nych pt. ,,Biblioteka wyobraźni”, będą-
cych czwartą edycją projektu organizo-
wanego przez Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu. Natomiast 29 października 
klasy trzecie i czwarte brały udział w 
spotkaniu autorskim z Marcinem Pała-
szem, zorganizowanym przez Centrum 
Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy 
Suchy Las.

Marcin Pałasz jest znanym, szczegól-
nie młodszym czytelnikom, twórcą ksią-
żek i słuchowisk radiowych. Zadebiuto-
wał w 2004 roku książką ,,Opowieści z 
Krainy potworów”. Jest również laure-
atem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej 
im. Kornela Makuszyńskiego.

Jak sam autor zaznaczył, pisaniem ksią-
żek zajął się zupełnie przypadkowo. Po-
stanowił bowiem napisać książkę, prezent 

urodzinowy, dla swojego chrześniaka. Za 
namową przyjaciela książka trafiła do wy-
dawnictwa ,,Nasza Księgarnia” i tak zaczę-
ła się jego przygoda z pisaniem.

Podczas spotkania pisarz okazał się 
bardzo ciekawym rozmówcą: opowiadał 

anegdoty z własnego życia, nawiązywał 
do własnych książek, mówił jak wplata 
do nich swoje własne przygody i skąd 
czerpie pomysły. Tłumaczył także na 
czym polega jego praca nad słuchowi-
skami radiowymi oraz jak wygląda jego 
dzień, gdy pracuje nad książką.

Spotkanie przebiegało w bardzo przy-
jaznej atmosferze, a uczestnicy mieli 
wiele pytań do autora. Na końcu spotka-

nia wszyscy chętni mogli otrzymać auto-
graf Pana Marcina i zamienić kilka słów na 
osobności.

Anna Budna
Małgorzata Piotrowska

Justyna Marciniak

Na sali oprócz dumnych rodziców, za-
siedli zaproszeni goście – przedstawiciele 
zarządów osiedli w Suchym Lesie, dyrek-
torzy przedszkoli i przedstawiciele Gminy.  

Uczniowie klas pierwszych w rytm 

marsza weszli na scenę, aby zaprezento-
wać to, czego nauczyli się przez pierwszy 
miesiąc spędzony w szkole. Pięknie recy-
towali wiersze oraz śpiewali piosenki, za 
co zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. 

Wychowawcy mogli być dumni ze swoich 
podopiecznych. 

Po występach przyszła kolej na najważ-
niejszy moment, czyli pasowanie piórem 
przez Panią Dyrektor Marię Antas oraz 
wręczanie legitymacji szkolnych, co spo-
wodowało, że pierwszoklasiści stali się od 
tego dnia pełnoprawnymi uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogu-
sławskiego w Suchym Lesie. 

Wychowawczyni klasy 1c
Marta Myszkowska

Międzynarodowy  
Miesiąc Bibliotek Szkolnych
W poprzednich latach Święto Biblioteki obchodziliśmy przygotowując dla uczniów naszej 
szkoły prezentacje i wystawy dotyczące wybranych pisarzy. W tym roku postanowiłyśmy 
nieco zmienić formułę świętowania. 

To był wyjątkowy dzień
14 października w szkole odbywały się obchody Dnia Edukacji Narodowej, ale również 
swoje wielkie święto mieli pierwszoklasiści. Tego dnia przybyli do Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie wraz z rodzicami, ubrani odświętnie, trochę 
zdenerwowani tym, co będzie ich czekało. 
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S z k o ł a  P o d S Ta w o w a  n r  1  i M .  w o j C i e C h a  b o g u S ł a w S k i e g o  w  S u C h y M  L e S i e

Ilość zebranych kasztanów przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwania – zebraliśmy 
ponad 3,5 tony – cieszy, że zaangażowanie 
uczniów we wspólny cel jest tak duże. Bra-
wo Wy! Jako Rada Rodziców ufundowali-
śmy nagrody dla pięciu klas, które zebrały 
największą ilość kasztanów – bilety do 
kina oraz lody.

Odbyło się też Święto Dyni. Rada Ro-
dziców wraz z Samorządem Uczniowskim 
zorganizowała konkurs na najładniejszy 
stroik z dyni. Wybór był niezwykle trudny, 
a kreatywność uczniów olbrzymia. Były 
klasyczne dynie, dynie mumie, nietoperze, 
oczy, bajkowe postaci. Samorząd Uczniow-
ski dyniami udekorował hol szkolny i zro-
bił ściankę do zdjęć dla uczniów. Rada Ro-
dziców ufundowała nagrody dla autorów 
trzech najpiękniejszych dyń z klas 1-4 i 
5-8.

Anna Ohirko

Oprócz niewątpliwej atrakcji artystycz-
nej, muzyk posługując się formą „stand 
up” przekazał młodzieży kluczowe war-
tości, jakimi są ludzkie życie i zdrowie. 
Jasnym językiem dla młodych mówił, jak 
żyć z dala od złych wpływów i uzależnień, 

jak chronić się przed niebezpieczeństwami 
w sieci i dbać o dobre relacje z ludźmi, wy-
kazując wrażliwość na krzywdę innych. 

Młodzież klas siódmych spojrzała na 
problem uzależnień i plagę internetowego 
hejtu od nieco innej strony niż klasyczna 

pogadanka. Mamy nadzieję, że i taka for-
ma okaże się dla nich przydatna, skłoni do 
refleksji i pozwoli uniknąć błędów w przy-
szłości oraz zahamuje takie zachowania, 
które byłyby dla nich szkodliwe.  

Występ artysty został sfinansowany ze 
środków Gminy Suchy Las na cele związa-
ne z profilaktyką.

