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Od 1 kwietnia stacja pogotowia
ratunkowego w Suchym Lesie
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Restauracja

• Kuchnia Polska
• Burgery
• Pizza na cienkim cieście
• Codziennie coś
wyjątkowego
• Catering

• Imprezy
okolicznościowe
• Spotkania firmowe
• Gry planszowe
• Niezależna sala
na 35 i 50 osób

DOWOZIMY!!! – 505 499 875
BIEDRUSKO • ul. Zjednoczenia 297

Berpo

s.c.

Fotowoltaika
Nie płać za prąd!

Zrób instalację z PVE w kilku prostych krokach:
Dobór instalacji, rozkład paneli, wycena
Dostawa, montaż, dokumentacja do energetyki
Przyłączamy do słońca!

www.pve.com.pl

Zadzwoń i umów się na wycenę
Dział Techniczny Poznań:

+48 504 205 302
kw@pve.com.pl

Komunia 2020 www.butikweselny.pl
Producent dodatków komunijnych, ślubnych i weselnych

• s ukienki komunijne, alby sukienkowe,
halki usztywniane – wyprzedaż od 20 – 40%
•w
 ianki komunijne tradycyjne, kwiatowe boho,
• bielizna komunijna, rękawiczki, torebeczki
• s podnie, koszule, muszki
• ś wiece, okapniki
•a
 rt. dekoracyjne, podziękowania dla gości

Ślubne Glamour • Suchy Las
telefoniczna rezerwacja spotkania, tel. 501 072 275
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Sklep z zabawkami
ul.Obornicka 25, Złotniki
tel.61 624 2000

www.berpo.pl
warsztaty dla rodziców
Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania:

• Jak budować relację opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu?
• Jak rozumieć potrzeby dziecka i wyrażać własne?
• Jak formułować prośby, aby zostały spełnione?
• Jak przyjmować odmowę i jak ją wyrażać w zgodzie ze sobą?
• Jak rozwiązywać konflikty w sposób, który pozwoli zadowolić obie strony?

To te warsztaty są dla Ciebie!

„Pracownia na poddaszu” to miejsce, gdzie można nauczyć się zasad
Porozumienia bez Przemocy i łagodnie, z troską o siebie i o innych,
wprowadzić je w życie.
Podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową:
• dowiesz się, jak być otwartym na potrzeby dziecka,
przy równoczesnym stawianiu granic
• zrozumiesz, co naprawdę kryje się pod krytyką
• nauczysz się, jak wyrażać swoje uczucia
bez ranienia innych
• dostaniesz wskazówki, jak rozwiązywać konflikty
w sposób, który pozwoli zadowolić obie strony
Zapisy i informacje:

www.pracownianapoddaszu.pl , tel. 609-308-898
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W Suchym Lesie będzie stacja
pogotowia ratunkowego

Od 1 kwietnia tego roku zespół ratownictwa medycznego będzie stacjonował w Suchym
Lesie. Taka informacja została podana podczas briefingu prasowego, w środę 25 lutego.
W spotkaniu w Suchym Lesie uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk,
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marcin Zieliński, Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera oraz Prezes Zakładu
Gospodarki Komunalnej Suchy Las Jerzy Świerkowski.

Marcin Zielińśki, Łukasz Mikołajczyk, Bartłomiej Wróblewski, Grzegorz Wojtera, Jerzy Świerkowski

Temat ten został podjęty przez Gminę
w połowie 2017 roku. Wówczas do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
zostało skierowane pismo z wnioskiem o
lokalizację podstawowego zespołu ratownictwa medycznego na terenie gminy Suchy Las. – Otrzymaliśmy informację o możliwości stworzenia takiej stacji na naszym
terenie, co było zbieżne z oczekiwaniami
mieszkańców – relacjonuje wójt Grzegorz
Wojtera. – Dzisiaj mamy w zasadzie finalizację tego procesu decyzyjnego. Ulica
Obornicka, przejazd kolejowy w ciągu ulic
Sucholeskiej i Biskupińskiej stwarzają realny problem, który można zmierzyć kilkunastominutowym opóźnieniem w przejeździe, zwłaszcza w czasie natężenia ruchu
w godzinach porannych i popołudniowych.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny
jest czas dojazdu karetki w sytuacji zagrożenia życia. Dlatego uważam, że warto było
czekać te trzy lata dla tych kilkunastu minut, które zostaną zaoszczędzone. Dziękuję
wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten
projekt – od samego pomysłu, przez jego
realizację i to ostateczne przyspieszenie. W
momencie przejęcia tej sprawy przez Pana
Wojewodę i dzięki pomocy Pana Posła nabrała ona bardzo realnych kształtów.
Oprócz władz samorządowych, w międzyczasie w sprawę zaangażowali się także
mieszkańcy, którzy przygotowali petycję

do Wojewody Wielkopolskiego.
– W związku z tym, że Gmina włożyła
duży wysiłek, stworzyła miejsce wyczekiwania karetki i było to nie tylko zgodne z
oczekiwaniami mieszkańców, ale i uzasadnione merytorycznie, w ubiegłym roku
podjąłem próbę przekonania Wydziału
Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim, Państwa Wojewodów do tego, aby zapewnić
karetkę dla gminy Suchy Las i północnej
części Poznania. W zeszłym roku nie było
to możliwe ze względu na brak środków –
mówił podczas lutowego spotkania poseł

Wróblewski.
– Rozwiązanie to dziś możemy zrealizować, głównie dzięki zwiększeniu środków
finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po przeprowadzeniu analizy, z ogromną przyjemnością podjąłem decyzję o tym,
żeby ta karetka tutaj była – dodał Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
Działania, które zostały podjęte polegają
na relokacji karetki z Alei Solidarności do
Suchego Lasu, przy jednoczesnym utrzymaniu zespołu ratownictwa w dotychczasowym miejscu stacjonowania. – Podobny
zabieg został już wykonany kilka lat temu.
Było to przesunięcie karetki ze Swarzędza
do Kostrzyna – wskazał Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Marcin Zieliński. – Tam, dosłownie dwa
dni po uruchomieniu tego zespołu, przeprowadzona została interwencja w związku
z zatrzymaniem krążenia. Karetka przyjechała w trzy minuty od momentu zdarzenia.
Kilka minut różnicy sprawia, że człowiek
ma szansę przeżyć. To pokazuje, że jest potrzeba takich ruchów i są one nieocenione.
Od 1 kwietnia Zespół Pogotowia Ratunkowego będzie stacjonował w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy
ulicy Obornickiej 149 w Suchym Lesie.
Jak informuje Jerzy Świerkowski, prezes
ZGK, na ten cel zostało wyznaczone ponad
110 metrów kwadratowych powierzchni,
na którą składa się przestrzeń garażowa,
biurowa i zaplecze sanitarne. Miejsce to,
zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wojewódzkiej Stacji, zostało odpowiednio
przygotowane dla tego typu działalności.
Karetka będzie całodobowo obsługiwała
gminę Suchy Las, jak i północne dzielnice
Poznania.
Barbara Stachowiak

Pani Barbarze Hędrzak,
byłej Radnej Gminy Suchy Las
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz
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Karnawał zakończyliśmy
w wielkim stylu!

Bilety na to wydarzenie kulturalne rozeszły się w mgnieniu oka. I trudno się temu dziwić,
ponieważ Koncert Ostatkowy Orkiestry Dętej z Chludowa co roku zaskakuje – nowym,
światowym repertuarem, wyjątkowymi gośćmi i gwarantuje przeżycia artystyczne
na najwyższym poziomie. W tym roku odbył się we wtorek 25 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie i towarzyszyła mu równie wyjątkowa ceremonia,
wręczenia przez Wójta Gminy statuetki „Dębowego Liścia”, nagrody ustanowionej z okazji
800-lecia Suchego Lasu.

etkę „Dębowego Liścia” otrzymuje firma
Apart.
Wójt Gminy statuetkę wręczył Adamowi Rączyńskiemu, założycielowi, wiceprezesowi zarządu firmy Apart, który podziękował władzom Gminy za dotychczasową
współpracę. – Zawsze mogliśmy liczyć na
przychylność władz Gminy dla naszej dzia-

FOT. M. Dawidowska, B. Stachowiak

Pierwszym laureatem nagrody w 2018
roku został śp. Zenon Pilarczyk, który
swoje bogate życie zawodowe poświęcił
badaniu historii gminy Suchy Las i pielęgnowaniu jej kultury. W ubiegłym roku
nagrodzony został Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
mieszkaniec gminy Suchy Las – w dowód

uznania za szczególne zaangażowanie w
dbałość o tradycję oraz za wybitne osiągnięcia w propagowaniu historii regionu
Wielkopolski na arenie krajowej i międzynarodowej. Natomiast w tym roku Wójt
statuetką „Dębowego Liścia” uhonorował
przedstawicieli sucholeskiej firmy, znanej
na rynku ogólnoświatowym, która jest liderem w swojej branży.
„Z miłości do piękna”
– Dziś wręczę tę nagrodę już po raz
trzeci – powiedział ze sceny wójt Grzegorz
Wojtera. – Tegorocznym wyróżnieniem
wkraczamy w obszar gospodarki. Firma ta
znana jest nie tylko z tego, co produkuje i
wyrabia, ale znana jest również z programów telewizyjnych. Bardzo często widzimy informacje o tej firmie jako sponsorze,
a nawet producencie niektórych bardzo
ważnych wydarzeń w obszarze show biznesu. Ale dla nas najważniejsze jest to, że
działa ona w gminie Suchy Las od 40 lat!
Za wybitne osiągniecia na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym statu-
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łalności. Nie ukrywam, że jest to dla nas
bardzo ważne i bardzo istotne. Wszystkie
tematy inwestycyjne, które do tej pory prowadziliśmy, przebiegały w sposób wzorcowy. Władze Gminy mogą być wzorem dla
władzy rządowej, jeżeli chodzi o wsparcie
dla przedsiębiorców. W gminie Suchy Las z
całą pewnością jest dobry klimat dla biznesu – odbierając nagrodę powiedział Adam
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Rączyński. – Sukces i dorobek firmy Apart
jest czynnikiem wielu zdarzeń. To nie jest
sukces nasz, jako założycieli, czyli mój i
brata. Jest to sukces wszystkich pracowników. To, co udało nam się zbudować przez
40 lat, jest tylko i wyłącznie efektem dobrej
organizacji, przy wspaniałych pracownikach, których zatrudniamy. Mamy ich w
Polsce ponad 2,5 tysiąca. Aktualnie mamy
ponad 207 salonów sprzedaży. Myślimy o
ekspansji. Zaczynamy naszą działalność
pod szyldem Apart w Czechach i w Hiszpanii.
Za dobre serce dla muzyki
Statuetka „Dębowego Liścia” nie była
jedyną nagrodą podczas wieczoru ostatkowego. Od ubiegłego roku Orkiestra Dęta
w Chludowie nadaje tytuł „Przyjaciela
Orkiestry”. Pierwszy certyfikat, który jest
podziękowaniem za dobre serce dla muzyki i zarazem wyrazem uznania za działalność na rzecz orkiestry, został wręczony
Wójtowi Gminy Grzegorzowi Wojterze. W
tym roku otrzymała go Urszula Habrych,
była dyrektor Ośrodka Kultury, a następnie
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Suchy Las.
– Dzięki Pani Dyrektor powstało nasze stowarzyszenie. Tym certyfikatem pragniemy wyrazić nasze najszczersze wyrazy uznania i podziękować za wieloletnią i
bardzo dobrą współpracę na rzecz naszej
orkiestry. Pani zaangażowanie i chęć niesienia pomocy w ważnych momentach
działalności orkiestry, przyczyniły się do
jej obecnego poziomu artystycznego – podkreślił Michał Wojtyna, prezes zarządu
Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Chludowie, któremu w tym ważnym momencie
towarzyszył kapelmistrz orkiestry Krzysztof Żeleśkiewicz.
– Z orkiestrą byłam związana od początku mojej działalności zawodowej
– odbierając wyróżnienie mówiła Urszula Habrych. – Był moment, że orkiestra
przeżywała trudne chwile. Ówczesny wójt
Adam Tychowski i Zbigniew Hącia, który
był wówczas sołtysem Chludowa zwrócili się do mnie, by coś z tym zrobić. Przez
kilka miesięcy poszukiwałam kapelmistrza
dla orkiestry i udało pozyskać się dla niej

Pana Ignacego Bienia, który skutecznie
zreanimował orkiestrę i współpracował z
nią do roku 2010. Formuła tej współpracy
z czasem się wyczerpała. Orkiestra oczekiwała czegoś innego, nowego. Panowie
Michał Wojtyna, Grzegorz Warzybok i Leszek Bednarek przyjechali do mnie z prośbą, żeby wspomóc poszukiwania nowego
kapelmistrza. I udało mi się zaprosić do
współpracy z orkiestrą Pana Krzysztofa
Żeleśkiewicza. Uważam, że to jedna z ważniejszych rzeczy w moim życiu i życiu wielu
mieszkańców, jeżeli chodzi o sferę kulturalną. To, co zrobił Pan Krzysztof i robi przez
wszystkie te lata, to coś niesamowitego.
Orkiestra odżyła. Z 30 osób powiększyła
się do prawie 80 i nadal się rozwija.
Orkiestra zagrała koncertowo
Orkiestra Dęta w Chludowie pod batutą
Krzysztofa Żeleśkiewicza z całą pewnością udowodniła to podczas koncertu, który rozpoczęła piosenką „I Want You Back”
z repertuaru The Jackson 5. Ostatkowy
wieczór był muzyczną podróżą w różne
zakątki świata, w czasie której publiczność
usłyszała utwory zajmujące szczególne
miejsce w historii muzyki. Jednocześnie
była to prezentacja umiejętności członków
orkiestry i ich talentów, także wokalnych,
które są wynikiem ogromnej pracy i zaangażowania w to, co robią. Sami podkreślają, że są „orkiestrą rodzinną” z małej
miejscowości. A pasja muzykowania często jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. – Grali tu nasi dziadkowie, grają
rodzice, dzieci i wnuki. Tak więc
spokojnie można powiedzieć, że
jest to orkiestra wielopokoleniowa. Każdy z nas jest inny i ma inne
upodobania muzyczne, jednak gdy
jesteśmy wszyscy razem tworzymy
jeden zgrany zespół. Prawdą jest,
że „muzyka nie zna granic”, jej
magia zbliża nas do siebie i przenosi w inne miejsca – zaznaczają.
W wykonaniu Orkiestry Dętej
w Chludowie w hali Gminnego
Ośrodka Sportu zabrzmiały przeboje takie jak: „I will survive”, do
którego zaśpiewała Izabela Kwaśniewska, „Tonight I celebrate
my love for you” z wokalnym występem
również Izabeli Kwaśniewskiej i Mateusza
Nowickiego. Nie zabrakło także rodzimych ponadczasowych piosenek, a wśród
nich utworu Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat”, który wykonała Kinga Piechowiak przy wsparciu chórków – Izabeli
Kwaśniewskiej i Mateusza Nowickiego.
Hubert Stepka na trąbce popisowo zagrał
utwory „Cabaret” i „My Way” Franka Sinatry. Z kolei Adam Brzyski i Marcin Piechuła trąbka, Damian Lotycz waltornia,
Mateusz Wesołowski puzon, Marcin Nowak tuba, Rafał Pakuła perkusja stworzyli tło muzyczne, do utworów „Carmen” i

„Hana Nagila”, które na skrzypcach zaprezentował Artur Banaszkiewicz. Skrzypek,
kompozytor, aranżer wystąpił gościnnie
w Suchym Lesie i zauroczył publiczność
nie tylko swoją wirtuozerską grą, ale także dowcipem i opowieściami. Tak wspa-

niałe muzyczne święto trwało ponad dwie
godziny. Na finał finałów dla wszystkich
Pań, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
piosenkę „Ach, Te Baby” z niezwykłą żywiołowością i teatralnym gestem wykonał
Mateusz Nowicki.
Koncert Ostatkowy odbył się
pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las i został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Orkiestry
Dętej w Chludowie, przy udziale
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym
Lesie oraz Referatu Promocji Gminy. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła „Gazeta Sucholeska” oraz Suchy Las TV, dzięki
której była prowadzona transmisja
z tego wydarzenia.
Barbara Stachowiak

oglądaj Suchy Las TV
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Takich Dni Gminy Suchy Las
jeszcze nie było

FOT. B. Stachowiak

W poniedziałek, 10 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie
z przedstawicielami jednostek pomocniczych. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy
Sekretarz Gminy Joanny Nowak, która je także poprowadziła.

Oprócz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
uczestniczyli w nim zastępca
wójta Marcin Buliński i pracownicy referatów: Promocji Gminy,
Ochrony Środowiska, Komunalnego oraz Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, a także Biura Nadzoru Właścicielskiego i
Współpracy z Organizacjami.
Podczas lutowego spotkania
zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. komunikacji internetowej rad sołeckich i zarządów
osiedli z mieszkańcami, czy realizacji zadań lokalnych w 2020
roku. Natomiast głównym tema-

tem spotkania były Dni Gminy Suchy Las.
Po rocznej przerwie, spowodowanej wyborami w sołectwach i osiedlach, jednostki
pomocnicze zostały ponownie zaproszone
do aktywnego udziału w obchodach gminnego święta. Przed wsiami i osiedlami
zostało zatem postawione zadanie zorganizowania stoisk promocyjnych w duchu
ekologicznym. Ekologia bowiem będzie
motywem przewodnim tegorocznego festynu z okazji Dni Gminy, który został zaplanowany 13 czerwca w sobotę, tradycyjnie wokół hali GOS w Suchym Lesie.
Już teraz warto zarezerwować w kalendarzu ten termin, chociażby ze względu na
stoiska jednostek pomocniczych, których
przedstawiciele przygotowują na tę okazję bogatą i atrakcyjną eko ofertę. Podczas
spotkania sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli zdradzili pierwsze pomysły,
które zamierzają realizować na swoich stoiskach. Panie z Kół Gospodyń kusić będą
przepysznymi, orzeźwiającymi napojami i
smakowitymi potrawami, serwowanymi na
eko zastawie. Odbędą się liczne warsztaty
i pokazy rękodzielnicze czy recyklingowe. Będzie można wziąć
udział w konkursach i posłuchać
porad na przykład ogrodniczych,
a także samemu posadzić roślinę
i zabrać ją ze sobą do domu. Nie
zabraknie także promocji lokalnych, zdrowych produktów.
Stoiska jednostek pomocniczych będą jedną z wielu atrakcji
czerwcowego festynu, na który
już teraz zapraszamy. Jak zwykle
w jego bogatym programie znajdą
się koncerty. Na scenie, w blasku sucholeskiego słońca, z dużą
dawką jamajskich rytmów wystąpi m.in. Kamil Bednarek!
bs

Tour Salon
W dniach 14-16 lutego w Poznaniu odbyły
się targi turystyczne Tour Salon. 31. edycja
targów przyciągnęła 9,5 tysiąca osób.
Swoje walory pokazało 100 regionów,
miast, powiatów, biur podróży, obiektów
turystycznych i parków rozrywki.