Magdalena Rosada-Gessner 
psycholog

Brawo Wy!
Październik w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie był niezwykle intensywny. Rada 
Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły zgłosiła placówkę do „Kasztanobrania” – dzięki pozyskanym 
funduszom i dofinansowaniu Rady Rodziców zakupimy kanapy na korytarze szkolne. 

Pouczające spotkanie z muzykiem
W Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie 13 listopada odbyło się spotkanie uczniów z 
Grzegorzem Stępniem – wokalistą i gitarzystą basowym zespołu Oddział Zamknięty. 
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Pisarka w bajkowy sposób opowiedzia-
ła dzieciom o swoich pisarskich natchnie-
niach. Mówiła o marzeniach, które zawsze 
warto realizować, o pisaniu 
do szuflady, przygodach i 
wartościach, tak istotnych w 
naszym życiu.

Oprócz ciekawego spo-
tkania, na dzieci czekała 
jeszcze niespodzianka. Były 
nią warsztaty plastyczne z pi-
sarką. Tak niedawno czytali 
o tym, co może się stać, gdy 
zagubiona skarpetka ruszy 
w świat, a teraz sami puścili 
wodze fantazji. Trzecioklasi-
ści własnoręcznie wykonali 
nowych, skarpetkowych bo-

haterów. 
Spotkanie w bibliotece – czy to z auto-

rami książek, czy z ilustratorami –  zawsze 

stanowi niezwykłą lekcję, którą 
dzieci zapamiętują na długo. A 
rozbudzona wyobraźnia i radość 
z  czytania – bezcenne.

Anna Ławniczak
wychowawca klasy 3C

Biblioteka to wspaniałe miejsce
Spotkanie z autorem ulubionej książki, możliwość rozmowy i zdobycie jego autografu, 
to przeżycie dla każdego dziecka. We wtorek 8 października uczniowie klasy 3c mieli 
prawdziwą frajdę. W CKiBP w Suchym Lesie mogli  spotkać się z Panią Joanną Bednarek, 
autorką książki „ O niezwykłych przygodach dziesięciu skarpetek”. 

S z k o ł a  P o d S Ta w o w a  n r  2  i M .  j a n a  Pa w ł a  i i  w  S u C h y M  L e S i e

11 listopada to wyjątkowa data dla każ-
dego Polaka. Tego dnia czcimy bohater-
stwo, waleczność i męstwo naszych przod-
ków, dzięki którym Polska po 123 latach 
niewoli wróciła na mapę Europy. Ucznio-
wie klas 1-3 także pamiętają o tej ważnej 
dacie w historii naszego kraju i pragną 
uroczyście obchodzić Święto Niepodle-
głości. Z pomocą nauczycieli przygotowali 
więc podniosłą i wzruszającą uroczystość, 
podczas której wybrzmiały piękne polskie 
wiersze mówiące o tym, czym dla każde-
go z nas jest ojczyzna, wiersze mówiące o 

pięknie naszego kraju, a także przypomi-
nające jego burzliwą historię i walkę Pola-
ków o odzyskanie upragnionej wolności.

Cała społeczność naszej szkoły przyłą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji: „Szko-
ła do hymnu”, by wspólnie z milionami 
uczniów w całej Polsce, a także poza jej 
granicami, punktualnie o godzinie 11.11 
odśpiewać 4 zwrotki „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Jest to kontynuacja ubiegłorocz-
nej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, 
w której uczestniczyło ponad 5 milionów 
uczniów z blisko 24 tysięcy szkół w kraju 

i za granicą.
Święto Odzyskania Niepodległości to 

ważny i szczególny dzień, a przede wszyst-
kim okazja, aby wszyscy uczniowie i na-
uczyciele mogli stworzyć piękną, patrio-
tyczną wspólnotę i wyrazić swoją dumę z 
bycia Polakami. 

Daria Dziennik 
Marta Nosal

W rocznicę niepodległości
W piątek, 8 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie uroczyście obchodziła 101. 
rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczniowie i nauczyciele wspólnie 
świętowali ten szczególny i radosny dzień dla naszego kraju.
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15 listopada, w piątkowe popołudnie, 
22 uczniów podzielonych na dziewięć 2-3-
osobowych grup przystąpiło do zmagań w 
sześciu konkurencjach (trzech indywidu-
alnych i trzech zespołowych), obejmują-
cych umiejętności z j. polskiego, historii, 
muzyki i plastyki. Mieli do pokonania: test 
polonistyczny i historyczny, rozpoznawa-
nie melodii, opis liścia z zastosowaniem 
różnych środków stylistycznych, pracę 
plastyczną – wizerunek drzewa w różnych 
porach roku.

Po dwuipółgodzinnej rywalizacji, peł-
nej dobrej zabawy i pozytywnych emocji, 
zwyciężyły dziewczęta z klasy 6a: Zosia 
Wróblewska, Tosia Łopka i Maja Norkie-
wicz, a wyróżnienia otrzymały: Jagoda 
Nowak i Monika Skubiszyńska z 6b oraz 
Nadia Grabowska z 5b.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 
Dziękujemy za udział wszystkim uczest-

nikom, szczególnie tym najmłodszym 
– czwartoklasistkom, które dzielnie do-
trzymywały pola starszym koleżankom 
i kolegom. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach także spróbują swoich sił w szkol-
nych maratonach naukowo-artystycznych. 

Jolanta Jedynak
Izabela Minge i Renata Urbaniak

wychowawcy klas pierwszych

Mały Maraton Humanistyczny
Naukowe maratony w Zespole Szkół w Biedrusku są organizowane już od 11 lat, ale do 
tej pory ich uczestnikami byli najpierw gimnazjaliści, potem uczniowie najstarszych klas 
szkoły podstawowej. W tym roku po raz pierwszy odbył się Mały Maraton Humanistyczny 
dla dzieci z klas IV-VI. Tematem przewodnim były „Cztery pory roku”.

 z e S P ó ł  S z k ó ł  i M .  7  P u ł k u  S T r z e L C ó w  k o n n y C h  w L k P.  w  b i e d r u S k u

Na trzeciej godzinie lekcyjnej zaczął się 
apel Samorządu Uczniowskiego dla klas 
IV-VIII, na który zostali zaproszeni także 
młodsi uczniowie. Program artystyczny 
w wykonaniu klasy 6a przybliżył widzom, 
co działo się podczas 123 lat niewoli 
i w jaki sposób nasi przodkowie wywal-
czyli Ojczyźnie niepodległość. Prawdzi-
wych wzruszeń dostarczył wytęp Tosi Łop-
ki, która przepięknie zaśpiewała piosenkę 
„W listopadzie”. 

Następnie odbył się, jak co roku, Kon-
kurs Piosenki Patriotycznej. Tym razem, 
w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia i 
przypadającą w przyszłym roku 75. rocz-
nicą zakończenia II wojny światowej, 
motywem przewodnim były piosenki wo-
jenne. Klasy znakomicie przygotowały się 
do występu. Jury z zachwytem słuchało 
czystych, mocnych głosów uczniów, ob-
serwowało, czy cała klasa zna tekst i czy 
uczniowie mają odpowiedni strój – galowy 

bądź harcerski/wojskowy, pasujący do cho-
reografii piosenki. Punktowane były także 
efekty dodatkowe, wynikające z pomysło-
wości uczniów. Duże wrażanie na widzach 
wywarł równy marsz klasy 8a, świetnie ko-
respondująca z tekstem piosenki aranżacja 
7b, urocze efekty morskich fal w wykona-
niu bardzo zaangażowanych czwartoklasi-
stów, a przede wszystkim trafne wykorzy-
stanie licznych rekwizytów przez 5a. 

Gdy wszystkie klasy zaprezentowały się 

już rówieśnikom, nadeszła godzina 11.11. 
Wtedy właśnie w całej Polsce rozbrzmiał 
„Mazurek Dąbrowskiego”. My także włą-
czyliśmy się do akcji „Szkoła do hymnu”  - 
wszystkie klasy zaśpiewały cztery zwrotki 
polskiego hymnu państwowego. 

Zakończeniem uroczystości było ogło-
szenie wyników w Konkursie Piosenki 

Patriotycznej. W starszej grupie I miejsce 
zajęła klasa 7b, II m. – 8a, III m. – 7a. 
W młodszej grupie zwycięzcą okazała się 
5a, drugie miejsce zdobyła klasa 4, a trze-
cie – 5b. W tej kategorii wiekowej przyzna-
no też wyróżnienie dla klasy 6a. Po apelu 
uczniowie klasy 7a przeszli pod pomnik  
7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp., by zło-
żyć tam kwiaty i zapalić znicz.

Jolanta Jedynak

Święto Niepodległości
11 listopada Polacy świętują 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W Szkole Podsta-
wowej w Zespole Szkół w Biedrusku obchody rozpoczęły się w piątek 8 listopada. Od rana 
nad głównym wejściem do budynku powiewały biało-czerwone flagi. Aby podkreślić rangę 
uroczystości, wszyscy uczniowie i nauczyciele byli ubrani na galowo, wielu miało przypięte 
do ubrań patriotyczne rozetki. 

Ojczyznę kocha się  
nie dlatego, że wielka,
ale dlatego, że własna.

Seneka Młodszy
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Przedstawienie TEATRU BELFER(KA) 
jak zwykle nas rozbawiło, ale też dało do 
myślenia.

Kluczowe pytanie: jak to możliwe, 
że świat i człowieczy pępek w jednym 
stoją rzędzie? Zadała Narratorka, a 
wyjaśniał Mikołaj Kopernik sprowa-
dzony z zaświatów przez bohaterów 
spektaklu „Dziwne Rzeczy”. Była 
poezja, proza i groza. Był też morał. 
Choć pępek wysuwał się na prowadze-
nie, Belferkom udało się przywrócić 
odpowiedni ład we Wszechświecie.

Dziękujemy wspaniałym aktorkom, 
paniom: Agacie Knak, Justynie Jaru-
zal, Wiktorii Korzyniewskiej, Paulinie 
Rausch, Luizie Wysockiej i Magdale-

nie Borak (szkolnej pedagożce), która jest 
również autorką scenariusza.

Przedstawienie, choć w duchu tegorocz-

nego projektu „ZDROWY CZŁOWIEK, 
ZDROWY ŚWIAT – NATURALNIE!” 
wyraźnie nawiązywało do zeszłorocznej 
fantastyki.

Kolejną niespodzianką były imienne 
życzenia, które bezbłędnie pasowały do 
naszych nauczycieli i nauczycielek. Dzię-
kujemy Mai i Lenie z klasy 6b za przygoto-

wanie i zaprezentowanie wierszyków.
Po tych rewelacjach przenieśliśmy 

się na boisko, gdzie w promieniach 
słonecznych spożywaliśmy sałatki i 
zdrowe przekąski wspólnie przyrzą-
dzone przez uczniów.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom 
za pomoc – jesteście niezawodni! Miło 
było zobaczyć absolwentów, którzy 
wpadli do nas z wizytą i życzeniami. 
Dobrze wiedzieć, że nasza szkoła jest 
miejscem, do którego się wraca.