FOT. P. Andrzejewski

Gmina Suchy Las wystawiała się przy
stoisku Metropolii Poznań wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną
i Starostwem Powiatowym. Dla gości w
dniu targów codziennie o g.13.00 zorganizowane zostały konkursy z wiedzy o
regionie. Do wygrania były mniej lub bardziej cenne materiały promocyjne. Zainteresowanie zabawą było spore. Przy okazji
można było poszerzyć swoją wiedzę o Poznaniu i gminach ościennych.
P.A.
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Gminny portal w nowej odsłonie!
Z początkiem lutego wystartowała nowa wersja strony internetowej gminy Suchy Las,
znajdująca się pod adresem www.suchylas.pl. Wraz z nową, przejrzystą szatą graficzną na
stronie pojawiło się więcej przydatnych informacji, pogrupowanych w cztery podstawowe
kategorie – Samorząd gminny, Dla Mieszkańców, Dla przedsiębiorców i Dla turystów.
Strona główna przypomina nieco
tę poprzednią wersję – najważniejsze
informacje wyświetlają się w slajderze tuż pod głównym menu. Pod slajderem znajdują się aktualności, a po
jego prawej stronie komunikaty np. o
wyłączeniach prądu czy konkursach dla
organizacji pozarządowych. Również
ze strony głównej, z sekcji „Sucholeski
niezbędnik”, jednym kliknięciem można przejść na najbardziej przydatne dla
mieszkańców strony.
Pod aktualnościami znajduje się
sekcja „Na skróty”, która poprowadzi nas
bezpośrednio do Mapy Gminy (Systemu
Informacji Przestrzennej), relacji na żywo
z sesji Rady Gminy, panelu Pytanie do
Wójta czy strony, gdzie znajdziemy ogłoszenia zamieszczone przez mieszkańców.
Przewijając w dół stronę główną, natkniemy się na kalendarz, skupiający wydarzenia kulturalne, sportowe i samorządowe, odbywające się w gminie Suchy Las.
Dzięki temu planowanie weekendów (i nie
tylko) będzie o wiele łatwiejsze!
W stosunku do poprzedniej wersji stro-

ny rozbudowano dział dotyczący informacji
ogólnych o gminie Suchy Las, który znalazł się w menu „Samorząd gminny”. W tej
samej zakładce znajdują się informacje o
jednostkach pomocniczych gminy (w tym o
zadaniach lokalnych), funduszach unijnych
i krajowych, poligonie czy Straży Gminnej.
W menu „Dla mieszkańców” rozbudowano treści z kategorii Oświata, Sport i rekreacja, Kultura, uporządkowane zostały
informacje o pomocy społecznej, w tym Karcie Dużej Rodziny. Nowością jest strona, na
której znalazły się pogrupowane tematycznie

W Unii Europejskiej mamy „swój” głos
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, mieszkaniec gminy Suchy Las, został
ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów.

FOT. Biww w brukseli

Wybory Prezydium KR zostały przeprowadzone podczas 138. sesji plenarnej, która
odbyła się w dniach 11-13 lutego w Brukseli
i jednocześnie zainaugurowała pięcioletnią
7. kadencję Komitetu Regionów UE.
Europejski Komitet Regionów został
powołany do życia w 1994 roku na mocy
Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht.

Komitet ten tworzą przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych ze
wszystkich 27 państw członkowskich. Za
jego pośrednictwem mają oni możliwość
wymiany opinii na temat tworzonych aktów prawnych UE, które mają bezpośredni
wpływ na regiony i miasta.
Natomiast Prezydium KR odpowiada za

wnioski i formularze do pobrania, przydatne
w załatwianiu urzędowych spraw.
W zakładce „Dla przedsiębiorców”
umieszczono informacje i linki przydatne
przedsiębiorcom, m.in. katalog terenów inwestycyjnych, informacje o ulgach podatkowych czy zamówieniach publicznych.
Zakładka „Dla turystów” stworzona
została z myślą o wszystkich, którzy
chcą poznać naszą gminę lepiej. Właśnie tam znajdziemy odpowiedzi na
pytania, co warto o naszej gminie wiedzieć, a co zobaczyć na własne oczy.
Tam też znajdziemy najnowsze mapy i
przewodniki, w tym Turystyczną mapę
Biedruska i okolic, a także mapę z trasami Nordic Walking w Zielątkowie.
Nowy serwis został stworzony
zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Redaktorzy serwisu dołożą wszelkich
starań, aby umieszczane treści były jak najbardziej dostępne i zgodne ze standardami
WCAG 2.1. Projekt pilotował Referat Promocji Gminy, a za wdrożenie serwisu odpowiedzialna była gminna spółka GCI.
Mamy nadzieję, że nowa strona będzie służyła pomocą i spełni oczekiwania
odwiedzających. Poprzednia strona pełni obecnie rolę archiwum i dostępna jest
pod adresem www.archiwum.suchylas.pl.
Małgorzata Dawidowska

koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz czuwa nad jego
wdrażaniem.
Marszałek Marek Woźniak oprócz
funkcji wiceprzewodniczącego Prezydium
KR, po raz kolejny będzie też przewodniczył polskiej delegacji narodowej. Liczba
członków z poszczególnych państw zależy
od liczby ludności danego kraju, a każdy
członek może być także członkiem jednej
z pięciu grup politycznych działających w
ramach Komitetu Regionów.
Jeżeli chodzi o polską delegację liczy
ona 21 osób, a Marek Woźniak w nowej
kadencji KR zasiądzie w Prezydium Grupy
Europejskiej Partii Ludowej. Będzie pracował w dwóch komisjach: Komisji COTER,
zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz Komisji CIVEX, w której
w zakres kompetencji wchodzą m.in. takie
dziedziny jak: bezpieczeństwo i sprawiedliwość, polityka imigracyjna, azylowa
i wizowa; sprawy konstytucyjne; traktaty
i negocjacje międzynarodowe, terroryzm
i kontrole graniczne; polityka sąsiedztwa
(w tym Partnerstwo Wschodnie i współpraca eurośródziemnomorska), zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju i
kwestie rozszerzenia UE.
BS

Polska delegacja – w środku Marek Woźniak

w w w.suchylas.pl
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Nie PITol. Liczy się Twoje miejsce
ZAMIESZKANIA
Od 15 lutego można już składać wszystkie zeznania PIT za 2019 rok. Przy tej okazji warto
pamiętać, że to, jak rozliczysz roczne zeznanie podatkowe ma również istotne znaczenie dla
Twojej gminy!
Twój PIT jest w cenie!
Dochody budżetu jednostki samorządu
terytorialnego obejmują dochody bieżące
i dochody majątkowe. Wśród tych dwóch
kategorii ważniejszą rolę odgrywają dochody bieżące, na które składają się m.in.

wpływy z podatków i opłat lokalnych, czy
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.
W 2020 roku wielkość udziału
gmin we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
będzie wynosiła 38,16%!
Jeżeli chcesz, by ponad 38% Twojego podatku dochodowego zasiliło budżet
gminy, w której mieszkasz i z której dóbr
korzystasz, wystarczy że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz miejsce
swojego ZAMIESZKANIA i wskażesz

urząd skarbowy właściwy miejscowo dla
Twojej gminy.
Pamiętaj! Urzędy skarbowe „pracują”
tylko i wyłącznie na adresach
ZAMIESZKANIA a nie zameldowania.

Co należy rozumieć przez
„miejsce zamieszkania”?
Przepisy kodeksu cywilnego wyjaśniają,
że miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Urząd Gminy Suchy Las
informuje,
że w dniach

16 marca i 20 kwietnia
odbędą się kolejne dyżury
pracowników
Urzędu Skarbowego.

Co na ten temat mówią przepisy?
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie
podatkowe (tradycyjnie lub drogą elektroniczną), w urzędzie skarbowym właściwym dla jego miejsca ZAMIESZKANIA,
a dokładnie miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, którego zeznanie to dotyczy.
Dla osób zamieszkałych w gminie
Suchy Las właściwym urzędem jest
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady.

Pracownicy Urzędu Skarbowego
będą dyżurować w godz.
od 16.00 do 18.00
w sali konferencyjnej (parter)
Urzędu Gminy – Suchy Las,
ul. Szkolna 13.
Pracownicy Urzędu Skarbowego
będą udzielać wsparcia
przy wypełnianiu rocznych
deklaracji podatkowych.
Do sporządzenia zeznania
podatkowego za 2019 rok
niezbędne są następujące
dokumenty:
• zeznanie podatkowe za 2018 r.,
• PIT-11 za 2019 r.,
• informacja z ZUS za 2019 r.

A kcja promocyj na Gm iny Suc hy Las
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Czas na pierwszą ratę podatku
Pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Lesie ruszyli w teren. Od końca stycznia do końca
lutego w gminie doręczali mieszkańcom bezpośrednio do domów decyzje podatkowe
na 2020 rok.
Wysokość podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego od osób
fizycznych na dany rok podatkowy ustalana
jest w drodze decyzji organu podatkowego,
którym w przypadku gminy jest wójt.
W tym roku Wójt Gminy Suchy Las wy-

Jak się okazuje jest to skuteczna forma
doręczeń, praktykowana przez samorządy.
Ma ona także inne pozytywne aspekty –
doręczenie decyzji do rąk własnych stanowi udogodnienie dla samych podatników
oraz jest okazją do bezpośredniego kontak-

dał 8.773 takich decyzji. Zgodnie z Ordynacją Podatkową decyzje te zostały doręczone podatnikom w dwojaki sposób.
Wśród wszystkich wydanych decyzji,
6.484 stanowiły tzw. decyzje miejscowe,
które podatnikom na terenie gminy doręczali pracownicy organu podatkowego,
czyli urzędnicy.

tu z pracownikami urzędu.
Pozostałe decyzje – 2.289 – zostały wysłane pocztą tradycyjną do osób niemieszkających w gminie, ale mających wobec niej
zobowiązania podatkowe, wynikające na
przykład z posiadania na jej terenie nieruchomości. Decyzje te adresowane były w różne
zakątki kraju, a także poza jego granice.

Twój e-PIT – nowości w usłudze
PIT za 2019 rok można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Podatnicy, którzy skorzystają z usługi
Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.
Wprowadzona w ubiegłym roku usługa
Twój e-PIT cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niej niemal
9 mln osób. Usługa cały czas jest udoskonalana, a w tegorocznej kampanii rozliczeń
PIT na podatników czeka szereg nowych
udogodnień.
Nowe formularze
Osoby, które nie prowadzą działalności
gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, mogą
złożyć również PIT-28 i PIT-36. Dotyczy
to tych, którzy rozliczają np. przychody z
umów najmu czy dzierżawy. Zeznania PIT36 zostały udostępnione dla osób, które
m.in. rozliczają przychody z najmu oraz z
emerytur i rent z zagranicy.
Ulga dla dzieci i dla osób do 26. roku
życia
Inną nowością w usłudze Twój e-PIT
jest automatyczne uwzględnianie ulgi

dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli
dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla
dzieci urodzonych w 2019 roku.
Podobnie jest z wprowadzoną w 2019
roku tzw. ulgą dla młodych (czyli dla osób
do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11.
Podgląd stanu zwrotu nadpłaty
i mikrorachunek podatkowy
Na ułatwienia mogą też liczyć podatnicy, którzy w złożonych e-PIT mają nadpłatę podatku (czyli wskazaną kwotę do
zwrotu). W usłudze Twój e-PIT, która wystartowała 15 lutego, już od końca lutego
będzie czekać na nich informacja o stanie
zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.
Z kolei ci, którzy w swoim e-PIT mają
kwotę do zapłaty, mogą zapłacić podatek
na obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku
indywidualny rachunek podatkowy (tzw.
mikrorachunek podatkowy). To jeden,
stały, indywidualny rachunek podatnika,
który służy do wpłat podatków PIT, CIT i
VAT do urzędu skarbowego. Taki mikrora-

w w w.suchylas.pl

Płatności podatków lokalnych
Podatki: od nieruchomości, rolny oraz
podatek leśny, których wysokość została
ustalona w drodze decyzji wydanej przez
wójta, płatne są w czterech ratach: do 15
marca, do 15 maja, do 15 września, do
15 listopada danego roku podatkowego
– kalendarzowego lub za cały rok z góry,
co dla niektórych może być komfortowym
rozwiązaniem.
Przypominamy, że podatki pobierane
przez gminę można regulować: osobiście u
sołtysów, przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub on-line poprzez Portal Interesanta – e-Urząd Suchy Las i usługę PayBy-Net
(tylko dla zarejestrowanych użytkowników
portalu).
W przypadku braku płatności należnego
podatku, w pierwszej kolejności przez organ podatkowy wysyłane jest upomnienie
do podatnika. Co ważne, jego nieodebranie
nie zwalnia podatnika od płacenia podatku.
Jak zaznaczają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy,
zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, pismo po dwukrotnej bezskutecznej awizacji uznawane
jest za skutecznie doręczone. Kolejnym
krokiem jest tytuł wykonawczy do urzędu
skarbowego, który jest podstawą do wszczęcia przez ten organ postępowania egzekucyjnego względem dłużnika.
BS

chunek zostanie automatycznie wskazany
osobom, które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT.
Kiedy i gdzie można składać PIT za
2019 r.
Akcja składania PIT za 2019 rok rozpoczęła się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia
2020 roku. Wyjątkiem jest PIT-28, który
powinien być złożony do 2 marca.
Oprócz rozliczenia rocznego PIT w
usłudze Twój e-PIT podatnicy – jak co
roku – mogą skorzystać również z systemu e-Deklaracje i papierowych formularzy
PIT, które są dostępne w każdym urzędzie
skarbowym. Elektroniczne rozliczenie (eDeklaracje lub Twój e-PIT) daje szybszy
zwrot nadpłaty – w ciągu 45 dni od złożenia.
Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie na podatki.gov.pl.
Urząd Skarbowy
Poznań Winogrady
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Informacje jednostek pomocniczych
W pierwszych miesiącach tego roku, wielu
mieszkańców osiedla zajmowała kwestia petycji
antysmogowej do władz
gminnych – inicjatywy grupy mieszkańców Suchego Lasu. Temat ważny, choć
sama akcja wywołuje szereg kontrowersji.
Wśród części mieszkańców rozgorzała
też dyskusja wokół ogłoszonego KONKURSU na zagospodarowanie naszej
polany pod lasem – u zbiegu ulic Nektarowej i Muchomorowej (www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com). Termin składania propozycji to 31 marca br. Sprawa
ta wywołała dywagacje nad sposobem
zaplanowania tego terenu, np. wśród
posiadaczy czworonogów. Jednocześnie
niektórzy mieszkańcy podkreślają wyjątkowy fatalny stan sanitarny sąsiedzkiego lasku. Zarząd (przy udziale radnej
Iwony Koźlickiej) podjął starania o jego
uporządkowanie w Nadleśnictwie, które
zadeklarowało wykonanie pewnych robót
jeszcze przed naszą integracyjną imprezą
„sprzątania lasku i osiedla”, ustaloną na
18 kwietnia br.
Sporo perturbacji i dyskusji wywołało
wprowadzenie nowego rozkładu kursów
komunikacji gminnej i funkcjonowanie
tzw. karty PEKA. Sprawa ta (w którą
zaangażował się radny Włodzimierz Majewski) musi zostać skorygowana, gdyż
obecna sytuacja nie sprzyja przekonywaniu pasażerów do większego korzystania
z tej formy komunikacji publicznej (kolejki metropolitarnej) i pozostawienia samochodów w domu.
Innym ważnym dyskutowanym tematem jest utrzymywanie porządku w
obrębie placu zabaw (wciąż czekamy na

montaż dodatkowych kamer
monitoringu), czy niedokończony chodnik do przystanku kolejki metropolitarnej
ZŁOTNIKI – GRZYBOWE.
Wystąpiliśmy także z apelem do mieszkańców o wysyłanie pomysłów na prezentację osiedla na Dniach Gminy Suchy Las
w dniu 13 czerwca. Zarząd Osiedla chce
zaprezentować proekologiczną inicjatywę
sadzenia roślin sprzyjających rozwojowi
bartnictwa na terenie naszej gminy (także
wokół osiedla), ale każda inna inicjatywa
będzie mile widziana.
Przypominamy, że w dniu 7 czerwca

brania Mieszkańców,
które wyznaczyliśmy
na poniedziałek 20
kwietnia, tradycyjnie
w osiedlowej świetlicy.
Tematów do omówienia i podjęcia decyzji
z mieszkańcami będzie
sporo.
Zarząd Osiedla zaplanował kolejny
spektakl teatralny dla naszych najmłodszych – zapraszamy naszych milusińskich
do naszej osiedlowej świetlicy w piątek
13 marca na godz. 16.00. Będzie to występ zespołu BLASZANY BĘBENEK

Zarząd Osiedla oraz

Dnia 13.03.2020 (Piątek) o godzinie 16:00
Świetlica Osiedlowa, Plac Grzybowy 16 Zgłoszenia :
jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

w niedzielę planujemy festyn rodzinny –
osiedlowe boisko na ul. Sosnowej. Szykuje się szereg ciekawych elementów o
charakterze integracyjnym, z zaproszonymi ciekawymi gośćmi.
Potwierdzamy termin wiosennego Ze-

w sztuce SMERFNE PRZYGODY pt.
„Zaczarowany Medalion”. Oczywiście
wstęp jest wolny.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

Koło Gospodyń
Wiejskich
Złote
Złotkowo
Koło Gospodyń
Wiejskich Złote
Złotkowo
PRAGNIE
GORĄCO
PODZIĘKOWAĆ
Pragnie
gorąco podziękować

Zarząd Osiedla Suchy Las
i Zarząd Osiedla Suchy Las-Wschód
z okazji Dnia Kobiet

zapraszają Panie na komediowy seans kinowy.