Z naturalnym pozdrowieniem,
Grupa Samorządowa

z opiekunkami paniami Magdą i Agatą

„DZIWNE RZECZY” w Biedrusku
14 października – Święto Edukacji Narodowej, to w większości szkół dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych. W naszej szkole zajęcia się odbyły i to jak!

P r y w aT n a  S z k o ł a  P o d S Ta w o w a  n r  1  w  b i e d r u S k u

Klasa 3a przygotowała prezentację. Do-
wiedzieliśmy się, że to święto ustanowiła w 
2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia. 

Uczniowie przypomnieli, jak ważna jest 
dbałość o higienę i jak wiele chorób ma 
swoje źródło w brudnych łapkach. 

W całej szkole zawisły tematyczne pla-
katy i instrukcje mycia rąk. 

Aneta Kołat 

Spotkanie  
z ornitologami
W piątek, 15 listopada odwiedzili  nas orni-
tolodzy z sokolnictwa „Ptasior” w Mosinie. 

Pan Marcin Szymczak opowiadał na 
czym polega jego praca. Gościliśmy też 
niecodziennych gości – sokoła wędrow-
nego oraz puchacza. Uczniowie klas 0-3 
oraz klasy 6. dowiedzieli się jak działają 
oczy tych ptaków, co pozwala puchaczowi 
kręcić głową, gdzie znajdują się jego uszy. 
Uczniowie zadawali mnóstwo pytań. Nie-
samowite spotkanie.

Joanna Małecka

Wierszem uczciliśmy Święto 
Niepodległości
W środę 13 listopada świętowaliśmy 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Woda z kranu leci i woła:  
myjcie ręce dzieci!
We wtorek 15 października świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk. 

Uczniowie klas IV-VIII zainspirowa-
ni tekstami polskich twórców, pod skrzy-
dłami naszych polonistek, przedstawili 
ciekawe interpretacje wierszy. Ze sceny 
popłynęły poetyckie strofy. Szczególnie 

wspaniale wybrzmiały te pisane w czasach 
burzliwych dla Polski. 

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste 
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Aneta Kołat 
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Nasi zawodnicy
Z cyklu „Przedstawiamy naszą kadrę” – bramkarze pierwszej drużyny TMS Suchary Suchy 
Las:

Sucharowa Młodzież
W kolejnym artykule o drużynach młodzieżowych w TMS Suchary Suchy Las, 
przedstawiamy utalentowany rocznik 2010, czyli Orliki Młodsze.

jędrZej GraMZa
• na boisku „KEPA”
• 19 lat
• kluby: Koziołek Poznań 2010/2011-
2014/2015, Stoper Poznań 2014/2015-
2017/2018, Suchary Suchy Las od 
2017/2018

Kierownik o Jędrku:
Jędras choć na co dzień jest raczej spo-

kojnym chłopakiem, to na boisku potrafi 
go ponieść fantazja (prowadzimy 1:0, a 
on biegnie po piłkę, która wypadła na aut 
bramkowy jakbyśmy przegrywali 0:2). 
Zdarza mu się też wybić  „piątkę” na wy-
sokości kolan. Jego największym atutem 
jest aerodynamiczna fryzura, dzięki której 
może szybować w bramce niczym Lew Ja-
szyn. Kibic Chelsea Londyn, stąd ksywa 
Kepa, na szczęście nie miał jeszcze okazji 
by odmówić zmiany Trenerowi, niczym 
hiszpański goalkeeper.

ZieMowit sZyMaŃski
• na boisku „PEPE”
• 25 lat
• kluby: Orkan Objezierze 2004/2005-
2006/2007, Sparta Oborniki 2007/2008-
2011/2012, Orkan Objezierze 2012/2013-
2014/2015, Suchary Suchy Las od 
2018/2019

Od Kierownika:
Ziemka w Suchym Lesie najczęściej 

można spotkać we wtorek. Do dziś śmie-
jemy się, że gdyby mecze były rozgrywa-
ne we wtorki to nie stracilibyśmy żadnej 
bramki. Jego największe atuty to refleks i 
spokój. Bardzo dobrze gra zarówno na li-
nii bramkowej, jak i na przedpolu. Atutem 
Ziemka jest też umiejętne kierowanie całą 
defensywą. Z pewnością jest on jednym z 
najmocniejszych punktów drużyny i osobi-
ście uważam, iż jest to najlepszy bramkarz 
jakiego widziałem w Suchym Lesie.

Marcin Jaśkowiak
Mariusz Rembicki

Poprzedni sezon, jeszcze w kategorii 
„Żak”, chłopcy z rocznika 2010 zakończyli 
na drugim miejscu w tabeli turnieju mi-
strzowskiego okręgu poznańskiego WZPN, 
nieznacznie ulegając Warcie Poznań. 

Obecny sezon zaczął się od zmian per-
sonalnych w sztabie trenerskim. Trenera 
Michała Kuka (wielkie dzięki Trenerze!) 
zastąpił Jacek Burdziński. Drugim trene-
rem jest nadal Mateusz Pacholczyk. Istotne 
zmiany nastąpiły także w związku ze zmia-
ną kategorii wiekowej. Zwiększyła się licz-
ba graczy z 4+1 na 6+1, chłopcy grają teraz 
na większych boiskach, większe są także 
bramki. Wydłużeniu do 2x25 minut uległ 
czas rozgrywania meczu w rozgrywkach 
oficjalnych, w ramach I ligi okręgowej 
Wielkopolskiego ZPN. Jest to najwyższy 
możliwy poziom rozgrywek w tej kategorii 
wiekowej, więc wyzwanie poważne.

Nasza młodzież bardzo dobrze spisywa-
ła się w ligowych rozgrywkach, w poko-
nanym polu zostawiając tak renomowane 
zespoły jak choćby Lech Poznań i Warta 
Poznań. Ostatecznie, na zakończenie rundy 
jesiennej zespół rocznika 2010 plasuje się 
na pozycji wicelidera ze stratą 2 punktów 
do UKS AP Reissa Poznań. 

Spora liczebność zespołu pozwoliła 
również na uczestnictwo w rozgrywkach 
III ligi okręgowej w kategorii Orlika Star-
szego. Rywalizacja ze starszymi kolegami 

nie zawsze była wyrównana. Ry-
wale niejednokrotnie posiadali 
zdecydowaną przewagę fizyczną, 
jednak nie przeszkodziło to nam 
rozgrywać spotkań na dobrym po-
ziomie. Wynosimy po rozgrywkach 
9 punktów, które dały trzecie miejsce w 
tabeli oraz – co ważniejsze – cały bagaż 
doświadczeń boiskowych, które będą owo-
cowały dalszym rozwojem umiejętności 
piłkarskich. 

Talent chłopców został doceniony przez 
związkowych selekcjonerów, którzy na 
konsultacje i zgrupowania dla orlików 
młodszych z Wielkopolski powoływali: Ja-
kuba Smyka, Jasia Mysakowskiego i Mak-
symiliana Zysa. W tym miejscu na podzię-
kowania za ciężką pracę zasługuje sztab 
trenerski oraz kierownik drużyny Tomek 
Smyk, który jest niezastąpiony w sprawach 
organizacyjnych i nie tylko. Za zaangażo-
wanie i poświęcony czas dziękujemy także 
rodzicom, którzy z anielską cierpliwością 

towarzyszyli chłopcom na trybunach oraz 
zapewniając tzw. logistykę (w ramach sa-
mych rozgrywek okręgowych rocznika 
2010 oraz 2009 pokonaliśmy prawie 500 

km!).
Obecny skład drużyny: Mi-

łosz Danielewicz, Oskar Dubiel, 
Michał Juszczak, Igor Kaczma-
rek, Konrad Krawczyk, Bruno 
Laufer, Krzysztof Lipczyński, 

Szymon Mazurkiewicz, Aleksan-
der Miozga, Jan Mysakowski, Leon 

Pacholczyk, Filip Polcyn, Wiktor Radom-
ski, Robert Rembicki, Jakub Smyk, Ignacy 
Starosta, Jan Walkowiak, Nikodem Wika, 
Karol Woźniak, Gabriel Wutezi, Bartło-
miej Zaród, Maksymilian Zys.

Zimą Orliki Młodsze będą uczestniczyć 
w turniejach halowych i przygotowywać 
się do wiosennej rundy rewanżowej. Chło-
paki trzymamy za Was kciuki, grajcie z pa-
sją i zaangażowaniem, a sukcesy o jakich 
marzycie będą Waszym udziałem. 

Do śledzenia dalszych losów utalento-
wanych sucholeskich Orlików Młodszych 
zapraszamy na stronę internetową suchary.
com.pl/drużyny/2010-OrlikE2

Mariusz Rembicki



09 •  l i s topad 201944

Dziesięć lat działalności pozwoliło 
Wam na okrzepnięcie i dojście do pełne-
go profesjonalizmu. Jakie cele postawiło 
sobie Wasze Stowarzyszenie?

Tak, pierwsze dziesięć lat działalności 
minęło bardzo szybko, ale co do profesjo-
nalizmu to był już od samego początku. 
Jesteśmy organizacją, której celem jest 
przede wszystkim propagowanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Nasza działal-
ność prowadzona jest na zasadach społecz-
nych – nie jest więc nastawiona na cele ko-
mercyjne.  Realizacja naszych projektów 

daje dzieciom i młodzieży szanse na nie-
powtarzalne przeżycia, propaguje aktywny 
i zdrowy tryb życia, kształtuje postawy 
uczciwej rywalizacji i stwarza im warunki 
do profesjonalnego uprawiania sportu, co 
może stać się dla nich szansą na zrobienie 
piłkarskiej kariery. Uczestnictwo w więk-
szości projektów jest całkowicie bezpłatne. 
W związku z powyższym realizację na-
szych celów opieramy na ścisłej współpra-
cy z samorządami,  Ministerstwem Sportu, 
Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Wiel-

kopolskim Związkiem Piłki 
Nożnej, a także z lokalnym 
biznesem.

Przez te dziesięć lat organi-
zowaliście wiele różnorodnych 
imprez dla dzieci i młodzieży. 
Czy wszystkie zakończyły się suk-
cesami?

O porażkach nigdy nie chce się pamię-
tać, ale w naszym przypadku to wszystkie 
projekty były strzałem w dziesiątkę. W 
bardzo aktywnej i dynamicznej działalno-
ści, Stowarzyszenie przygotowało wiele 

profesjonalnych projektów. Najważniej-
szymi z nich były: EUROJUNIOR – Liga 
Szkół, Puchar EUROJUNIORA, Turniej 
Dzikich Drużyn, Dzień Dziecka na Spor-
towo, Igrzyska Przedszkolaka, Turniej Mi-
kołajkowy, RED BOX Junior Liga, rajdy 
rowerowe, obozy sportowe i warsztaty 
świąteczne. Część z nich musieliśmy za-
wiesić ze względu na brak środków finan-
sowych, ale część z nich co roku daje wiele 
radości ich uczestnikom.

Turniej Mikołajkowy w Suchym Le-

sie jest chyba jedną z tych imprez, które 
co roku powracają?