Firmie IMS GLASS DECOR ze Złotkowa
Firmie IMS GLASS DECOR ze Złotowa

8 marca, godz. 16.30

CKiBP – Suchy Las, ul. Szkolna 16.
Dla każdej Pani miły podarunek od organizatorów.
Bilety do odbioru w portierni Centrum Kultury.
Za podarowanie przepięknych naczyń na rzecz Koła.
za podarowanie przepięknych naczyń na rzecz Koła.
Dzięki Wam
naszeWam
spotkania
jeszcze bardziej
Dzięki
naszebędą
spotkania
będą radosne
� radosne!
jeszcze bardziej
Z wyrazami wdzięczności
wyrazami
Zarząd ZKGW
Złotewdzięczności
Złotkowo
Zarząd KGW Złote Złotkowo
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Przybywa Kart Dużej Rodziny

Już 555 rodzin w gminie Suchy Las dysponuje Kartą Dużej Rodziny. Posiadacze karty mogą
korzystać na terenie całego kraju z dodatkowych uprawnień i zniżek – ustawowych
oraz oferowanych przez instytucje i firmy, które przystąpiły do programu.
Karta Dużej Rodziny adresowana jest
do rodzin z trójką dzieci i więcej, a od 1
stycznia 2019 roku kartę mogą otrzymać
również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

skali roku może uzbierać się całkiem spora
kwota.
Obecnie (stan na połowę stycznia 2020 r.)
w programie uczestniczy ok. 6,5 tys. partnerów, a ze zniżek można korzystać w ok.
24 tys. lokalizacji w całej Polsce. Zniżki
ustawowe obejmują opłaty paszportowe,

NAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL);
rabat 20% na wszystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos oraz
20% na myjnie samochodowe (rabaty nie
łączą się z ofertami promocyjnymi). Stacja paliw Orlen – rabat 8 groszy / 1 litr
paliwa standard (Efecta95, Efecta Diesel,
LPG) rabat 10 groszy / 1 litr paliwa VERVA (98 lub ON), 20% zniżki na wszystkie
produkty z oferty Stop Cafe 20% zniżki na
myjnię. Cukiernia Jagódka –10% zniżki
na wyroby ciastkarskie i lody produkowane przez cukiernię (rabat nie łączyły się z
promocjami, wyprzedażami i programami
lojalnościowymi prowadzonymi w Cukierniach Jagódka); ALAB laboratoria – 15%
zniżki na wszystkie badania laboratoryjne
wykonywane przez Partnera (ulga nie łączy się z innymi promocjami).
Zebrała Barbara Stachowiak

– W związku z tą zmianą, obserwujemy
znacznie większe zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny oraz wzrost liczby osób
wnioskujących o jej wydanie – informuje
Izabela Julkowska z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Suchy Las.
A na jakie profity mogą liczyć rodziny posiadające kartę? – Zniżki na towary
i usługi, które obowiązują w ramach karty,
są indywidualnie proponowane przez jej
partnerów – firmy i instytucje, a ich wysokość jest bardzo różna – dodaje Izabela Julkowska. – Zdarza się, że oczekiwania osób
zainteresowanych posiadaniem karty są
znacznie wyższe. Jednak na oszczędności
w domowym budżecie wynikające z Karty
Dużej Rodziny należy spojrzeć z perspektywy czasu i liczby osób, które mogą korzystać ze zniżek i ulg. Jednorazowo oszczędności mogą wydać się nam znikome, ale w

transport kolejowy oraz darmowe wstępy
do parków narodowych. Z pozostałymi
można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Co robimy – Wsparcie dla
rodzin z dziećmi –
Karta Dużej Rodziny), przy pomocy
wyszukiwarki partnerów Karty Dużej
Rodziny.
Oto kilka przykładów: stacja paliw
LOTOS oferuje rabat 8 gr na 1 litr paliwa (LOTOS ON,
LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS); rabat 10 gr na 1 litr
paliwa (LOTOS DY-

Przypominamy – O Kartę Dużej Rodziny można wnioskować poprzez
portal Emp@tia, a także metodą tradycyjną, w urzędzie gminy właściwym
dla naszego miejsca zamieszkania. W
Urzędzie Gminy Suchy Las tematem
Kart Dużej Rodziny zajmuje się pani
Izabela Julkowska, pok. nr 9, tel. 61
8926 501. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w dwóch formach – tzw.
tradycyjnej (karty plastikowe) oraz/
lub elektronicznej (na urządzenia mobilne).

Wójt Gminy Suchy Las

15:30

ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko ds. kadr i płac
w Biurze Kadr i Płac Urzędu Gminy Suchy Las.
Oferty należy składać do 10 marca 2020 r.
Szczegółowe informacje na stronie BIP
w zakładce „Oferty pracy”.

02-04-2020
przy Szkole, ul. Poziomkowa 11
w Suchym Lesie, od 09:00-13:00

(panie poza grupą wiekową mogą wykonać badanie prywatnie)

w w w.suchylas.pl

11

OSP Golęczewo w akcji

OSP Golęczewo w styczniu odnotowało
10 wyjazdów do zdarzeń. Nowy rok rozpoczęliśmy już o godz. 1:40. Nasz ciężki
zastęp został zadysponowany do pożaru
gazociągu w Rokietnicy. Kolejne wyjazdy
dotyczyły wypadków drogowych w Suchym Lesie, Chludowie oraz Golęczewie.
Nasi strażacy oraz z Chludowa zabezpieczali w Chludowie lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz medycznie osobę, która doznała poważnego urazu
ręki w miejscu pracy. Dysponowani byliśmy do rozszczelnionego gazociągu oraz
pożaru domu w Rokietnicy, załączonego
alarmu przeciwpożarowego w Suchym Lesie, a także drzewa, które tarasowało drogę
w Sobocie.
Poza wyjazdami do akcji, w Centrum
Kultury w Suchym Lesie uczestniczyli-

śmy w zabezpieczeniu Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast
podczas zebrania sprawozdawczego, które

odbyło się w świetlicy wiejskiej w Golęczewie, podsumowaliśmy ubiegły rok naszej działalności.
Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo – teraz zadbajmy o Nasze zdrowie
Coraz więcej słyszy się o zachorowaniach strażaków na ciężkie choroby.
Przyczyną jest kontakt strażaków podczas akcji ze szkodliwymi substancjami.
Dlatego chcemy teraz zadbać o nasze
zdrowie i bezpieczeństwo.
W roku 2019 wzięliśmy udział w 134
akcjach, z czego połowa dotyczyła pożarów i innych zdarzeń, w których użyte zostały aparaty ochrony dróg oddechowych.
Warto wiedzieć, że w czasie pożarów,
gdy temperatura ciała człowieka podnosi
się zaledwie o 5 stopni, to przenikalność
związków chemicznych przez naszą skórę wzrasta aż o 400%!
Dlatego Strażacy z OSP Golęczewo
zwracają się z prośbą o przekazywanie
darowizn pieniężnych, które przeznaczymy na nasze bezpieczeństwo, jak i
bezpieczeństwo strażaków z całej naszej
gminy.
Kwota jaka pozwoli nam zakupić sprzęt
i zadbać o nasze zdrowie to 160.000 zł.
Dla nas dużo. Jednak mając na uwadze

zdrowie – to tak niewiele. Po zebraniu
funduszy chcielibyśmy zakupić:
– profesjonalną pralnię chemiczną –
umożliwi wypranie mundurów i pozbycie się z nich rakotwórczych pierwiastków, przez co nasza skóra nie będzie
narażona na ich działanie;
– urządzenia do czyszczenia i konserwacji
aparatów ochrony dróg oddechowych;
– mundury bojowe.
Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez
ulgę podatkową, z której korzysta się
przy składaniu zeznania rocznego PIT.
Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie
roku kalendarzowego na przekazanie darowizny na rzecz określonej organizacji
realizującej cele pożytku publicznego, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Darowiznę mogą przekazać i odliczyć:

Z kronik sucholeskiej Policji

Podczas kontroli drogowej w Suchym
Lesie, policjanci zatrzymali mężczyznę,
który kierował samochodem marki Opel,
mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przez sąd. Z kolei
w Złotnikach zatrzymali mężczyznę, który
doprowadził do kolizji drogowej, po czym
oddalił się z miejsca zdarzenia. Jak się okazało kierujący autem marki Volkswagen
jechał na podwójnym gazie. Badanie wykazało u niego ponad 1,8 promila alkoholu
we krwi.
Także w Golęczewie kierujący samo-

12

chodem marki Mercedes po spowodowaniu
kolizji drogowej uciekł z miejsca zdarzenia
i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W
wyniku przeprowadzonych czynności, po
kilku dniach policjantom udało się ustalić
sprawcę. Mężczyźnie zostały postawione
zarzuty.
W Suchym Lesie na skrzyżowaniu ulic
Nektarowej z Obornicką doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem
marki KIA wykonując manewr w lewo
potrącił kobietę, która przechodziła przez
przejście dla pieszych na zielonym świetle.
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– przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36);
– ryczałtowcy (PIT-28 darowiznę można
odliczyć od przychodu);
– osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia
(PIT-37);
– przedsiębiorcy posiadający osobowość
prawną (CIT-8).
Łączna kwota odliczeń z tytułu wszystkich darowizn możliwych do odliczenia
od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych
(updof) i art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 updop)
nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu u osób fizycznych oraz
10% dochodu u podatników CIT.
Prosimy o przekazanie darowizny
na nasz rachunek bankowy. Poznański
Bank Spółdzielczy: 65 9043 1054 2054
0021 4625 0001. Darowizny można
wpłacać również za pośrednictwem:
https://zrzutka.pl/3g8jax
OSP Golęczewo

Poszkodowana z podejrzeniem złamania
kości stopy została przewieziona do szpitala.
Oprócz zdarzeń drogowych, policjanci
interweniowali w przypadku zgłoszeń kradzieży mienia. W Suchym Lesie dokonano
włamania do pomieszczeń warsztatu produkcyjnego, skąd skradzione zostały myjki
ciśnieniowe, rower marki Kellys oraz piła.
Złodzieje do budynku dostali się poprzez
wyważenie zamka w drzwiach.
Ponadto w Biedrusku oraz w Suchym
Lesie łupem złodziei padły koła z alufelgami od samochodów marki: Jeep, Toyota
Rav4 i Nissan.
bs

Jest raport z działań Policji

Komisariat Policji w Suchym Lesie podsumował ubiegły rok swojej działalności na terenie
gminy. Roczna odprawa służbowa odbyła się 21 lutego, z udziałem Zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu Leszka Steinitza oraz Wójta Gminy Grzegorza Wojtery.

skiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu – dodał Komendant.
Podczas rocznej odprawy Dominik
Sierżant podniósł także temat Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. – Krajowa Mapa Zagrożeń to narzędzie, które
pozwala społeczeństwu komunikować się z
nami anonimowo. Na terenie działalności
naszego Komisariatu – gminy Suchy Las –
poprzez mapę w 2019 roku zgłoszonych zostało 105 zagrożeń, z czego 10 zostało po-

FOT. B. Stachowiak

Raport za ubiegły rok, w obecności
funkcjonariuszy sucholeskiego komisariatu, przedstawił jego komendant. – Od kilku
lat obserwujemy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych przestępstw,
co bardzo nas cieszy – relacjonował Dominik Sierżant. – W 2018 roku wszczętych zostało 289 postępowań, a w minionym 225.
W stosunku do roku 2018, w 2019 było o 35
mniej przestępstw kryminalnych (2018 r. –
218, 2019 r. – 183), o 9 mniej przestępstw

parkowania w niedozwolonych miejscach.
W zakresie ruchu drogowego podniesiona została także kwestia kontroli drogowych. W minionym roku policjanci zatrzymali 20 osób, które prowadziły pojazdy
po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających.
Na zakończenie Komendant podziękował Wójtowi Gminy za kolejny rok dobrej współpracy oraz wsparcie finansowe.
W ostatnim czasie, dzięki dofinansowaniu
z Gminy (50/50), sucholeski komisariat
wzbogacił się o nowy samochód – oznakowaną Kię Sportage.
Słowa podziękowania z kolei dla sucholeskiej Policji padły także z ust wójta
Grzegorza Wojtery. – My, jako samorząd

Leszek Steinitz, Grzegorz Wojtera, Dominik Sierżant

gospodarczych (2018 r. – 49, 2019 r. – 40),
o 2 mniej przestępstwa narkotykowe (2018 r.
– 8, 2019 r. – 6) i o 14 mniej tych przestępstw, które są najbardziej dotkliwe dla
mieszkańców, typu: kradzieże, włamania,
rozboje czy pobicia (2018 r. – 101, 2019 r.
– 87).
Komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie podkreślił, że dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy wzrosła
liczba zatrzymań sprawców na „gorącym
uczynku” popełnienia przestępstwa – z 49
w 2018 roku do 73 w 2019.
Policjanci dokonali także innych zatrzymań, wśród nich mężczyzny podejrzanego
o pedofilię. – To jedna z ważniejszych dla
nas spraw, która zakończyła się sukcesem,
a którą prowadziliśmy przy wsparciu i we
współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej i innymi działami Komendy Miej-

twierdzonych. Większość z zagrożeń, które
zostały naniesione na mapę, dotyczyła ruchu drogowego – przekraczania prędkości,

cieszymy się, jeżeli konieczność interwencji zmniejsza się na rzecz profilaktyki i
prewencji. Efektem tego jest zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa wśród naszych
mieszkańców. Dostrzegamy również zaangażowanie Policji we wszystkich naszych
projektach, które dzisiaj prowadzimy w
celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu na
drogach nie tylko gminnych, ale i powiatowych. To, że Policja jest widoczna w terenie, powoduje obniżenie ilości zdarzeń.
Do słów tych odniósł się Zastępca Komendanta Miejskiego Leszek Steinitz,
który zadeklarował, że policjanci z Ruchu
Drogowego będą pojawiać się w gminie i
wspierać swoimi działaniami funkcjonariuszy z komisariatu w Suchym Lesie.
BS

REKLAMA

Zakład Stolarski

EX Meble
na każdy wymiar

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

www.ex-meble.pl

piotr.nowicki@ex-meble.pl

Renowacja

tapicerki
tel. 501 734 480

AUTOMATYKA
DO BRAM
Ogrodzenia – bramy
tel. 61

892 70 25,
602 45 88 47

Chludowo, ul. Poznańska 19

w w w.suchylas.pl

Sprzedam

mieszkanie
52 m² z ogródkiem
na osiedlu Grzybowym

tel. 662 347 975
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Nowy rozkład jazdy pod lupą
– nie tylko mieszkańców

FOT. B. Stachowiak

Z początkiem lutego tego roku nastąpiły zmiany w transporcie publicznym gminy
Suchy Las. Nowe rozkłady jazdy autobusów spowodowały dyskusję m.in. w mediach
społecznościowych. Opinie na ten temat na bieżąco wpływają także do Urzędu Gminy.

Marcin Buliński – zastępca wójta:
Uwagi do Urzędu Gminy wpływają tak
naprawdę, jak po każdej zmianie. Nawet
przy okazji małych korekt w transporcie
publicznym mieszkańcy wyrażają swoje
opinie. One często się wykluczają, ponieważ każdy ma inne oczekiwania, zwykle
odnoszące się do swoich potrzeb – dojazdów i powrotów do szkoły czy do pracy.
Są to również porównania względem starych rozkładów jazdy i naszych przyzwyczajeń.
Wśród wprowadzonych zmian, najbardziej znaczącą jest ta dotycząca linii 905. Nastąpiła całkowita zmiana jej
schematu.
Marcin Buliński: Od kilku lat widzieliśmy potrzebę zmiany przebiegu trasy linii
905 – jej skrócenie z Dworca Głównego
do dworca autobusowego na osiedlu Sobieskiego. Autobusy linii 905 do tej pory
przemieszczały się wzdłuż trasy szybkiego tramwaju, często utykając w korkach i
jadąc tym samym z opóźnieniem. Dojazd
do centrum Poznania zabierał wówczas ok.
45 minut, w momencie gdy tramwajem ten
sam odcinek można przejechać w 15 minut.
Poza tym była to dla nas najdroższa linia.
Nasz przewoźnik, którym jest ZKP, musiał płacić duże pieniądze za parkowanie
na Dworcu Głównym. Myślę, że zmiana
ta jest zrozumiała, a z jej wprowadzeniem
czekaliśmy na właściwy moment, którym
jest uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na trasie Poznań – Rogoźno
Wlkp. Dzięki temu mieszkańcy mają dodatkowo 16 par pociągów, z których mogą
korzystać, a które wjeżdżają na Dworzec
Główny w Poznaniu. Na dziś jest to naj-
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szybszy środek transportu. Z Chludowa do
centrum Poznania dojedziemy w 25 minut,
a ze Złotnik już w ok. 15 minut.
Najszybszy środek transportu, ale podobno nie najtańszy?
Marcin Buliński: Ogólnie transport
nie jest tani. Zależy też, kto do czego
porównuje. Jeżeli ktoś jedzie swoim samochodem do centrum Poznania, stoi w
korkach, potem jeszcze parkuje w strefie
ograniczonego postoju, która od 1 kwietnia będzie kosztowała 7 zł za godzinę, a
za każdą następną jeszcze drożej, to po
skalkulowaniu tego wszystkiego dojdzie
jednak do wniosku, że bardziej opłaca mu
się kupno biletu miesięcznego na pociąg i
może jeszcze w połączeniu ze strefą A w
Poznaniu na transport miejski. Oczywiście
w każdym przypadku jest to indywidualna
kalkulacja. Na pewno problemem, który
sygnalizują nam mieszkańcy i który Gmina
przez cały czas podnosi podczas spotkań z
Zarządem Transportu Miejskiego, jest brak
systemu PEKA w przewozach kolejowych,
obejmującego strefy B i C. To powoduje,
że osoba posiadająca kartę PEKA nie jest
w systemie kolejowym i chcąc skorzystać
z tego środka transportu musi kupić odrębny bilet.
Damian Torba – Referat Komunalny: Wiemy, że pomiędzy ZTM, który jest
organizatorem transportu w ramach komunikacji autobusowej i tramwajowej a PKP,
który jest organizatorem komunikacji kolejowej, takie rozmowy i prace się toczą,
czyli na użytkowanie karty PEKA także w
ramach transportu kolejowego. Natomiast
póki co bez efektów. Kwestia dotyczy rozliczeń finansowych pomiędzy stronami.
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Gdyby pomiędzy ZTM a PKP doszło
jednak do porozumienia, rozszerzenie
systemu PEKA o kolej dla pasażerów
oznaczałoby oszczędności.
Damian Torba: Na pewno byłoby
dużo taniej. W ramach karty PEKA funkcjonuje ok. 30 różnego rodzaju ulg 50procentowych i kilkanaście zniżek 100procentowych.
Marcin Buliński: PEKA jest systemem
wprowadzonym przez samorząd miasta Poznania, a tym samym uwzględnia wszystkie ulgi, które są przyjmowane przez Radę
Miasta Poznania. Obecnie tych ulg jest całkiem sporo. Są na przykład ulgi dla rodzin
z czwórką dzieci i powyżej, a których nie
ma w przypadku biletu miesięcznego Bus –
Tramwaj – Kolej.
No właśnie – wspomniał Pan o bilecie
Bus – Tramwaj – Kolej.
Marcin Buliński: Na ten moment rozwiązaniem jest trzyczłonowy bilet miesięczny, który uwzględnia komunikację
autobusową, tramwajową oraz przewozy
kolejowe.
Damian Torba: Opcji wykorzystania
biletu miesięcznego Bus – Tramwaj – Kolej jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie
powiedzieć w tym momencie o wszystkich.
W ostatnim numerze gazety wymieniliśmy
cztery przykłady. W skrócie: mieszkaniec
Chludowa, który ze swojej miejscowości
chce dostać się do Poznania i poruszać na
terenie miasta tramwajem, z przystanku
Chludowo/szkoła autobusem podjeżdża do
przystanku Chludowo Nad Torem/stacja.
Tam przesiada się na PKM i przejeżdża
do Poznania, gdzie w ramach ZTM porusza się tramwajem lub autobusem. Mieszkaniec ten musi wykupić bilet miesięczny
Bus – Tramwaj – Kolej w opcji strefy C na
kolej i A + C w ramach komunikacji ZTM
(autobus plus/lub tramwaj). Strefę B omija
pociągiem i autobusem.
Istnieje również możliwość samodzielnego dotarcia do stacji kolejowej. Wówczas mieszkaniec Chludowa wykupuje tylko bilet miesięczny na strefę C – kolej oraz
na komunikację ZTM jedynie w strefie A,
co skutkuje dużo niższymi kosztami.
Marcin Buliński: Pan Damian mówił
o wersjach tańszych, ale można też kupić
„full” opcję. Wówczas należy kupić bilet
kolejowy na przykład z Chludowa na strefę
C i bilet na komunikację ZTM w strefach
A + B + C i tak naprawdę można korzystać
ze wszystkiego, czyli mogę sobie jechać
do Poznania pociągiem i tego samego dnia
wracać autobusem do Chludowa. W ramach tego biletu również funkcjonują różnego rodzaju ulgi, na przykład studenckie,
szkolne czy dla emerytów.
Wracając do linii 905, mieszkańcy w
mediach społecznościowych sygnalizują
o przepełnionych autobusach tej linii w
godzinach rannych.