W tym roku organizować będziemy już 
dziesiątą edycję tego turnieju. Co roku jako 
organizatorzy otrzymujemy wiele pochwał 

od uczestników i obserwatorów, co 
dodatkowo nas mobilizuje do 
jeszcze lepszej pracy. Podczas 
Turniejów Mikołajkowych dru-

żyny z Suchego Lasu gościły już 
zespoły z całego kraju, a także z 

Węgier i Ukrainy. Każdego roku 
przeżywamy wiele emocji sporto-

wych, a młodzi piłkarze mogą liczyć 
na wspaniałe trofea i nagrody. Dodatko-

wo od kilku lat podczas Turnieju Mikołaj-
kowego prowadzimy akcję „Świąteczny 
RED BOX dla potrzebujących”, w ramach 
której zbieramy środki na paczki świątecz-
ne dla najbardziej potrzebujących rodzin, 
wskazanych przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Suchym Lesie. Każda osoba, 
która zakupi cegiełkę na ten cel, otrzymuje 
nagrodę rzeczową, czasami bardzo atrak-
cyjną i cenną.

„Świąteczny RED BOX dla potrzebu-
jących” to nie jedyna akcja charytatywna, 
którą Wasze Stowarzyszenie prowadzi?

To prawda. Co roku gramy z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy i organizuje-
my turniej dla dzieci i młodzieży, podczas 
którego również zbieramy środki dla Or-
kiestry. Zapewniam, że to wspaniałe uczu-
cie, kiedy można ofiarować swoją pomoc 
potrzebującym.

Przed Wami kolejny pracowity okres. 
Czy może nam Pan powiedzieć, co Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej Red Box 
przygotowało dla mieszkańców gminy 
Suchy Las?

Jak co roku zaplanowaliśmy wiele im-
prez i zajęć zachęcających dzieci do aktyw-
ności fizycznej. Nie tak dawno zawodnicy 
Red Box Piłkarskiej Akademii w Suchym 
Lesie, Biedrusku, Chludowie i Golęczewie, 
po krótkiej wakacyjnej przerwie rozpoczęli 
treningi na boiskach, a już teraz przenoszą 
się do hal sportowych. Przed nimi pracowity 
czas, bowiem wybrane roczniki kończą lub 
zakończyły już kolejny sezon rozgrywek ligi 

RED BOX jest z nami od dekady
Już wkrótce Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX świętować będzie dziesiątą 
rocznicę powstania. O to, jak Stowarzyszenie zmieniało się przez te lata i jakie ma plany na 
najbliższą przyszłość, zapytaliśmy prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Graczyka. 
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Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Red Box Junior Ligi, organizowanej przez 
nasze Stowarzyszenie. Dla najzdolniejszych 
dzieci z gminy Suchy Las organizujemy do-
datkowe treningi, które odbywają się raz w 
tygodniu w Poznaniu. Na zasadzie 
reprezentacji, dzieci mogą trenować 
z najlepszymi piłkarzami z Poznania 
i rozgrywać z nimi mecze kontrolne 
i sparingowe, a także ligowe. Naszą 
pracę docenił Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej, który objął patronatem 
imprezy organizowane przez nasze 
Stowarzyszenie, między innymi RED 
BOX Junior Ligę i Turniej Mikołajko-
wy. Dzięki temu najzdolniejsze dzieci 
z naszej Akademii będą miały łatwiej-
szy dostęp do reprezentacji WZPN.

Jak rozumiem chętnych do tre-
nowania futbolu nie brakuje?

Oczywiście, piłka nożna zawsze 
cieszy się największym zaintereso-
waniem najmłodszych. Cieszymy 
się, że coraz więcej dzieci, nie tylko 
chłopców, ale i dziewczynek przy-
stępuje do treningów Red Box Pił-
karskiej Akademii w Suchym Lesie, 
Biedrusku, Chludowie i Golęczewie. 
Staramy się, aby nasze treningi były 
atrakcyjne i profesjonalnie przygo-
towane.  Bardzo dobrze rozwija się 
w Chludowie nasz ostatni piłkarski 
projekt, czyli Aktywne Przedszkole, 
gdzie przedszkolaki pod okiem tre-
nerów Red Box Piłkarskiej Akademii 
poznają tajniki futbolu.

Czy w przyszłym roku również 
odbędą się Igrzyska Olimpijskie 
Przedszkolaka, podobnie jak to 
było w minionych latach?

Tak, zawsze z przyjemnością przygo-
towujemy to sportowe święto dla dzieci z 
przedszkoli gminy Suchy Las. Podczas tej 
imprezy przedszkolaki mogą sprawdzić 
się w różnych dyscyplinach sportowych, 
świetnie się przy tym bawią, a uśmiech 
dziecka jest dla nas zawsze największą na-
grodą. W czerwcu przyszłego roku znów 
zaprosimy przedszkolaki do wspólnej 
sportowej zabawy. 

Polski Związek Piłki Nożnej rozpo-
czął w bieżącym roku projekt certyfika-
cji szkółek i akademii piłkarskich, czy 
Wasza Akademia również przystąpiła do 
tego programu?

Oczywiście przystąpiliśmy do tego pro-
gramu i spełniliśmy jak do tej pory wszyst-
kie wymagania stawiane przez Polski 
Związek Piłki Nożnej. Ostateczne wyniki 
poznamy jeszcze w tym roku.

Piłka nożna jest Waszą pasją, do tego 
stopnia, że postanowiliście wybudować w 
Biedrusku trawiaste boisko piłkarskie.