Damian Torba: Jeżeli chodzi o linię
905, to przepełnienie głównego kursu w
godzinach rannych wynika ze zmiany
schematu tej linii oraz z tego, że został on
dostosowany do czasu rozpoczęcia zajęć
szkolnych (w Suchym Lesie jest o godz.
7.40) i dlatego tak chętnie wybierany jest
przez uczniów. Ale monitorujemy tę sytuację i będziemy starali się wprowadzić
pewne korekty, które ją rozwiążą.
Marcin Buliński: Na wszystkich liniach autobusowych sytuację związaną z
wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy
monitoruje też nasz przewoźnik – ZKP.
Obserwujemy, analizujemy i będziemy reagować tam, gdzie faktycznie wystąpią jakieś problemy. Jeżeli chodzi o wspomniany
kurs linii 905, to problem z zatłoczeniem
planujemy rozwiązać chociażby poprzez
kurs drugiej linii, na przykład 907. Można
go delikatnie przyspieszyć, by w Suchym
Lesie był przed godz. 8.00.
Ale to nie jedyna uwaga, jeżeli chodzi
o nowy rozkład jazdy…
Marcin Buliński: Mamy sygnały dotyczące innych linii, chodzi o powroty z
Poznania w godzinach późnowieczornych,
które będziemy starali się uregulować czy
o kursy, z których mieszkańcy Zielątkowa

korzystają jadąc w niedzielę na mszę do
kościoła w Chludowie. Takie sytuacje są
nieuniknione w przypadku wprowadzania
zmian w rozkładach jazdy komunikacji publicznej. Mamy ponad 170 połączeń, które
wjeżdżają do Poznania. Tak duża liczba
połączeń jest rzadko spotykana w gminach
tej wielkości co Suchy Las. Około 140 z
nich kończy się na dworcu autobusowym
na osiedlu Sobieskiego, z którego korzystają również inni przewoźnicy. Ułożenie
tego wszystkiego jest naprawdę skomplikowaną operacją.
Parafrazując znany cytat: rozchodzi
się jednak o to, żeby te minusy nie przesłoniły nam plusów…
Marcin Buliński: Warto podkreślić,
że otrzymujemy też pozytywne opinie.
Na wprowadzonych zmianach najbardziej
zyskały Złotniki Wieś. Do tej pory miały
14 połączeń, a teraz mieszkańcy mają do
dyspozycji 26. Drugą sprawą jest zwiększenie ilości kursów na linii 901 między
Złotnikami Osiedlem, Osiedlem Grzybowym i Suchym Lasem. Co prawda zlikwidowaliśmy linię 903 do Złotnik/Park
Nickel (funkcjonowała tylko od poniedziałku do piątku), ale w zamian kilkunastoma kursami w ciągu dnia wzmocnili-

śmy wspomnianą linię 901, która jeździ
zarówno w dni robocze, jak i w niedziele
i święta.
Damian Torba: Dzięki zwiększeniu ilości połączeń, linia 901 dociera do tej części
Suchego Lasu, gdzie mamy duże osiedla
mieszkalne, takie jak: Jagodowe, Poziomkowe czy Szafirowe. Z kolei za sprawą dodatkowych kursów linii 905 przez Suchy
Las Działki, dzieci mieszkające w rejonie
ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie
mogą dziś dojeżdżać do szkoły i wracać z
niej autobusem.
Poza tym wyodrębnienie linii nocnej nr
253 z rozkładu jazdy linii 907 uświadomiło
mieszkańcom, że mamy taką linię. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy z jej istnienia. Teraz linia nocna została oznaczona
na wiatach przystankowych, dzięki czemu
widać, że jest i funkcjonuje.
Marcin Buliński: Dużym plusem jest
również tabor gminnej komunikacji publicznej. ZKP znajduje się w czołówce
przewoźników, które mają najwięcej nowych autobusów i w planach jest jeszcze
poprawa tej sytuacji.
Rozmawiała
Barbara Stachowiak

Dodatkowe znaki drogowe

Mimo sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Nektarowej z ulicą Obornicką w Suchym
Lesie nadal dochodzi do zdarzeń drogowych. Gmina dla wzmocnienia bezpieczeństwa
w tym miejscu zamierza dodatkowo wprowadzić znaki F-7.
nać taki skręt? – Zasada tego
manewru jest prosta – dodaje
Józef Klimczewski. – Pojazdy mają się po prostu płynnie
minąć, żeby sprawnie, szybko, ale z zachowaniem bezpieczeństwa opuścić skrzyżowanie. Jest to o tyle ważne,
ponieważ na skrzyżowaniach
tego typu, na lewoskrętach
mamy krótkie czasy przejazdu.
Znaki F-7 są powszechnie stosowane.
Takie rozwiązania możemy zobaczyć na
skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu.
BS

FOT. B. Stachowiak

– Jak się okazuje problemem dla kierujących jest prawidłowe wykonanie manewru
skrętu w lewo. Często jest tak,
że pojazdy zamiast płynnie
wykonać ten manewr, po prostu blokują sobie nawzajem
drogę – wyjaśnia Józef Klimczewski z Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Suchy
Las. – Dlatego w najbliższym czasie na
wlotach z ul. Nektarowej w ul. Obornicką i
z ul. Obornickiej w ul. Nektarową pojawią
się znaki F-7.
F-7 jest znakiem uzupełniającym, który
wskazuje sposób jazdy w związku ze skręcaniem w lewo. A jak powinno się wyko-

Suchy Las, Nektarowa / Obornicka

w w w.suchylas.pl
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Czy skorzystałeś z Eko dopłat?
Pieniądze czekają
W poniedziałek, 24 lutego zakończył się nabór wniosków do programu Powiatu
Poznańskiego, w ramach którego można było ubiegać się o dotacje na likwidację źródeł
niskiej emisji, czyli na wymianę pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz
zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Osoby, które nie skorzystały z tej
propozycji, mogą ubiegać się o eko dopłatę na wymianę pieca i termomodernizację, która
znajduje się w ofercie rządowego programu „Czyste Powietrze”.
Program „Czyste Powietrze” ruszył
we wrześniu 2018 roku. Jego głównym
założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać
energią. Działania te mogą nie tylko pomóc
chronić środowisko naturalne i zdrowie
mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.
Kto może skorzystać?
Adresatami Programu są właściciele lub
współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w
budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Co podlega dofinansowaniu?
Program przewiduje dofinansowania
m.in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i
montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku,
koszty zakupu i montażu źródła ciepła,
przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.
Formy dofinansowania
Dofinansowanie w ramach Programu
udzielane jest w następujących formach:
dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki.
Kwota dofinansowania
Biorąc udział w Programie można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego
liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł. Wielkość dofinanso-
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wania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym wnioskodawcy.

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie
do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00: w
wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny
na stronie WFOŚiGW w Poznaniu lub w
wersji papierowej.
Ze złożeniem wniosku nie należy czekać, chociażby ze względu na uchwały
antysmogowe, które m.in. dla Wielkopolski obowiązują od maja 2018 roku i wprowadzają w różnym czasie ograniczenia lub
zakazy w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
Zapytaj o szczegóły Programu
Stowarzyszenie Metropolia Poznań już
po raz kolejny na terenie gminy organizuje
konsultacje w ramach programu „Czyste
Powietrze”. Tym razem dyżur konsultanta planowany jest 12 marca w sali remizy
OSP w Chludowie (znajdującej się przy
ul. Tysiąclecia 6) od godz. 14.00 do 18.00.
Z uwagi na indywidualny charakter
spotkań, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem
p. Krystianem Marganem pod nr tel. 786
102 022.
W przypadku dużego zainteresowania
tą formą pomocy, Urząd Gminy Suchy Las
zakłada możliwość ustalenia kolejnego dyżuru.				
BS

Stawki za odbiór odpadów przynajmniej
do kwietnia bez zmian
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd
Gminy Suchy Las informuje, iż w okresie
od stycznia do kwietnia 2020 roku stawki
za odbiór odpadów pozostają bez zmian
i wynoszą:
– 15 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów,
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– 30 zł od osoby w przypadku braku
segregacji odpadów.
Bez zmian pozostają numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Andrzej Adamski
Referat Ochrony Środowiska UGSL

Takie było powietrze w roku 2019
– raport Metropolii Poznań
Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach
aglomeracji poznańskiej wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani gminie metropolii nie
stwierdzono przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia pyłów PM10 i PM2,5. To
pierwszy tak kompleksowy pomiar jakości powietrza podsumowany przez Stowarzyszenie
Metropolia Poznań. Czujniki są częścią projektu edukacji antysmogowej.
Czujki zainstalowane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Metropolia pozwalają mierzyć poziom zanieczyszczenia pyłami PM10 i PM2,5. To
stężenie tych pyłów jest wyznacznikiem
jakości powietrza zarówno według Światowej Organizacji Zdrowia, jak i polskich
przepisów.
Stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
przeanalizowało 1,5 miliona odczytów,
odnotowanych przez „szkolne” mierniki.
Wyniki pomiarów zestawiono z normami
jakości powietrza. Dla PM10 wskazanie
średnioroczne nie powinno przekraczać 40
µg/m3.
W żadnej z gmin na terenie metropolii
nie odnotowano takiego stężenia pyłów.

Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak - 32,33 µg/m3, najniższy w
gminie Rokietnica - 17,88 µg/m3. W Poznaniu największe średnioroczne stężenie
pyłu PM10 wystąpiło na Wildzie - 27,1 µg/
m3. Wskazane wyniki to średnia dla wszystkich czujników na terenie danej gminy (w
przypadku Poznania – dzielnicy). Minimalne przekroczenie średniorocznej normy
(40,5 µg/m3) zanotowano jedynie w jednej
z 211 szkół – w SP im. Arkadego Fiedlera
w Przeźmierowie.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku średniorocznego stężenia pyłu PM2,5.
Zgodnie z normą obowiązującą w 2019
roku, poziom stężenia nie powinien przekraczać 25 µg/m3 (od bieżącego roku jest
to 20 µg/m3). Żadna z gmin na terenie me-

tropolii w 2019 roku nie wyszła nawet ponad poziom 20 µg/m3. Jedynym punktem
z miejscowym przekroczeniem normy była
SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie –
26,6 µg/m3.
Dla pyłu PM10 wyznaczona jest jeszcze
jedna norma – najwyżej 35 razy w roku
średniodobowe stężenie może przekroczyć
poziom 50 µg/m3. Największa liczba dni
z przekroczeniami, jaką odnotowano na
terenie Metropolii Poznań, wynosi 55 w
przypadku poznańskiej Wildy oraz 50 w
gminach Dopiewo i Czerwonak. Na drugim końcu listy są poznańskie dzielnice
Nowe Miasto (32 dni) i Stare Miasto (34
dni) oraz gminy Skoki i Oborniki (14 dni z
przekroczeniami).
Listę miast, w których w 2018 roku
odnotowano najwyższą liczbę dni z przekroczonym dobowym poziomem PM10,
zaprezentował Polski Alarm Smogowy.
W wykazie wyszczególniono m.in. Kraków, Nowy Targ, Zabrze, Katowice, Gliwice czy Oświęcim. Rekordzistą jest Pszczyna – 125 dni z przekroczeniami. Żadna
z gmin na terenie Metropolii Poznań nawet
nie zbliża się do tego wyniku.
Metropolia Poznań
www.metropoliapoznan.pl

MAJ 2018
Od 1 maja na terenie Wielkopolski
obowiązują nowe przepisy
antysmogowe. Są one wynikiem
podjęcia przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwały,
wprowadzającej ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Ograniczenia i zakazy, które zostały
wprowadzone dotyczą takich
instalacji jak: kocioł, kominek lub piec,
dostarczających ciepło do systemu
centralnego ogrzewania lub
wydzielających ciepło poprzez:
bezpośrednie przenoszenie
ciepła lub bezpośrednie przenoszenie
ciepła w połączeniu z przenoszeniem
ciepła do cieczy, lub bezpośrednie
przenoszenie ciepła w połączeniu z
systemem dystrybucji gorącego
powietrza. W instalacjach tych nie
można spalać najgorszej jakości paliw
stałych, m.in. węgla brunatnego, miału,
flotokoncentratów czy węgla
kamiennego niespełniającego
określonych parametrów.
Od tej daty można instalować tylko takie
kotły, które umożliwiają wyłącznie
automatyczne podawanie paliw,
nieposiadające dodatkowego rusztu
oraz elementów umożliwiających jego
zamontowanie.

1 STYCZNIA 2024
Kotły bezklasowe należy wymienić do
końca 2023 roku.

1 STYCZNIA 2026
Do tego czasu należy wymienić
ogrzewacze pomieszczeń, takie jak
piece, kominki, które zostały
zainstalowane przed 1 maja 2018 roku,
a które nie spełniają dla nich
określonych wymagań.

1 STYCZNIA 2028
Kotły klasy 3 lub 4 według normy PN-EN
303-5:2012 należy wymienić do końca
2027 roku.

w w w.suchylas.pl
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WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE SUCHY LAS
Placówki publiczne
Przedszkola
Placówka

Imię i nazwisko Dyrektora

Adres

Telefon

E-mail

Przedszkole “Leśnych Ludków” w Suchym Lesie

Agnieszka Michalak

ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las

618 125 300

przedszkole@przedszkole.suchylas.pl

Przedszkole przy Zespole Szkół w Biedrusku

Marzena Szymańska

ul. Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko

618 123 080

sekretariat@przedszkole.biedrusko.pl

Przedszkole przy Zespole Szkół im o. M. Żelazka w Chludowie

Krzysztof Antkowiak

ul. Kościelna 2, 62-001 Chludowo

612 500 305

sekretariat@chludowo.pl

Publiczne Przedszkole “Akademos”w Złotnikach

Katarzyna Mrozik

ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

669 888 014

sekretariat@akademosprzedszkole.pl

Szkoły Podstawowe
Placówka

Imię i nazwisko Dyrektora

Adres

Telefon

E-mail

SP nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

Maria Antas

ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

618 125 191

sekretariat@spsuchylas.edu.pl

SP nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Jarosław Krajewski

ul. Poziomkowa 11 – siedziba,
ul. Konwaliowa 4 – Budynek II, 62-002 Suchy Las

618 117 162

sp2@suchy-las.com

SP przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku

Marzena Szymańska

ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko

618 123 080

szkola.biedrusko@wp.pl

SP przy Zespole Szkół im o. Mariana Żelazka w Chludowie

Krzysztof Antkowiak

ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo

612 500 301

sekretariat@chludowo.pl

SP przy Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
- Filia w Golęczewie

Krzysztof Antkowiak

Golęczewo ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo

612 500 303

sekretariat@chludowo.pl

* W Suchym Lesie swoje klasy ma Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu. Suchy Las, ul. Akacjowa 3, tel. 61 847 53 86, www.wci.pl.

Placówki niepubliczne
Żłobki
Placówka

Podmiot prowadzący żłobek

Adres

Telefon

E-mail

Prywatny Żłobek ‘’Petitek i Petitka’’

Anna Masadyńska

ul. Poziomkowa 40, 62- 002 Suchy Las

605 65 79 74

biuro@petitekipetitka.pl

Prywatny Żłobek ‘’Bajeczkowo’’

Aldona Mencel

ul. Krótka 6, 62- 002 Złotniki

618 115 379

biuro@bajeczkowo.pl

Prywatny Żłobek ‘’Piraciki’’

Maria Baraniak

ul. Wojciecha Bogusławskiego 56, 62-002 Suchy Las

618 125 077

piraciki@piraciki.pl

Prywatny Żłobek Kompetencyjny ‘’UL”

Nickel Edu Sp.zo.o.

Złotniki ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las

61 658 55 20

biuro@ulprzedszkole.pl

Prywatny Żłobek ‘’Pałacowy Kącik’’

Lidia Konarska

ul. 1 Maja 88, 62-003 Biedrusko

782 182 000

lidia.konarska@interia.pl

Prywatny Żłobek ,,Lechitki’’
Prywatny Żłobek ,,Akademos” Edu Dydaktyka
Sp. Zo.o.
Prywatny Żłobek ‘’Tulisie’’

Eduro Anna Świderska

ul. Powstańców Wielkopolskich 89, 62- 002 Suchy Las

667 232 373

zlobek@lechitki.pl

Edu Dydaktyka

ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las

515 169 083

przedszkole@akademosprzedszkole.pl

Justyna Olesiak

ul. Szkolna 1, 62-001 Chludowo

508 362 371

zlobek.tulisie@gmail.com

Klub dziecięcy ‘’Mały Poligon’’

Kamila Pytlak

ul. 1 Maja 81, 62-003 Suchy Las

728 805 437

kamilapytlak@poczta.onet.pl

Przedszkola
Placówka

Imię i nazwisko Dyrektora

Adres

Telefon

E-mail

Prywatne Przedszkole ‘’Piraciki”

Agnieszka Jaroma

ul. Bogusławskiego 58, 62-002 Suchy Las

618 115 170

piraciki@piraciki.pl

Prywatne Przedszkole ‘’Wesoły Delfinek”

Małgorzata Cegłowska

ul. Powstańców Wlkp. 81, 62-002 Suchy Las

669 307 407

przedszkole@wesolydelfinek.pl

Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL

Joanna Książkiewicz

ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki

616 585 520

biuro@ulprzedszkole.pl

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ‘’Kraina Elmo”

Natalia Kowalczyk

ul. Sprzeczna 20, 62-002 Suchy Las

608 506 301

kraina.elmo@gmail.com

Prywatne Przedszkole ‘’Natura”

Anna Kurasz

ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

505 249 291

info@przedszkolenatura.pl

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Supełkowo”

Emilia Grzęda

os. Poziomkowe 5 lok 1, 62-002 Suchy Las

570 840 530

info.supel@gmail.com

Szkoły Podstawowe
Placówka
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Nowy adres Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
Sucholeska filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu ma nową siedzibę.
Adres, pod którym funkcjonuje od początku lutego, to Suchy Las, plac Nowy Rynek 2.

FOT. B. Stachowiak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu jest placówką publiczną,
posiadającą filie w Buku, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i
Suchym Lesie. Organem
prowadzącym dla Poradni jest Powiat
Poznański.

– Kilkanaście lat temu pojawiła się propozycja, by Poradnia w Luboniu uruchomiła swoją filię w Suchym Lesie – wyjaśnia
wójt Grzegorz Wojtera. – Dojazd mieszkańców naszej gminy do Lubonia na pewno jest jakimś kłopotem. Powiat poznański
choć dobrze zorganizowany i działający
prężnie, jako 17-gminny obwarzanek nie
jest korzystny komunikacyjnie. Dlatego w
odpowiedzi na tę propozycję, wspólnie ze
Starostą bardzo szybko zorganizowaliśmy
w Suchym Lesie filię Poradni, która do dziś
funkcjonowała w Szkole Podstawowej nr 1

przy Szkolnej 15.
Filia Poradni znajdowała się w pomieszczeniach piwnicznych szkoły. – Zdaję sobie sprawę, że te warunki nie były
najlepsze. Wiedział o tym Starosta, wiedzieliśmy także i my, że tę sytuację trzeba
zmienić – zrezygnować z filii albo poszukać dla niej nowego miejsca. I z takimi
wnioskami pozostawaliśmy przez kilka lat.
W międzyczasie Gmina Rokietnica zgłosiła akces uruchomienia Poradni na swoim
terenie. Natomiast Rokietnica uzależniła
to od możliwości pozyskania budynków w

postępowaniu sądowym. Mogło to trwać
pół roku, trzy lata lub pięć. Z tego co wiem,
do dzisiaj ta sprawa nie jest zakończona –
dodaje Wójt.
Sygnały o tym, że potrzebna jest nowa
lokalizacja dla filii Poradni, do Gminy napływały z różnych stron. – Był głos Dyrektor Poradni w Luboniu Pani Hanny
Łabuzińskiej, która przedstawiała analizy.
Uwagę na to zwracali pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy placówek
oświatowych. Pojawił się także czynnik
społeczny. W sprawę zaangażowała się
rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w
Suchym Lesie z jej przewodniczącą Anną
Ohirko – wymienia Grzegorz Wojtera.
– Jednak to Starosta ostatecznie podjął decyzję w tej sprawie i o tym trzeba pamiętać. My natomiast wyszliśmy z propozycją.
Gmina zadeklarowała Powiatowi Poznańskiemu udzielenie pomocy finansowej
na pokrycie 50% kosztów eksploatacyjnych i 50% kosztów najmu lokalu. Rocznie wydatek ten wyniesie ok. 36.000 zł.
– Cieszyć się należy, że wypracowaliśmy
taką propozycję współfinansowania – podkreśla Wójt. – Mało tego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami naszego urzędu
przeprowadził analizę potencjalnych nieruchomości dla filii Poradni w czterech
lokalizacjach – w Poznaniu, Suchym Lesie i Złotnikach. Ostatecznie została wybrana ta w Suchym Lesie.
Lokalizacja na Placu Nowy Rynek 2 nie
jest docelowym miejscem dla Poradni, a
tymczasowym. Planuje się, że zajmie ona
pomieszczenia po siedzibie Straży Gminnej, która z kolei ma przenieść się do Złotnik, do budynku dworca kolejowego, który
obecnie jest rewitalizowany.
bs

A Ty co wiesz o gminie?
W tym roku trzecia edycja Wielkiego Testu o gminie Suchy Las odbędzie się 15 listopada. Dlatego już teraz zachęcamy do zgłębiania
wiedzy o gminie i wzięcia udziału w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu. Dla uczestników jedną z polecanych lektur będzie książka
„Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las”, autorstwa Ryszarda Chruszczewskiego.
Zapraszamy również do comiesięcznej zabawy na łamach „Gazety Sucholeskiej”. W kolejnych wydaniach będziemy
zamieszczać kilka pytań o historii, współczesności gminy, które w poprzednich
dwóch edycjach pojawiły się na Wielkim
Teście.

MINI „WIELKI TEST”
1. Kapsuła czasu została zakopana z okazji 800-lecia w Suchym Lesie:
A. Przed Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną
B. Przed Urzędem Gminy
2. Poligon Biedrusko, został utworzony na terenie wsi:
A. Okolewo, Morasko, Promnice
B. Chojnica, Glinno, Łagiewniki
3. Isernhagen – gmina partnerska gminy Suchy Las położona jest w pobliżu:
A. Hamburga
B. Hanoweru
C. Balatonu
4. Ilu było wójtów gminy Suchy Las od pierwszych wolnych wyborów w 1990 r.?
A. 2
B. 4
C. 3					
Odpowiedzi znajdą Państwo na str. 37.

w w w.suchylas.pl
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Poznaniacy nie gęsi...

Co roku, 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
który w założeniu ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa
kulturowego.
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swoje audycje w radiu. Gwarę poznańską
propagował w Wielkopolsce i nie tylko.
Tak, jak Pan mieszkał na Łazarzu.
Mieszkał w tej samej kamienicy, piętro
wyżej, nad nami. Miałem z nim bliski kontakt. Wujek zmarł, gdy miałem trzynaście
lat.
Co Panu w szczególności utkwiło z
tych kontaktów z „Wujkiem Ceśkiem”?
Z okresu dzieciństwa niezwykle miło
wspominam uroczystości rodzinne. Nie
było imienin, urodzin, żeby wujek czegoś
zabawnego, śmiesznego nam nie zaprezentował. Takie rzeczy się pamięta i tym jakby
przesiąknąłem. Kiedyś zresztą rodzinne uro-

FOT. B. Stachowiak

W Polsce językiem urzędowym jest
język polski. Mamy też dialekty języka
polskiego, czyli jego regionalne odmiany.
W polszczyźnie wyróżniamy następujące
dialekty: wielkopolski, mazowiecki, małopolski, śląski oraz kaszubski. Natomiast
w obrębie jednego dialektu może występować kilka gwar. O gwarze poznańskiej
rozmawiamy z jej miłośnikiem i propagatorem Janem Strugarkiem.
Witam serdecznie. Zastanawiałam
się, jak powinno brzmieć powitanie w
gwarze poznańskiej.
Serwus, tej lub tej, jak sie mosz.
Poznaniaka w „świecie” łatwo poznać
po wypowiedzi.
Mamy charakterystyczny akcent. Nie zdajemy sobie z tego
sprawy, ale bywając w różnych
miejscach Polski osoby, które nie
do końca wiedzą skąd pochodzimy, po wymianie kilku zdań powiedzą: O! To z poznańskiego.
Genezy naszej gwary, tak jak i
śląskiej, trzeba upatrywać w germanizacji tych terenów. To, że
byliśmy pod zaborem pruskim
wywarło wpływ na naszą kulturę
i na nasz język.
Pan jest rodowitym Poznaniakiem?
Wychowałem się na poznańskim Łazarzu, na ulicy Lodowej przy Rynku Łazarskim. Tam
mieszkałem do okresu studiów.
Później przebywałem w różnych miejscach
Polski i zagranicą, ale zawsze moim domem
był Poznań. Od 10 lat jestem mieszkańcem
gminy Suchy Las, a dokładnie Biedruska.
Skąd zrodziła się w Panu pasja do
gwary poznańskiej?
Jestem doktorem nauk humanistycznych
i na co dzień pracuję na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Turystyki i Rekreacji i w Studium
Wychowania Fizycznego. Wcześniej obowiązki zawodowe nie pozwalały mi na to,
bym mógł na poważnie zająć się gwarą. Natomiast zawsze była mi ona bliska. Kilka lat
temu, głęboko gdzieś we mnie tkwiący zew
obudził się i postanowiłem kontynuować to,
co rozpoczął mój stryjek.
Mówi Pan o Stanisławie Strugarku –
nauczycielu, pisarzu, autorze sztuk dla
teatrów lalkowych, słuchowisk i felietonów, a także redaktorze Polskiego Radia,
słynnym „Wujku Ceśku”.
Tak, to był znany w Poznaniu „Wujek
Ceśku”. Był on jednym z prekursorów upowszechnienia gwary poznańskiej. Prowadził

Tak, to prawda. W naszym codziennym
języku jest dużo gwary poznańskiej. Część
osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy.
Powiela ją bezrefleksyjnie. Są też osoby,
które gwary używają celowo. Stosują określenia gwarowe w pewnych sytuacjach, głónie po to, aby nadać wypowiedzi kolorytu.
Często robię zakupy na rynku w Murowanej Goślinie i muszę powiedzieć, że
miejsce to dla mnie jest też niezłą inspiracją. Nieraz można tam usłyszeć prawdziwe,
charakterystyczne gwarowe zwroty, których
niestety w Poznaniu słyszy się coraz mniej.
To troszkę mnie smuci i dlatego bywa, że z
przekory w sklepie zagadam w języku gwarowym. Wiele osób otwiera szeroko oczy
i bardzo się dziwi, wręcz budzi to w nich
irytację. Takie reakcje zauważam szczególnie wśród młodszego pokolenia. Ale jeżeli
chodzi o osoby starsze, to tego typu reakcji nie ma. Zwykle jest to przyjmowane z
uśmiechem i z aprobatą.
Dlatego zajął się Pan gwarą,
by nie odeszła w zapomnienie,
by przywrócić jej należyte miejsce w naszej kulturze?
Wiele środowisk w Polsce,
w różnych miejscach zaczyna
dostrzegać potrzebę kultywowania lokalnych tradycji, których
głównym elementem jest język.
W związku z tym korzystanie
z form językowych, które znajdują się na naszym terenie, na
pewno ubogaca kulturę naszego
regionu. Warto w tym miejscu
powiedzieć o Kaszubach, którzy
bardzo mocno podkreślają swoją odrębność językową. Ale nie
tylko oni. W centralnej Polsce,
chociażby w Warszawie działa
kapela Janka Młynarskiego, która również
nawiązuje do tradycji tamtego regionu.
I wydaje mi się, że nie możemy być gorsi i
tę swoją cząstkę kulturową też musimy do
tej palety dołożyć. Tym bardziej, że młode
pokolenie zna albo słabo, albo wyrywkowo
pojedyncze słowa. Jeśli chodzi o wypowiedzi głębsze, to młodzi ludzie wydają się być
bezradni.
Poza tym, na co dzień widzimy duże podziały w społeczeństwie i wydaje mi się, że
jednym z tych czynników, które mogłyby te
podziały zniwelować, jest lokalna gwara.
I właśnie tę integracyjną funkcję gwary pragnąłbym wykorzystać. Chcę także wywołać
u ludzi uśmiech i radość z nadzieją, że dzięki temu nasze wzajemne relacje choć trochę
się ocieplą.

czystości wyglądały zupełnie inaczej. Dzień
wcześniej przygotowywało się miejsce,
pożyczało krzesła od sąsiadów, bo uczestniczyło w nich nawet trzydzieści osób, a w
porywach i więcej. Było wesoło. A tą czołową postacią był oczywiście nasz wujek.
Czy Stanisław Strugarek pozostawił
po sobie jakąś spuściznę, z której dziś
Pan korzysta?
Dużo tego nie ma. Część zaginęła. Są
dwie książki i jakieś szczątkowe materiały. Pozostały rzecz jasna jego archiwalne
nagrania radiowe, stanowiące niespożyte
źródło inspiracji. Poza słowniczkami nieraz
sięgam do nich po jakieś wyrazy lub zwroty.
Korzystam głównie z tego, co mi w duszy i
w głowie pozostało. Odkąd zabrałem się za
gwarę, staram się, by moje audycje w radiu
i teksty pisane były z humorem i wywoływały u odbiorców uśmiech. To, co tworzę,
robię na poważnie, ale jednocześnie z przymrużeniem oka.
Pana teksty przesycone są gwarą. Ale
wielu z nas na co dzień też używa pojedynczych gwarowych słów.
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Rozmawiała Barbara Stachowiak

Pana Jana Strugarka można posłuchać na antenie Radia
Poznań. A od tego numeru „Gazety Sucholeskiej” teksty
w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana, będziemy
prezentować w cyklu „Wyce po noszymu”.

WYCE PO NOSZYMU
1.
Dwóch kompli, spikło się w mieście. Tej Genas – zaczął pierwszy,
klapniemy se gdzieś na kawuchę? Musowo – odparł drugi, ale dawno tutej
nie byłem i nie wjim gdzie w tym fyrtlu
jest jakaś fest knajpa. Tu za kawołek
na winklu jest taki porzumny bar. Ty
to Juras mosz łeb – no to dalej ryn
do środka. Jak usiedli się przy stoliku, Genas zaczął szpycować po sali.
Po chwili puszczo do kompla ślips i
nachylając się ślabrota mu prosto do
uchmanta. Widzisz tę melę przy oknie
– chyba jej wpadłem w oko, bo bez
przerwy się na mnie ślipi a do tego
kielczy się na całkom kalafę. Suchej,
jak jo Cię pierwszy roz szpekłem, to
chichrołem się przez pół dnia.

2.
Jedno małżeństwo kupiło se kejtra. Huncpot był wyjuntkowo nicpoty.
Po poru tygodniach, mąż mioł już
zadość pojapanych foteli, wysiepanych laczków i zojchy w każdym
kuńcie. Małżonka jednak nie dawała za wygraną i postanowiła ułożyć
źwierzę. Jedyn dziń stary wrócił z
arbajtu i własnym ślipiom nie wierzy.
Żona trzymie w łapie kawołek knebla
i unosząc go raz w górę, roz w dół
beble do kejtra - „poproś”, „waruj”,
„do nogi”. Tej, pogjiło Cię, przestań
tresować tego basiora bo i tak nic z
tego nie bydzie. Ta chejbła się deczko
i ni styndy ni z owyndy wypoliła – jak
z Tobą mi się udało, to z kejtrem tym
bardziej se poradzę.

3.
Na korytorzu w sanatorium jedna istna zez Jeżyc, szpekła znajomka z tego samego fyrtla. Podeszła i
zaczyno go bajtlować. Panie Mieciu kochany, pon jest taki eleganciaro, niech no mi pon powie, czy
kobita po pięćdziesiątce może się
jeszcze podobać. Tyn obciął ją z
góry na dół i odparł, że chyba tak.
Ale powjim Pani, że po dwóch to
jeszczy barzej.

4.
Dwóch kompli chciało nauczyć swoich szaranów szczylania ze sznajdery.
Wybrali się wjinc cuzamen do Strzeszynka. Po kwadransie znależli miejsce, gdzie
nie było wiary. Jedyn wzion do łapy procę, włożył kamyszek i już mioł naciungać
gumy, gdy nagle za dębem pojawiły się
dwie postacie. Ady zabrymzuj, żeby nie
zrobić komuś ała – powiedzioł kompel.
Pójdę i powjim, żeby polozły stamtyndy weg. Ruszył przed siebie, ale w połowie drogi sztopnął w miejscu. Poczuł
jakby mu piorun przez gnyk przelecioł.
W te pyndy wrócił curig blady i mokry
jak diaski. Tyn drugi ślipska wywalił jak
szyroko i pyto się co jest lołs. Tamtyn nachylo się i prosto do uchmanta ślabrota,
że jedna z tych istnych to jego staruszka,
a druga to ta, no wjisz. Tamtyn glapi się
na niego jakby sprysł z okrągloka i pyto:
no a ta druga to kto? Jeszczy ciszej, żeby
bruń Boże dzieciary nie usłyszoły godo,
że to jego lewizna. Suchej, żeby nie było
popeliny to teroz ty idź. Tyn ruszył do
przodu, ale po poru krokach fyro w te
pyndy curig. Tej, a ty co – pyta pierwszy.
Kompel szpycnął na niego i ganc wystraszuny wygyngoł: o choleja, jaki tyn
świat jest mały.