Dla nas największą pasją jest pomoc 
dzieciom i młodzieży w prawidłowym roz-

woju fizycznym. Nasze plany realizujemy 
poprzez organizację zajęć piłkarskich. Wia-
domo, że do prowadzenia zajęć niezbędne 
są odpowiednie warunki. W Biedrusku je-
dyne boisko trawiaste było dotąd na terenie 

jednostki wojskowej. Przez kilka 
lat próbowaliśmy uzyskać zgodę 
na korzystanie z niego, ale niestety 
napotkaliśmy na zbyt grube mury. 
Dlatego postanowiliśmy zbudować 
coś od podstaw. Nie było łatwo, bo 
budowa i utrzymanie takiego boiska 
są bardzo kosztowne, a dodatkowo 
warunki atmosferyczne nie sprzyja-
ły naszym działaniom. Zeszłorocz-
na susza naraziła nas na dodatkowe, 
duże koszty, ale nie poddaliśmy się 
i dzięki pomocy wielu życzliwych 
ludzi, z Wójtem Gminy Suchy Las 
Panem Grzegorzem Wojterą na cze-
le, udało się stworzyć malowniczo 
usytuowane boisko piłkarskie, któ-
re służyć będzie wszystkim miesz-
kańcom Biedruska. Chcieliśmy, aby 
drużyna dzieci z Biedruska mogła 
grać swoje mecze ligi WZPN na 
swoim boisku, ale okazało się, że 
potrzebujemy do tego jeszcze szat-
nie i piłkochwyty. Czyli kolejne 
wyzwanie przed nami! Wniosek do 
budżetu Gminy Suchy Las złożony, 
więc liczymy, że zostanie przyjęty 
przez radnych i w przyszłym roku 
drużyna z Biedruska będzie mogła 
wreszcie zagrać w rozgrywkach 
WZPN na własnym boisku.

Zatem zapowiada się niezwy-
kle dużo wyzwań, pracy oraz cie-
kawy kolejny sezon RED BOX 
Piłkarskiej Akademii. Gdzie 

można uzyskać szczegółowe informacje 
i zgłosić się do udziału w treningach pił-
karskich?

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.redboxpilkarskaakademia.pl. Bieżące 
informacje umieszczamy również na Face-
booku Red Box Piłkarskiej Akademii. 

Dziękuję za rozmowę i życzę samych 
sukcesów!

SKF RED BOX

Kolejność uczestników na koniec paź-
dziernika przedstawia się następująco:
1 m. Paweł Andrzejewski – 3,5 pkt (6 roze-
granych partii) – Suchy Las
2 m. Eugeniusz Głowacki – 2,0 pkt (2 roze-
grane partie) – Oborniki Wlkp.
2 m. Janusz Domik – 2,0 pkt (5 rozegra-
nych partii) – Złotniki
3 m. Marek Kulmiński – 1,5 pkt (3 roze-
grane partie)- Oborniki Wlkp.

4 m. Jakub Lemiesiewicz – 1,0 pkt (2 roze-
grane partie) – Jelonek
5 m. Mariusz Warkoci – 0,0 pkt (brak par-
tii) – Złotniki 

Miłośników gry w szachy zapraszamy 
do udziału w Turnieju Szachowym. 

Zapisy i informacje udzielam telefo-
nicznie: 690 514 391. 

Miłośnik gry w szachy
inż. Janusz Domik

Klub szachowy „Delfin” informuje
W CKiBP w Suchym Lesie trwa Turniej Szachowy. W październiku do gry dołączyło dwóch 
szachistów z Obornik Wlkp. 
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Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
“Podlasie” w Złotkowie

realizuje projekt pn.

Z Asystentem przez Życie
obejmujący wsparciem 28 osób niepełnosprawnych przez:

7 ASyStentów OSObiStych
Podstawą realizacji projektu przez Asystenta jest pomoc  
w codziennych czynnościach, skierowana przede  
wszystkim na usamodzielnienie, zapobieganie izolacji osób 
niepełnosprawnych oraz ich integrację.
Projekt realizowany jest od 1 września do 30 listopada 2019 r. 
na obszarze powiatu poznańskiego.

Partnerem projektu  
jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Suchym Lesie.

Kontakt: 508 723 332

Projekt jest współfinansowany ze środków PeFROn
będących do dyspozycji Samorządu województwa wielkopolskiego.

 okulary na raty!

 profesjonalne badanie wzroku

 realizacja recept nfz

  markowe soczewki progresywne:  

nikon, Jzo, eSSiLor

 Soczewki kontaktowe i płyny

 atrakcyjne promocje (szczegóły w salonie)

 wysoka jakość to nasz priorytet od 1992 roku

zapraszamy do salonów opTyk micHaLak:

poznań, os. bolesława Śmiałego 17  

tel. 618 261 074  pn - pt: 10:00 - 18:00, Sob 10:00 - 14:00

poznań, os. marysieńki 25 (przychodnia Hipokrates)

tel. 618 255 158  pn - pt: 9:00 - 17:00

www.optykmichalak.pl

Suchy Las, Plac Nowy Rynek 2, tel. 535 993 155 

zapraszamy pn - pt: 10:00 - 18:00  

Sklep z zabawkami
ul.Obornicka 25, Złotniki

tel.61 624 2000

w w w . b e r p o . p l

Berpos.c.

Rapido Kamila Tadeusz
Obornicka 310
60-691 Poznań
rapidopalety@gmail.com

•  odbieramy od klienta i zawozimy do naszego punktu

•  przy dłuższej współpracy indywidualne warunki

Stała wSpółpraca • indywidualne rabaty

Chludowo, ul. Nad Torem 15A
tel.: 602 249 728, 61 811 65 65 

www.ex-meble.pl
piotr.nowicki@ex-meble.pl

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar

RENOWACJA 
TAPICERKI

tel. 501 734 480
Nowy Rynek 2

Suchy Las
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R E K L A M A

512 427 857
www.imperialhouse.pl

•  domy w zabudowie 
bliźniaczej w Suchym Lesie  
102 m2 / 300 m2

• Złotkowo 113 m2 / 645 m2 •  Apartament Suchy Las 
centrum  
92 m2, ogródek

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska

specjalista protetyki stomatologicznej
• stomatologia estetyczna
• odbudowa estetyczna koron zębów
• licówki
• wkłady koronowe – inlay
• korony porcelanowe
• protezy bezklamrowe
• endodoncja 
• rentgen stomatologiczny

Plac Grzybowy 22  
62-002 Złotniki

tel.: 61 811 60 98
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00

śr., pt. 9.00 – 16.00

 

AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

tel. 61 892 70 25, 
602 45 88 47

Chludowo, ul. Poznańska 19

Wigilia 2019 w Pałacu Biedrusko,  
to czas na świąteczne  

spotkania dla firm i grup zorganizowanych.

Tradycyjne menu już od 80 zł/os. do 120 zł/os.

Przepracowaliśmy cały rok, podarujmy sobie ten jeden 
wspólny wieczór na pożegnanie Starego  

i powitanie Nowego 2020 roku w wybranym towarzystwie.

Zapraszamy na szampańską zabawę  
w pałacowych salach, przy pałacowej orkiestrze i kuchni  

oraz toaście noworocznym i fajerwerkach. 

Cena biletu sylwestrowego 200 zł/os.  
nocleg 50 zł/os.

Wigilia SylWeSTer

Oferta na: www.zamekbiedrusko.pl
Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 793 330 036,  
533 675 806, 603 627 644  
oraz na adres mailowy: marketing@zamekbiedrusko.pl

Native speaker  
języka  
angielskiego 
chętnie udzieli lekcji 
lub konwersacji

tel. 795 319 668 
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ul. Obornicka 14 a 
62-002 SUCHY LAS 
tel./fax  61 8115 515 
e-mail: grube@grube.pl

www.grube.pl • www.grube.stihl-online.pl

tel. 502 313 613   www.rombud.pl
Suchy Las, ul. Kubackiego 43

Suchy Las   tel. 502 313 613   www.rombud.pl   

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

R E K L A M A

ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax  61 8115 515
e-mail: grube@grube.pl

www.grube.pl • www.grube.stihl-online.pl

tel. 502 313 613   www.rombud.pl
Suchy Las, ul. Kubackiego 43

tel. 502 313 613  www.rombbbbbubbubuddddddd.ppllllll
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Suchy Las   tel. 502 313 613   www.rombud.pl   

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

666

ul. Dworcowa 6
62-001 Chludowo
tel.: 691 059 245, 61 811 64 13
www.ogrodprzysmakow.pl
czynne: pn. – pt. 12.00 – 22.00 | sob. – niedz. 12.00 – 20.00
polub nas na FB - facebook.com/OgrodPrzysmakow

Restauracja & Hotel „Ogród Przysmaków” 
Zaprasza na rodzinne obiady i kolacje w rodzinnej atmosferze
    – teraz z 10% rabatem
    Polecamy tak e na wynos wszystkie dania z karty 
       oraz catering wi teczny i okazyjny.
          Organizujemy uroczysto ci rodzinne, wesela, stypy.
                 A wszystko to w przepi knym
                         Chludowie.

Mi dzy nami 

kobietami,
czyli odkryj 
swój biust 

na nowo...

rodPrzysmakow

y naMi dzy

/U3Suuchy Las, oos. Pooziommkowee 8F//
Czzynnee od pponieedzia ku do sobbotyd d k d bb

tel. 6033 080 469
Instaagramm: @kobraa_braa ttingg

wwww.facebook.coom/kkobrabbra ttting

•••••• ••••  B BBeeeeeeeezezezezezzzzzzzzze pppppppppp atatatataatata nenenenenenene iindnnddddddddddddddyywywywywidididdddduuuuau lnne 
kokokooonsnssulululttatacjcjjccje e brbrrraaaat ttitingoowe

• Boony uupomminkkowo ee
•  Or ezachrgannizujeemy pokkazy na impree

okkoliczzno ciowwych

SK AD OPA USK AD OPA U
CHLUDOWOCHLUDOWO, ul., ul. OBORNICKAOBORNICKA 25 525
P.H.U. P.H.U. ““OPA EK” Daniel Ci lakOPA EK” Daniel Ci lak

TRANSPORT POWYŻEJTRANSPORT POWYŻEJ 11TT GRATISGRATIS
WYWÓZ NIECZYSTO CI P YNNYCHWYWÓZ NIECZYSTO CI P YNNYCH

MO LIWO  P ATNO CI KART

Oferuje W giel:
– KOSTKA 30-32 KJ
– ORZECH 29,5 KJ
– EKOGROSZEK 26 KJ
– EKOGROSZEK 28 KJ
– ROZPAŁKA SOSNOWA

tel.:  726 076 770

SkłAd opAłu
Chludowo, ul. oborniCka 25
P.H.U. “OPAŁEK” Daniel Ciślak

TRANSPORT POWYŻEJ 1T GRATIS
wywóz nIeczySToścI płynnych

MożlIwość płATnoścI kARTą

oferuje węgiel:
– KOSTKA 30-32 KJ
– ORzEch 29,5 KJ
– EKOgROSzEK 26 KJ
– EKOgROSzEK 28 KJ
– ROzPAłKA SOSNOWA

tel.:  726 076 770

Między nami  

kobietami,
czyli odkryj swój biust  
na nowo...

•  Bezpłatne  
indywidualne  
konsultacje  
brafittingowe

• Bony upominkowe

•  Organizujemy pokazy  
na imprezach  
okolicznościowych

Suchy Las, os. Poziomkowe 8F/U3
Czynne od poniedziałku do soboty
tel. 603 080 469
Instagram: @kobra_brafiting
www. facebook.com/kobrabrafitting