5.
Eda mioł romans do swojego szwagrochy. Pojechoł wjinc po arbajcie na
Starołynę. Jak go szpeknął to własnym
ślipiom nie wierzy i pyto: tej, bebzol Ci
się wypuczył jak dostóny korbol.
– Ady co ty beblosz, od poru lot trzymie taką samą wagę.
– No chyba dawno żeś się nie glapił
w szpigiel. Jak mosz w wychodku jakiegoś gewiśta to z mety się przekunosz.
Szwagier wlozł na wagę a Eda zaczyno się lachać.
– Tej, a ty co się tak kielczysz – rzucił
z rachą szwagroski.
– Uważosz, że jak się ważysz i wciungniesz bebzol to Ci cuś pomoże? – wyślabrotoł uchichrany Eda.
– A co ty myślisz, ino aby wtedy
mogę szpycnąć na wagę.

w w w.suchylas.pl

6.
Na poznańskiej siłowni pojawił się
jedyn dziń taki stary śrup w popielatych porach z loską. Stoł dobrych
porę minut i ślipił się po cołkiej sali.
W kuńcu szpeknął go trener i pyto się
w czym może mu pomóc. Tyn istny
odparł, że jest tu pjirszy roz i widzi
połno różnistych dynksów, ajzoli ale
on się na tych wichajstrach wogle
nie zno. Postanowił jednak zmienić
swoje życie. Trener ze zrozumieniem
pyto dalej, na jakich ćwiczeniach
mu najbardziej zależy. Tamtyn deko
przestraszuny odpowiada, że jest mu
to ganc egal jak mo się ibować. Najważniejsze żeby, odzyskać powodzenie u kobiet. Trener szpeknął w posobę, pokiwoł glacą i powiedział, że
akuratnie tutej takiego ni ma, ale jak
wyjdzie, styndy, to zaroz na winklu
znajdzie urządzenie gwarantujące
sukces. A jakie dopytuje się dziadzia
– bankomat pada odpowiedź.

7.
Jedyn dziń, staruszka wysłała
męża po bilety do opery. Ustawił się
w ogunku przy kasie. Przed nim były
stać dwie pary. Ci pjirsi, trochę starsi, to jakoś lepsza wiara, klajdnięci
w eleganckie lompy godają ą, ę. Jak
doszli do okienka tyn gość zaczyno:
Tristan i Izolda – dwa bilety na parterze poproszę. Zabecalowoł i poszli
precz. Po nich kupują Ci nastympni.
Baba ze sznupą wymalowaną jak na
afiszu nachylo się i na całkom kalafę
nadaje: Halina i Mieczysław, my tyż
dwa ale na balkunie.
Dwóch kompli usiadło się na lufcie i żłopią piwo. Po chwili jedyn
szpycując na drugiego mówi. Suchej, muszę iść precz od mojej baby.
O holipa a czymu, tyle lot jesteście
cuzamen. No od pół roku dziń w dziń
brawyńdzi, żebym wyćpił choinkę
na gemylę. A powiedziołeś jej już,
że idziesz weg? No w zeszły tydziń.
I co? Ady beblała cuś, że jak wdowę
brołem, to wdowę muszę zostawić.
***

Zapraszamy Państwa również do wspólnej zabawy. Dla tych, którzy poprawnie przetłumaczą
z gwary poznańskiej na „język polski” jeden z
prezentowanych wyżej tekstów, mamy nagrody
niespodzianki (nagrodzonych zostanie pięć pierwszych osób). Czekamy na Państwa maile pod
adresem: b.stachowiak@suchylas.pl.
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C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs

Biblioteka poleca

LITERATURA DLA DOROSŁYCH…
Beata Kowalik, No pasa nada! Nic się
nie dzieje. Kobiece oblicze Meksyku,
wyd. Mova, 2020.
Beata Kowalik przedstawia historie kilkunastu kobiet poznanych w czasie pobytu
w Meksyku - wiejskich gospodyń, aktywistek, uzdrowicielek, prostytutek, emigrantek, transseksualistek, akuszerek. Bohaterki
pochodzące z różnych środowisk otwierają
się przed rozmówczynią i ukazują obraz
Meksyku, który szokuje czytelnika przyzwyczajonego do siest, tanecznej zabawy
oraz kipiącego barwami święta zmarłych.
Meksykanki są bowiem całkowicie pod-

Żubr Pompik
– Głośne czytanie bajek

8 marca 2020 roku o godz. 11.00
wszystkich najmłodszych serdecznie
zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
na poszukiwanie pierwszych oznak
wiosny z przesympatycznym żubrem
Pompikiem i jego przyjaciółmi. Pompik ogromnie cieszy się z przyjścia
wiosny, jej wszystkich zapachów i nowych smaków, które jest w stanie powiew wiosny zwierzętom zaoferować.
Wraz ze swą siostrą Polinką zaczynają odkrywać budzącą się po zimie na
nowo do życia przyrodę. Badają najbardziej odległe zakamarki puszczy,
w której mieszkają, poznając przy tym
coraz więcej nowych przyjaciół. Opowiadania o zawadiackim żubrzyku autorstwa Tomasza Samojlika przytoczy
nam na niedzielnym czytaniu bajek
Piotr Witoń. Wstęp za okazaniem bezpłatnego zaproszenia dostępnego do
odbioru w Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las.
Serdecznie zapraszamy.

porządkowane mężczyznom. Przez nadal
dominujący kult „machismo” ojcowie, mężowie i obcy traktują je jak towar: sprzedają za bydło domowe,
biją czy wykorzystują
seksualnie. W obliczu
powszechnego przyzwolenia na przemoc
i bezradności państwa, kobiety mogą
powtarzać: „asi es” tak już jest. Są jednak
takie, które decydują
się na bunt, nierzadko narażając swoje bezpieczeństwo i otrzymując łatkę „malinche”
– zdrajczyni. Przeżycia bohaterek przerażają, ale jednocześnie ukazują niezwykłą odwagę, determinację i poczucie siostrzanej
równości. Książka ukazuje losy kobiet na
tle intrygującej historii indiańskich wierzeń, religii oraz obyczajowości meksykańskiej.
LITERATURA DLA MŁODZIEŻY…
Frances Hardinge, Czara cieni,
wyd. Czarna Owca, 2019.
Autorka Czary cieni misternie przeplata
powieść o dojrzewaniu z baśniową, mroczną fantastyką. Akcja umiejscowiona w siedemnastowiecznym Londynie tuż przed
wybuchem wojny domowej, wciąga czytelników w świat
jednocześnie fascynujący i pełen grozy. Dwunastoletnia
Zgódka nie jest jak
inne dzieci. Co noc
musi zmagać się
z
koszmarami, w których potworne zjawy próbują się włamać
do jej umysłu. W wyniku nieszczęśliwego
splotu okoliczności dziewczyna traci mat-

Zimowy koncert Jerza Igora

29 lutego o godz. 12:30 zapraszamy na koncert niezwykłego muzycznego duetu do sali
widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Jerz Igor to Igor Nikiforow i Jerzy
Rogiewicz – muzycy znani z niezliczonej liczby zespołów.
O swoim projekcie mówią tak: naszym
marzeniem było nagranie płyty dla dzieci, która traktowałaby małych odbiorców
poważnie, brzmiącej bogato, nagranej
wyłącznie na prawdziwych instrumentach.
Takiej, której z radością słuchalibyśmy razem z dziećmi.
Najnowszy album Jerza Igora ukaże się
niebawem, z wielką nadzieją, że ucieszy nie
jedno małe i duże dziecko. Będą piosenki
o smutku, nudzie, tramwaju, ucieczce na
bezludną wyspę i o niczym, co też potrafi
się w życiu przydać. Pierwszym utworem
promującym nową płytę jest Nuda.
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kę i trafia pod opiekę bogatej rodziny swego zmarłego ojca. Fellmottowie nie są jednak zwykłymi lordami. Członkowie rodu
ukrywają bowiem przed światem przerażające sekrety. Jakby tego było mało, w ciele
Zgódki zamieszkuje potężny, przerażający
duch. Dziewczyna będzie musiała zawalczyć o swoje ciało i duszę. Komu warto
zaufać, gdy cały znany dotąd świat staje na
głowie? Czy bestia może okazać się sprzymierzeńcem?
LITERATURA DLA NAJMŁODSZYCH…
Rasa Jančiauskaitė, Powiedz to w
mig, wyd. Dwie Siostry, 2019.
Indrė, Dmitrijus, Rasa, Deimantė, Arnoldas i Vaiva umieją rozmawiać przez
szybę autobusu, a podczas zabawy tańczą,
wyczuwając wibracje dźwięków. Zarówno
całkowita cisza, jak i uciążliwy hałas nie
stanowią dla nich przeszkody w dogadaniu
się. Łączy ich to, że są Głusi. W Polsce byliby częścią społeczności liczącej od 50
do 100 tysięcy osób!
W książce poznajemy ich historie – od
doświadczenia samotności wśród słyszących oraz poszukiwania swojego miejsca
w społeczeństwie, po
odważną realizację marzeń i inspirowanie
otoczenia. Osobiste relacje przeplatają się
z praktycznymi informacjami na temat
języka migowego i kultury Głuchych. Całości dopełniają pełne ekspresji i humoru
ilustracje. Dzięki Powiedz to w mig młodzi czytelnicy poznają zasady nawiązywania kontaktu z osobą Głuchą oraz nauczą się, jak zamigać podstawowe zwroty
w Polskim Języku Migowym. Dowiedzą
się również, co w języku migowym łączy
ferrari z…krową!
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Podczas koncertu usłyszymy autorskie
utwory nagrane na dwóch albumach: Mała
Płyta i Jerz Igor Zimą.
Zimowy koncert Jerza Igora
29 lutego 2020 r., godz. 12.30
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16
bilety: 15 zł do nabycia w sekretariacie
CKiBP w pon w godz. 9.30-17.30 oraz
wt-pt w godz. 8.00-16.00
i na www.bilety24.pl
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Magdalena Grzebałkowska

Polska reporterka i pisarka. Laureatka wielu nagród dziennikarskich oraz literackich.
Zadebiutowała książką Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego wydaną w 2011 roku. Pisze głównie reportaże
biograficzne. Interesuje ją podglądactwo. Sama o sobie mówi: – Jestem podglądaczką małego życia.
Zawsze zaglądam ludziom w okna.
Urodziła się w 1972 roku. Mieszka w Sopocie. Ukończyła historię na
Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu
lat pracuje jako reporterka dla Gazety Wyborczej. Jest laureatką nagrody im. prof. Stefana Myczkowskiego, dwukrotnie otrzymała nagrodę
im. Stefana Żeromskiego. W kategorii dziennikarstwo specjalistyczne
w 2009 roku uhonorowano ją nagrodą Grand Press. Za książkę Beksińscy. Portret podwójny (2014)
odebrała Śląski Wawrzyn Literacki, a za
publikację 1945. Wojna i pokój (2015) zo-

stała wyróżniona nagrodą Newsweeka im.
Teresy Torańskiej, a w finale Nike 2016
nagrodą Czytelników Gazety Wyborczej.

W 2015 roku stała się także laureatką Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

im. Tadeusza Mazowieckiego. Ostatnią
napisaną przez autorkę publikacją jest
książka pod tytułem Komeda. Osobiste życie jazzu (2018). Choć Grzebałkowska nie
uważa siebie za kogoś wybitnego, to jej
nazwisko bardzo wiele znaczy w obecnym
polskim świecie reporterskim. Mimo to
uważa, że określa cię to, co dopiero napiszesz. Nie liczy się to, co już
napisałeś, to ci daje tylko warsztat
i pewność w pisaniu. Na kim więc,
bądź na czym pisarka skupi swoją
uwagę w dalszej kolejności?
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy Suchy Las serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie autorskie z reporterką, które
odbędzie się 20 marca o godzinie
19.00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, należy jednak wcześniej pobrać darmową wejściówkę z biblioteki w Suchym Lesie oraz w filiach
bibliotecznych w Złotnikach oraz
Chludowie.
IM

Serce od serca

Zapraszamy na wspólne szycie poduszek! Już 8 marca w Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej Gminy Suchy Las od godz. 12:00 razem stworzymy wyjątkowe serca, które
zostaną przekazane kobietom po mastektomii. W miłej atmosferze i przy dobrej zabawie
możemy pomóc innym. W trakcie zajęć odbędzie się spotkanie dotyczące profilaktyki, które
poprowadzi Marika Kaczmarek.

„Serce od serca” to charytatywny
projekt polegający na szyciu poduszek
w kształcie serca, które wspierają rehabilitację pacjentów po mastektomii zaraz
po operacji, jak i w późniejszym okresie.
Wycięcie węzłów chłonnych zaburza krążenie limfy. Noszenie poduszki pod pachą
powoduje, że opuchlizna maleje albo znika. Poduszka może łagodzić ból nacięcia
chirurgicznego, chronić przed przypadkowymi uderzeniami, pomaga w łagodzeniu

obrzęku i zmniejsza napięcie barku. Do
projektu włączają się kolejne instytucje,
szkoły, lokalne grupy, pracownie krawieckie i osoby indywidualne.
Organizatorzy: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Suchym Lesie
Akcja odbywa się pod patronatem Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego oraz Wójta Gminy Suchy Las Pana

Ogłaszamy KONKURS Sleeveface
2020, czyli ubierz się w książkę!

Około 2006 roku za sprawą mediów
społecznościowych Carla Morrisa i Johna
Rostrona po raz pierwszy usłyszeliśmy
o „sleeveface”. Od tego czasu moda na
ubieranie się w książki opanowała tysiące
czytelników na całym świecie.
Co to jest sleeveface? To zdjęcie osoby
zasłoniętej przez okładkę książki, płyty
winylowej lub czasopisma, które tworzy
iluzję połączenia bohatera tej okładki z pozującym do zdjęcia czytelnikiem.
W zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć wystawę zaaranżowaną przez Biblio-
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tekę teraz zapraszamy do zabawy naszych
czytelników! Wybierzcie okładkę, która
Was zainspiruje: ulubioną powieść, czasopismo lub bajkę i twórczo ją zinterpretujcie. Można dopełnić okładkę odpowiednio
dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni - stwórzcie własną książkową „drugą skórę”.
Prace w formie cyfrowej przyjmujemy
od 01.03.2020r. do 03.04.2020r. Należy
wysłać je na adres biblioteka@osrodekkultury.pl Więcej informacji o konkursie,
a także regulamin wraz z formularzem
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Grzegorza Wojtery.
Serce od serca – szycie poduszek serc
8 marca 2020 r., godz. 12.00-15.00
CKiBP, Suchy Las, ul. Szkolna 16
wstęp wolny – zapraszamy!
zgłoszeniowym dostępne są na naszej stronie internetowej: www.osrodekkultury.pl

informuje

•

proponuje

• zaprasza

Wiosenny Festyn Przyrodniczy
Trudno znaleźć lepszy termin niż pierwszy dzień wiosny na Wiosenny Festyn Przyrodniczy,
który w tym roku odbędzie się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej po raz drugi.
21 marca zapraszamy wszystkich (dużych i małych) kochających przyrodę
i chcących dbać o środowisko, do udziału
w atrakcjach, jakie dla Was przygotowaliśmy tego dnia.
Salę widowiskową wypełnią opowieści
o roślinach zwykłych i niezwykłych, cudownych i magicznych, zaczerpnięte z baśni, legend i tradycji ludowych. W związku
z datą, nie zabraknie też nawiązań do zwyczajów wiosennych.
Hol zaskoczy Was ciekawymi stoiskami
Nadleśnictwa Łopuchówko i Kasztelanii
Ostrowskiej oraz stolikiem na wymianę
roślin. Leśnicy zaproszą Was, nie tylko
do odgadywania głosów ptaków i tropów
zwierząt, ale również zaangażują do własnoręcznego wykonywania zwierzątek,
czy malowania figurek, a to jeszcze nie
wszystkie atrakcje. Na stoisku Kasztelanii Ostrowskiej zgłębimy tajniki jadalnych

ziół i roślin, będziemy mieli okazję do zdegustowania naparów ziołowych, rozmów
z biologiem i konsultacji z fitoterapeutą.
Kasztelania zaprosi Was również na
warsztaty robienia mydełek kocankowo-

tymiankowych. Dzięki Roślinom Pokojowo Nastawionym będzie można zrobić
swój własny las w słoiku.

W ramach szerszego spojrzenia na środowisko warto dbać o to, co już mamy,
dlatego wspólnie z Podzielnią zajmiemy
się naprawą drobnego sprzętu AGD oraz
rowerów.
Wykorzystamy stare gazety, papiery
do pakowania, makulaturę, żeby stworzyć
własne, szyte techniką japońską notesy
z okładką.
Pod okiem specjalisty wykonamy naturalne myjki ze sznurka konopnego oraz domowe środki czystości bezpieczne dla nas
i dla środowiska.
Partnerami Wiosennego Festynu Przyrodniczego są: Nadleśnictwo Łopuchówko
i Podzielnia.
Szczegółowy harmonogram na stronie: www.osrodekkultury.pl. Na niektóre
warsztaty obowiązują zapisy.
Wiosenny Festyn Przyrodniczy
21 marca 2020 r., godz. 10.00-15.00
CKiBP, Suchy Las, ul. Szkolna 16

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
nazwa

data

miejsce

JERZ IGOR

29 lutego,
godz. 12.30

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 15 zł

KTOŚ ZAPUKAŁ MI DO BUTA

7 marca,
godz. 17.00 i 20.30

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 70/50 zł

Żubr Pompik

8 marca,
godz. 11.00

CKiBP
biblioteka
wejściówki do odbioru w bibliotece

Serce od serca

akcja charytatywna szycia poduszek

8 marca,
godz. 12.00-15.00

CKiBP
hol
wstęp wolny

Kino Objazdowe Ferment

8 marca

CKiBP
szczegóły wkrótce na www.osrodekkultury.pl

Magdalena Grzebałkowska

20 marca,
godz. 19.00

CKiBP
sala widowiskowa
wejściówki do odbioru w bibliotece

LAS W SŁOIKU
warsztaty

21 marca,
godz. 11.00-12.30

CKiBP
koszt: 170 zł
zapisy do 28.02 pod numerem 612 500 400 / 402

Wiosenny Festyn Przyrodniczy

21 marca

CKiBP
szczegóły wkrótce na www.osrodekkultury.pl

Wiosenne przebudzenie

23 marca,
godz. 17.00

CKiBP
sala widowiskowa

KRÓL

27 marca,
godz. 19.00

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 35 zł

Teatr Atofri

28 marca,
godz. 11.00

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 15 zł

Zimowy koncert dla dzieci i nie tylko
– SPEKTAKL JUBILEUSZOWY MUMIO
Głośne Czytanie Bajek

spotkanie autorskie

m.in. spotkania, stoiska, kiermasz, warsztaty
Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży
koncert
spektakl Ślady

WIĘCEJ INFORMACJI: www.osrodekkultury.pl www.facebook.pl/CKiBP
Zastrzegamy prawo zmian w programie

w w w.suchylas.pl
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Mumio – po raz pierwszy
w Suchym Lesie

Przyjedziecie Państwo do nas ze
spektaklem „Ktoś zapukał mi do
buta, czyli 21 lat Mumio”. Nie ukrywam sam tytuł spektaklu już brzmi
intrygująco i interesująco…
Tomasz Drozdek: Z pewnością
brzmi też znajomo dla tych, którzy
pamiętają jeszcze nasz pierwszy spektakl, pt. „Kabaret Mumio”. Jest w nim
scena, w której postać grana przez Jacka Borusińkiego wypowiada monolog
zaczynający się właśnie od tych słów.
Ale powód, dla którego zdecydowaliśmy się na taki tytuł jest zupełnie
inny. Kiedy podczas prób zastanawialiśmy, jak nazwać nasz jubileuszowy
spektakl, zrobiliśmy bardzo długą
listę przykładowych tytułów i przez
około dwa tygodnie pojawialiśmy się
w szeregu różnych miejscowości w
Polsce, zaczepiając przechodniów na
ulicy i czytając im wszystkie propozycje.
W większości przypadków nasi respondenci po wysłuchaniu ok. 42 propozycji mówili, że muszą już iść i nie chcieli słuchać pozostałych 86, znajdujących się jeszcze na
liście. Tylko siedem osób wysłuchało całej
listy do końca, a czworo z nich na
słowa „Ktoś zapukał mi do buta...”
wyraziło brak obojętności wobec
tego, co słyszą – a to delikatnym
ruchem napiętka, a to delikatnym
zadrganiem powieki lub w jeszcze
inny sposób. To utwierdziło nas w
przekonaniu, że taki tytuł brzmi intrygująco, a z drugiej strony bardzo
interesująco.
Spektakl ten powstał z okazji
jubileuszu Państwa działalności.
Czy będzie to przegląd 21-letniego
dorobku artystycznego Mumio?
Na co może liczyć sucholeska publiczność?
Tomasz Drozdek: Tak, spektakl
„Ktoś zapukał mi do buta...” miał
swoją premierę podczas finału Mumiofestival’u, który odbył się w czerwcu 2019
roku w Teatrze Ateneum w Warszawie i
był związany ze świętowaniem 21-lecia
Mumia. Składa się on z fragmentów trzech
naszych spektakli, ale wymieszanych i połączonych ze sobą w taki sposób, że efekt
końcowy zaskakuje nawet najgorliwszych
znawców mumiowego „uniwersum”. Czasami postaci z jednego spektaklu pojawiają
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FOT. archiwum mumio, urbaniak studio

W sali widowiskowej Centrum Kultury 7 marca wystąpi Mumio. Grupa teatralna na
sucholeskiej scenie zaprezentuje jubileuszowy spektakl, który jak podkreślają artyści
jest bezprecedensowym wydarzeniem. W jego trakcie będzie można zobaczyć to,
co najcenniejsze w historii i specyfice Mumio, najlepsze sceny, pamiętne postaci,
szalone improwizacje i wiele, wiele więcej.

twórczość mają Państwo do powiedzenia
swoim odbiorcom?
Dariusz Basiński: Właśnie jesteśmy w
owym procesie twórczym, bo przygotowujemy naszą nową premierę. Ale w gruncie
rzeczy non stop tworzymy, nasze spektakle
mimo bardzo solidnych szkieletów ciągle
się zmieniają i rozwijają. Bardzo cenimy
improwizację i tak na przykład w ostatnim naszym spektaklu, który zrobiliśmy
wspólnie z Magdą Umer, obok piosenek
z tekstami Jeremiego Przybory i muzyką
Jerzego Wasowskie-

się w kontekście innego, dzięki czemu widz
(kultowy i nie tylko) może oglądać całkowicie nowe sceny, których dotychczas nigdzie
nie było. Są też cytaty z filmowych mumioprodukcji, a także motywy muzyczne, zdradzające delikatnie to, co siedzi w naszych

głowach w kontekście nowego spektaklu,
którego premiera najprawdopodobniej nastąpi już niebawem. Zatem „Ktoś zapukał
mi do buta...” to spektakl o tym, co w Mumio było, jest i co nadchodzi.
Mumio uczy, bawi i śmieszy publiczność. Przedtem jest jednak proces twórczy. Skąd czerpią Państwo inspiracje? Co
bawi, śmieszy, a może i złości, denerwuje członków Mumio? Co poprzez swoją
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go oraz scenek napisanych przez Przyborę są nasze teksty, które ciągle ewoluują
i często zaskakują nas samych i Magdę.
Swoją drogą Magda Umer ma spory talent improwizatorski i ogromną swobodę
na scenie. Co do inspiracji możemy powiedzieć, że wszystko z wyjątkiem
tzw. bieżączki, czyli tego co szeroko
pojawia się w mediach. Teatr i sztuka naszym zdaniem powinny być
uniwersalne i ponadczasowe. Lubimy obserwować to, co nieporadne,
nieoszlifowane. Jednak nigdy naszą
intencją nie jest wyśmiewanie tych
pozornych słabości. Zdecydowanie
je afirmujemy, aprobujemy, bo sami
takimi się często widzimy. Mamy w
Mumio 13 dzieci, a one są kopalnią
pomysłów. Trochę tego można zobaczyć, głównie dzięki Jadzi, np. w
„Lutownicy ale nie pistoletowej tylko takiej kolbie”, której fragmenty
pojawiają się w naszej jubileuszowej składance.
Tak już jest, że jedne skecze przypadają nam bardziej do gustu niż inne. Osobiście bardzo lubię „Panią Serwusową”.
Czy zdradzą Państwo kulisy powstania
tego skeczu? Czy jest pierwowzór postaci
granej przez Pana Jacka Borusińskiego?
Jacek Borusiński: Przede wszystkim
bardzo mi miło i dziękuję. Z Panią Serwusową chyba jest tak, że wielu z nas widzi w
niej swoją ciotkę, sąsiadkę, teściową itd. Ja

nie miałem jakiegoś konkretnego pierwowzoru, to suma pewnych zachowań, min,
gestów, którymi przesiąknąłem na rodzinnych imprezach, spotkaniach, weselach
itp. Pani Serwusowa powstała w Katowicach, dokładnie w dolinie trzech stawów,
nieopodal wózka mojego najstarszego syna
liczącego dzisiaj 20 lat, a wtedy niespełna
rocznego. Pani Serwusowa „przyszła” pospacerować razem z nami,
została zarejestrowana na tzw.
dyktafon i tak towarzyszy nam do
dzisiaj, oczywiście gdzieniegdzie
się rozbudowując i zmieniając.
Spektakl „Ktoś zapukał mi do
buta” grają Państwo od ubiegłego
roku. Z całą pewnością udział w
tym wydarzeniu dla wielu to sentymentalna podróż w czasie. Jak
spektakl odbierany jest przez publiczność, z jakimi ciekawymi refleksjami, opiniami się do tej pory
Państwo spotkali?
Dariusz Basiński: Bardzo nas
wzrusza i cieszy, że nasza wierna
Mumiowa publiczność pamięta nasze spektakle, cytuje różne
fragmenty, czeka na pewne słowa,
gesty, sceny. Bez żadnej kokieterii ogromnie cenimy naszego
Mumiowidza. Cieszy nas też to,
że wierną Mumiopublicznością są
bardzo różni ludzie, o różnych zapatrywaniach, ale łączy ich pewna
wrażliwość, pewne wyczulenie na
subtelny rodzaj komizmu, mumiopoetyki. Nie myśleliśmy przecież
o tym kiedy robiliśmy spektakle,
ale w jakimś sensie Mumio tworzy świat,
w którym wielu się odnajduje i odpoczywa. Nawiązując do poprzedniego pytania, nikogo nigdy nie chcieliśmy naszymi
produkcjami uczyć, a jednak na przykład
reklamy pewnej sieci komórkowej, które robiliśmy razem z Iwem Zaniewskim i
agencją PZL jakoś chyba zmieniły wrażliwość wielu odbiorców na ten Mumiowy
rodzaj komizmu. Wbrew oczekiwaniom

sceptyków z każdą kolejną kampanią rosła
liczba amatorów tego przekazu. Potwierdziły to zresztą nagrody Effie, przyznawane za skuteczność w reklamie.
Czy dla Państwa spektakl ten również
ma wymiar sentymentalny? Jakie fragmenty z dotychczasowej działalności,
z życia Mumio mocno zakotwiczyły

się w Państwa głowach, które wędrują
z Państwem przez kolejne lata?
Jadwiga Basińska: Nasz Jubileusz
niewątpliwie wywołał w nas refleksję
i zafundował sentymentalną podróż. Oglądaliśmy archiwalne nagrania ze spektakli
i… śmialiśmy się do łez. Bardzo trudno
było nam wybrać to, co chcemy pokazać
w „Bucie...”. Mamy ogromne, afirmatywne
przywiązanie do postaci, piosenek – tego
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co gramy i graliśmy. Kluczowe momenty dla Mumio? Festiwal Paka w 1998 roku
i moment, w którym śpiewam piosenkę
„Pytasz mnie co to smutek...” (czyli jesteśmy już po półmetku naszego spektaklu)
i widzę ze sceny rozłożonych ze śmiechu
jurorów. Pan Jacek Fedorowicz, który ze
śmiechu zsunął się z krzesła, zalany łzami
leży pod stołem i „kwili”, a wyjący ze śmiechu Staszek Tym próbuje go spod tego stołu wydobyć.
Pozostali jurorzy, czyli: Andrzej
Mleczko, Henryk Sawka, Jerzy
Derfel, Marek Piwowski zachowują się podobnie: wyją, płaczą,
zakrywają twarz w dłoniach, leżą
znokautowani ze śmiechu na stole.
Trudno wyobrazić sobie piękniejszy zawodowo moment. Przygoda
i praca z Iwem Zaniewskim nad reklamami PLUS-a były dla nas artystycznym szaleństwem, wyzwaniem, spełnieniem.... Spotkanie z
Magdą Umer i stworzenie wspólnie spektaklu „Przybora na 102”,
który gramy zresztą już niedługo
w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie. Będąc licealistką
śpiewałam w swoim pokoju razem
z Magdą, która śpiewała dla mnie
z kasety. W moim pokoju marzyłam, że śpiewamy razem. Magda
była i jest dla mnie wzorem –
wyjątkową kobietą i wyjątkową
artystką. 10 lat po tym jak „śpiewałyśmy razem w moim pokoju” Pani Magda Umer przyszła
po spektaklu do naszej garderoby, gdzie wzajemnie „wyznałyśmy sobie
miłość”. 15 lat później Mumio i Magda
Umer tworzymy wspólnie przedstawienie.
Spektakl „Przybora na 102” jest zupełnie
przełomowym dla nas. Śpiewamy piosenki
z „Kabaretu Starszych Panów”, czyli „mierzymy się” z klasyką.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia
w Suchym Lesie!
Rozmawiała Barbara Staachowiak
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Z narodzeniem Jezusa było tak…
Słowami zaczerpniętymi z pierwszego rozdziału ewangelii wg świętego Mateusza,
Chludowianie od lat rozpoczynają swoją muzyczną i taneczną opowieść o radości Bożego
Narodzenia. Przez kolejne niedziele stycznia występują w kościołach Poznania i okolic,
niezmiennie wprawiając w zdumienie przypadkowych widzów i w zachwyt tych, którzy na
koncerty Chludowian przyjeżdżają specjalnie.
W tym roku spektakle jasełkowe prezentowane były w trzech kościołach: św.
Antoniego w Poznaniu, św. Józefa Oblubieńca w Baranowie oraz w rodzimej parafii Wszystkich Świętych w Chludowie.
– To, co chcemy pokazać, nie jest typowym koncertem czy spektaklem – to historia

narodzenia Boga, opowiedziana słowem,
śpiewem i tańcem. W melodiach polskich
kolęd zawarta jest radość i tajemnica Tamtej nocy, zaś w tekstach odzwierciedla się
wiara, że Jezus rodzi się w naszych sercach
oraz pełna oczekiwania nadzieja na Jego
powtórne przyjście – mówią o swoich ja-

sełkach Chludowianie.
Polskie kolędy i pastorałki przez stulecia stanowiły szkołę wiary, modlitwy, ale
też – w czasach zaborów – języka i tradycji. W wielu z nich odnajdujemy rytmy i
melodie tańców narodowych – wesołego
krakowiaka, rzewnego kujawiaka, żywiołowego oberka czy dostojnego poloneza.
W spektaklu prezentowane są kolędy zarówno tradycyjne, jak też współczesne, refleksyjne i nastrojowe.
Jasełka nie są jednak jedyną formą aktywności Stowarzyszenia w tym „kolędowym” czasie. Na stałe do programu styczniowych zdarzeń wchodzi także „Chóralne
kolędowanie w Chludowie”, które odbyło
się w tym roku po raz drugi. W przepięknej
scenerii chludowskiej świątyni zaśpiewały
chóry: Soli Deo z Suchego Lasu, Halka z
Dusznik Wielkopolskich, Con Brio z Obornik (!) i Cantus Familiaris z Chludowa. To
była prawdziwa przyjemność dla wielbicieli śpiewu chóralnego, ale i ciekawa lekcja o tym, że bez względu na wiek, zawód,
miejsce zamieszkania, każdy z nas może
realizować swoje pasje, dając przy tym innym wiele radości!
Zapraszamy do Chludowa wszystkich,
którzy tę pasję chcieliby dzielić razem z
nami!
Stowarzyszenie ZPiT Chludowianie

Stowarzyszenie Biedrusko
ZAPRASZA

ZAPROSZENIE

Najbliższe wydarzenia:

22 marca

W sali balowej Zespołu Pałacowego
w Biedrusku

• Dzień Kobiet – koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” – 7 marca, godz. 17.00,
Pałac Biedrusko.
• Spotkanie rodzin muzykujących – 22 marca, godz. 15.00, Pałac Biedrusko.
• Spotkanie z żołnierzami, którzy powrócili z Afganistanu – 28 marca, godz. 15.00,
Pałac Biedrusko.
• Kwiecień – szukanie zajączka.
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odbędzie się II Spotkanie Rodzin
Muzykujących.
Zgłoszenia pod nr tel.

609 838 798.

Z piedestału na ławeczkę
Tropem pomników wokół Poznania

Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu. Na co dzień często ignorujemy ich obecność, a tymczasem często są świadectwem wysokiego kunsztu artystycznego
albo pamiątką intrygujących wydarzeń. Na szczęście ostatnio pomniki stały się bliższe
ludziom, bo swoista moda część z nich strąciła z piedestału na… ławeczki.
Na ławce przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Lesie można spotkać Wojciecha Bogusławskiego. Rzeźba słynnego
dramatopisarza przypomina, że urodził
się w pobliskim Glinnie, dziś leżącym w
granicach poligonu Biedrusko. W centrum
Lubonia, na placu swego imienia przysiadł
Edmund Bojanowski. Ten katolicki błogosławiony działał na rzecz najmłodszych,
stąd też obok jego figury znalazły się dzieci i zjeżdżalnia(!). W Luboniu warto też
zobaczyć słynnego Siewcę, zdobiącego
zabytkowe osiedle przyfabryczne. Najbardziej znany luboński pomnik doczekał się
nawet brata bliźniaka, stojącego przed Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Promenadą do pomnika
Urokliwa promenada nad Jeziorem Kórnickim prowadzi obok ławeczki Wisławy
Szymborskiej. Poetka urodziła się kilkadziesiąt metrów dalej, w części Kórnika
zwanej Prowentem. Noblistka skromnie
stoi z boku ławki, na której rozsiadł
się kot – „bohater” jednego z jej
wierszy. Rzeźbione zwierzęta (dzik i
pies) strzegą też kórnickiego zamku,
a na rynku w Obornikach wodę z fontanny „piją” kamienne gołębie.
Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne bulwary. Nad Kanałem Mosińskim przystanął sympatyczny
Elegant z Mosiny, a nadwarciańska
promenada w Śremie to swoista aleja
gwiazd z figurami słynnych mieszkańców miasta: Heliodora Święcickiego,
księdza Piotra Wawrzyniaka i Jerzego Jurgi. Kontynuując przechadzkę
przez ogrody Muzeum Śremskiego
dotrzeć można do rzeźb Magdaleny
Abakanowicz, wykonanych w tamtejszej Odlewni Żeliwa. Trasa spacerowa po prawobrzeżnej części miasta
pozwoli odszukać dziewczynkę z zapałkami oraz Śremskiego Dobosza,
jeden z najładniejszych pomników
powstania wielkopolskiego. Z tym
zrywem związana jest również ciekawa rzeźba Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu w Buku. Świadectwem II wojny światowej jest z kolei
figura na grobie żołnierzy Ludowego
Wojska Polskiego w Owińskach oraz
zaskakujący pomnik poległych milicjantów w Czerwonaku.
Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznańska Dą-

brówka swoją świetność przeżywała już w
IX i X wieku?! Świadczy o tym odkrycie
przedpiastowskiego grodu, który niedawno

cena, słup graniczny, a może... postument
posągu Światowida? Ta zagadka nadal pozostaje niewyjaśniona.
Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, to
przestrzeń zaludniona przez liczne figury.
Stoją tam nie tylko kopie rzeźb z egzotycznych zakątków świata, ale i współczesne
prace Vahana Bego. Równie oryginalnym
artystą był ksiądz Zygmunt Humerczyk,
który w Ceradzu Kościelnym pozostawił
po sobie rzeźby, budzące skojarzenia z pracami słynnego Władysława
Hasiora. Koniecznie trzeba też zobaczyć, z czego dawny proboszcz
zbudował nietuzinkowe ogrodzenie
plebanii.
Wydawałoby się, że figura św.
Józefa w Swarzędzu to nic niezwykłego. Patron miasta został jednak
przedstawiony nietypowo: jako młody mężczyzna bez charakterystycznej brody. Swarzędzanie wymyślili
też ciekawy sposób na upamiętnienie swych rzemieślniczych tradycji,
w miejsce pomników stawiając w
przestrzeni miasta specjalne, okolicznościowe meble.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu
wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze
atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by
zachęcić do samodzielnego poznawania
mniej lub bardziej znanych turystycznych
perełek okolic Poznania. Kolejne teksty
cyklu ukażą się równolegle na łamach
informatorów samorządowych 12 gmin
członkowskich PLOT oraz w Naszym Głosie Poznańskim.

doczekał się efektownej makiety. Oryginalną pamiątką przeszłości jest też tajemniczy
drewniany słup w sercu Puszczy Zielonki.
Czy to podstawa rzeźby św. Jana Nepomu-
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Ferie! Czas na nowe przygody!
Gdy tylko wybrzmiał ostatni dzwonek przed feriami, „Chludowianie” wrzucili do walizek
baletki i stroje ćwiczebne, by następnego dnia wyruszyć na warsztaty szkoleniowe do
Kowar. I zanim zdążyliśmy się obejrzeć, minął tydzień wypełniony zarówno intensywnymi
treningami, jak i ciekawymi aktywnościami edukacyjnymi.
Wojków, to dzielnica Kowar obdarzona
nie tylko pięknym widokiem na Śnieżkę,
Królową Karkonoszy, ale i dobroczynnym
alpejskim klimatem. W tych niezwykłych
„okolicznościach przyrody”, pod opieką
choreograficzną pani Renaty Banaszewskiej, ćwiczyło 53 adeptów sztuki tańca ludowego. Zajęcia taneczne
i muzyczne prowadzili także Weronika Kaczmarek, Tomasz Szarek, Łukasz Maciejewski, Andrzej Przybył.
Zajęcia sportowe odbywały się pod
czujnym okiem Kacpra Klause, a plastyczne Beaty Szajdzińskiej-Ciślak.
Nasze dni wypełniały śpiew i taniec, ale znalazł się również czas na
odkrywanie nowych dziedzin. Dzięki
uprzejmości Nadleśnictwa „Śnieżka”
w Kowarach, młodsi uczestnicy obozu mieli możliwość zapoznania
się z informacjami na temat flory
i fauny Karkonoszy, zgromadzonymi w sali edukacyjnej. Uczniowie
klas 8. i liceów zwiedzali jedyny
w Polsce Leśny Bank Genów Kostrzyca, gdzie m.in. wzięli udział w
zajęciach edukacyjnych na temat
zimowego życia lasu. Największe
zainteresowanie wzbudziła jednak
właściwa praca Banku, polegająca
na zachowaniu leśnych zasobów
genowych. Gromadzi się tu nasiona gatunków lasotwórczych drzew
i roślin z całej Polski, które przechowuje
się w sterylnych warunkach i w niskich

temperaturach, by mogły posłużyć do
odtworzenia leśnego ekosystemu w przypadku katastrofy ekologicznej. Niektórzy
nazywają to miejsce współczesną „Arką
Noego”. Wizyta w Kostrzycy była okazją

do poznania struktury zalesienia w Polsce,
zagrożeń, na jakie narażone są nasze lasy

Borowice zdobyte!

Tradycyjnie już grupa młodzieży z sucholeskich podstawówek spędziła parę zimowych dni
na wspólnych zabawach z uczniami szkół partnerskiej gminy Isernhagen (Niemcy).
Dzieci zamieszkały w karkonoskich Borowicach, które okazały się idealną bazą
wypadową licznych wycieczek. W Karpaczu uczestnicy wyjazdu zwiedzili kościół Wang, w Szklarskiej Porębie podziwiali wodospad Szklarki, a w Kowarach
obejrzeli Park Miniatur. Niezwykłym
przeżyciem okazały się odwiedziny w fińskiej, ale położonej w Karkonoszach wiosce Kalevala i spotkanie z reniferami oraz
psami rasy husky. Dzieci odwiedziły też
hutę szkła i wzięły udział w warsztatach
grawerowania. Zabrakło co prawda śniegu,
ale aktywność sportową zapewniły górskie
wędrówki, zabawy w cieplickich termach
i… dyskoteki.
Uczniowie z Polski i Niemiec wrócili do
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oraz metod przeciwdziałania im. Uczestnicy wycieczki zapoznali się też z zasadami
gospodarki leśnej.
Pełnym emocji był również dzień, kiedy
spadł śnieg! Tak, tak – mieliśmy to szczęście. Młodsza ekipa natychmiast ruszyła w
teren, by wykorzystać ten moment – powstały bałwanki w krakowskich czapkach,
rozegrano bitwę na śnieżki. Tymczasem
młodzież zdobywała podnóżki Śnieżki –
delektując się białym puchem na drodze do
Strzechy Akademickiej i Samotni.
Ostatni dzień pobytu również obfitował
w wiele atrakcji. Najpierw, na zaproszenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach daliśmy
koncert w wypełnionej po brzegi sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury. Następnie – znowu w podgrupach – udaliśmy się do Muzeum
Sentymentów, mieszczącego się w
dawnej fabryce dywanów oraz do
Centrum Tradycji i Integracji, zlokalizowanego w budynku Urzędu Miejskiego. W obu miejscach poznaliśmy
historię miasta, czasy świetności i
regresu. Mieliśmy okazję, by dowiedzieć się więcej na temat miejsc,
zdarzeń, ludzi związanych z tą
częścią Dolnego Śląska – między
innymi o pięknym barokowym kościele, w którym dane nam było
zaśpiewać na mszy św. nasze jasełkowe pastorałki.
To była nasza druga wizyta w
Kowarach (poprzednio byliśmy tu
w 2013 roku!), dowiedzieliśmy się
więcej, ale ta wiedza rozbudziła
jeszcze naszą ciekawość i chęć powrotu. Zwłaszcza, że zawarliśmy
nowe znajomości i zawiązaliśmy
relacje, które chcielibyśmy utrzymać.
Monika Jabłuszewska

domów, zabierając ze sobą nowe doświadczenia i nowe znajomości. Mamy nadzieję,
że będą o nich zawsze pamiętać.
Kamilla Kandulska - Gulczyńska

P r y watna S zko ł a p o dstaw o wa n r 1 w bied r usku

Czy można połączyć dobrą
zabawę z ekologią?
Czy meduza z parasola i kartonowy robot potrafią zatańczyć „kaczuszki”? Co to jest
upcycling? Jak ósmoklasiści wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć
doradztwa zawodowego? I jak to wszystko wpisuje się w nasz roczny projekt „Zdrowy
człowiek, zdrowy świat – naturalnie?”. Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie
Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Biedrusku znaleźliśmy na EKOLOGICZNYM BALU,
który obył się w piątek 21 lutego.

Organizatorami balu byli uczniowie
klasy ósmej, którzy ćwiczyli formułowanie
i realizowanie celu oraz pracę w zespole,

zgodnie ze swoimi osobowościami zawodowymi. Samodzielnie stworzyli plan, rozdali
zadania, a następnie przez tydzień je wyko-

nywali. Efektem końcowym był balik.
Młodzież wywiązała się z zadania na
medal! Były dekoracje, nagłośnienie, zabawy przy muzyce i konkurs na najbardziej
upcyclingowy strój. Młodzieżowe jury oceniało: powtórne wykorzystanie surowców,
pomysłowość i praktyczność stroju.
Zaangażowanie i kreatywność uczniów
z klas 0-3 oraz ich rodziców, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jury miało
trudny orzech do zgryzienia. Przyznano
trzy pierwsze miejsca i aż 15 wyróżnień.
Wszystkie kreacje godne były światowych
wybiegów mody. Być może jest wśród
Was, znakomita/ty przyszła/ły projektantka/projektant?
Zwyciężczynie to:
• Iga z kl.3a – I miejsce,
• Wiktoria z kl.1a – II miejsce,
• Magdalena z kl. 3a – III miejsce.
Nagrody, których fundatorką była pani
Monika Komasa, prowadząca zajęcia stolarsko-ogrodnicze, stanowią idealny przykład upcyclingu.
Serdecznie wszystkim dziękuję za zaangażowanie i świetną zabawę!
Pilotująca działania ósmoklasistów
– Magdalena Borak
– koordynatorka szkolnego projektu,
szkolna doradczyni zawodowa
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Zima – nie zima, u Piratów
zawsze coś się dzieje!

Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka to chwile pełne wzruszeń. Wyjątkowi Goście usłyszeli od małych aktorów
o tym, jak ważna jest ich obecność w życiu
wnucząt. Trema nie okazała się przeszkodą
w prezentacji wierszy, piosenek i układów
tanecznych. Nie zabrakło wspólnej zabawy
podczas quizów i piosenek-pokazywanek.
Upominki wykonane własnoręcznie przez
dzieci miały większą wartość niż wszystkie drogie marki świata!
Codzienne zajęcia to nieustanna nauka
poprzez zabawę i doświadczanie. W stycz-

niu i w lutym pozostawaliśmy blisko świata przyrody. Stąd cykle zajęć o kosmosie,
świecie ptaków, dinozaurach oraz Antarktydzie. Nie zabrakło wycieczki do Łysego
Młyna, gdzie bardzo wiele dowiedzieliśmy
się nie tylko o zwyczajach ptaków, ale
przede wszystkim o tym, jak je chronić i
mądrze wspomagać podczas zimy. Ciekawa tematyka przyrodnicza to pretekst ułatwiający nabywanie trudnych umiejętności
przygotowujących do czytania, pisania i
liczenia. Wierzymy, że ciekawość świata
to najlepszy klucz do sukcesów edukacyj-

nych w kolejnych latach.
W karnawale nie mogło zabraknąć balu.
Połączyliśmy to wydarzenie z walentynkami, by poprzez wspólną zabawę nauczyć
się, co oznacza okazywać komuś przyjaźń i
sympatię. Rewia księżniczek, zwierzątek z
różnych zakątków świata, piratów i innych
bajkowych bohaterów oraz przedstawicieli służb mundurowych, robiła niezwykłe
wrażenie. Integracyjne zabawy pokazały
nam, że stanowimy zgraną załogę Piratów,
zdolną do największych wyzwań.
Ważnym wydarzeniem był też konkurs
recytatorski poświęcony twórczości Jana
Brzechwy. Od najmłodszych do najstarszych młodzi aktorzy wykazali talent i odwagę. Byliśmy z nich dumni!
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Agnieszka Jaroma
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III edycja „Piątku z ...kryminałem”

Młodzi śledczy w pogrążonej w ciemności szkole rozwiązujący zagadki, escape room
z tajemniczym śledztwem sprzed lat, biuro detektywa, portrety pamięciowe, szyfry, policyjne
taśmy... To już trzecia edycja interdyscyplinarnego projektu „Piątek z ... kryminałem”.
Tym razem na siódmoklasistów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie czekało
dziewięć punktów zaliczeniowych. Punktem wyjścia stała się twórczość Agathy
Christie – autorki lektury uzupełniającej
do egzaminu ósmoklasisty.
„W poszukiwaniu zaginionej historii”
Uczniowie wyruszyli słynnym Orient
Expressem, zaznaczali na mapie trasę jego
przejazdu, obliczali jej rzeczywistą
długość. Następnie podążyli śladami detektywa Herkulesa Poirot, wymieniając tytuły powieści Agathy
Christie, w których się pojawiał,
rysowali jego portret i rozwiązywali quiz, którego był bohaterem.
„Zagadkowe połowy
kryminalne”
Podczas zajęć w tym punkcie,
uczniowie musieli rozwiązać jak
największą ilość losowo wybranych zagadek kryminalnych, matematycznych, logicznych. Wcześniej
łowili stwora wodnego, który przydzielał ilość punktów, jaką mogli
zgromadzić za poprawne rozwiązanie zagadki. Maksymalna ilość zdobytych punktów podczas tego spotkania
wyniosła 100. Uczniowie mieli do dyspozycji 50 zagadek o różnym stopniu
trudności. Bardzo chętnie i z wielkim
zaangażowaniem rozwiązywali wszystkie wylosowane łamigłówki.
„Rysopis sprawcy”
Grupa została podzielona na dwie
części. Jedni uczniowie odpowiadali za
jak najwierniejszy opis zdjęcia, które
wylosowali. Druga część uczniów, na
podstawie słownego opisu swoich kolegów / koleżanek, tworzyła portret pamięciowy znanej osoby.
„Wieża szyfrów”
Uczniowie musieli wcielić się w rolę
detektywa i rozwikłać zagadkę kryminalną. Treść zagadki oraz wskazówki do jej
rozwiązania były ściśle tajne i zaszyfrowane. Zadanie polegało na rozkodowaniu
poszczególnych informacji według określonego szyfru (szyfru Cezara, szachownicy Polibiusza, szyfru wstecznego, ułamkowego czy geometrycznego) i rozwiązaniu
zagadki. Liczył się spryt, umiejętność logicznego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków.
„Kryminalna zagadka Wildy” – film
niemy czy sketchnoting?
Warsztaty jednej z wielu aktywnych
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metod nauczania: sketchnotingu, czyli
myślenia wizualnego. Początek pracy to
werbalny przekaz skróconej wersji historii
Wildy, począwszy od wsi pańszczyźnianej
w XIII wieku do czasów współczesnych,
ze szczególnym uwzględnieniem ciemnych zakamarków tej dzielnicy. Następnie,
uczniowie zaznajomili się z zagadnieniem
myślenia wizualnego, pozytywnych efek-

tów stosowania tej formy zapisywania myśli, sporządzania notatek, opracowywania
tematów z różnorodnych dziedzin, formy
tak ważnej szczególnie dla tych, którzy są
wzrokowcami.
Po zapoznaniu się z ,,Rysunkowym
ABC”, wzorami ludzików, chmurek, ramek,
znaczników, strzałek, obowiązujących kolorów i ich dopuszczalnej ilości, uczniowie
mogli poznać kolejną część warsztatów:
fragment filmu niemego, którego tytuł stał
się pretekstem tematyki spotkania. Akcja
filmu zatrzymana w momencie zawiązania
intrygi była startem do wykonania zaliczeniowego zadania: w technice myślenia
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wizualnego, uczniowie wspomagani przez
swoją wyobraźnię i wszystkich członków
grupy, zmagali się z materią kryminału,
kreując dalszy scenariusz kryminalnej zagadki Wildy.
„Tajemnica zaginionej przyjaciółki” –
escape room
Uczniowie, aby wyjść z pokoju, musieli
rozwiązać zagadkę zaginionej przyjaciółki.
Inspirowane powieściową tetralogią Eleny
Ferrante zadania miały pomóc siódmoklasistom w poznaniu tajemnicy Lili. Klimat
Neapolu lat 50-tych, zaszyfrowane wiadomości, ukryte wskazówki i wreszcie list…
Zabawa była udana, choć tylko nielicznym
udało się w wyznaczonym czasie rozwikłać zagadkę.
„Poszukiwania w
ciemnościach” – śladem
wskazówek – podchody
Sześć zagadek, miejsc, wskazówek i ukrytych elementów
układanki. Aby je odszukać, grupy musiały przemierzyć pogrążoną w mroku szkołę, która wyglądała trochę inaczej niż za dnia…
„W biurze detektywa” –
klasycy kryminału, słynni
detektywi, odkodowanie
zagadki
Uczestnicy w różnych tekstach
źródłowych (encyklopedie, słowniki, powieści detektywistyczne)
wyszukiwali informacji na temat autorów (Agatha Christie, Arthur Conan
Doyle) i głównych bohaterów powieści
detektywistycznych. Uczniowie bawili
się również w detektywów. Dwie osoby
rozwiązywały zagadkę runiczną – fragmenty starego dziennika pracownika
muzeum. Zagadka dotyczyła kradzieży
dzieł sztuki.
„W służbie Jej Królewskiej Mości” – na
tropie szajki przemytników dzieł sztuki
Agenci Scotland Yardu odzyskali
obrazy skradzione przez szajkę przemytników dzieł sztuki. Uczniowie mieli
za zadanie usprawnić przekazanie odzyskanych dzieł instytucjom, z których
je skradziono. Zadanie polegało na odpowiednim połączeniu wybranych obrazów z
ich twórcami, a następnie na odnalezieniu
nazwy muzeum lub galerii, z której dzieło
zostało skradzione.
***
Nad całością czuwał zespół projektowy
w składzie: Dorota Anders, Hanna Dziubińska – Krause, Iwona Olesik, Teresa Błażak,
Adriana Błoch Drzewiecka, Anna Budna,
Ewa Groszewska, Małgorzata Kryńska,
Magdalena Łuczak, Urszula Macioszek,
Justyna Marciniak oraz Julia Karolczak
i Alicja Szulta.
Hanna Dziubińska – Krause
Magdalena Łuczak
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Ferie, ferie i po feriach…

Ostatni dzień przed feriami Szkołę Podstawową nr 1 w Suchym Lesie opanowały smoki,
księżniczki, kowboje, elfy i bohaterowie bajek – jednym słowem Bal Karnawałowy
najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Bal zorganizowała i sfinansowała Rada
Rodziców. Byli animatorzy, dekoracje,
konkursy i mnóstwo dobrej zabawy. W
przerwie między tańcami był mały poczęstunek dla uczestników zabawy.
Ferie dla większości z nas upłynęły na
błogim lenistwie i dobrej zabawie, ale nie
w szkole. Po dniach wolnych uczniowie
wrócili do odmalowanego i odmienionego
budynku. Zrobiło się jasno i czysto, a ściana patrona szkoły otrzymała nowy blask.
Samorząd
Uczniowski
zorganizował dyskotekę z okazji Walentynek dla
uczniów klas 4-8. Natomiast Rada Rodziców sfinansowała oprawę muzyczną i poczęstunek. Do tańców zagrzewał uczniów
DJ JORDAN.
Rada Rodziców, jak to w lutym, zorganizowała i przeprowadziła EKO-KONKURS. Klasy młodsze w związku z Międzynarodowym Dniem Kota miały za
zadanie wykonać legowiska dla kotów,
które zostaną przekazane Fundacji Głosem

Zwierząt. Natomiast uczniowie klas starszych robili torby na zakupy. Wszystkim
pracom przyświecała zasada NO-WASTE.
Jak zwykle kreatywność uczniów była na
najwyższym poziomie i ciężko było zdecydować o przyznaniu miejsc.
Już dziś Wszystkich Państwa chcielibyśmy zaprosić na obchody 65-lecia
naszej szkoły, które odbędą się 25 kwiet-

nia. Czekać będą atrakcje dla młodszych
i starszych, będzie zorganizowany bieg i
konkursy, scena muzyczna i koncerty – zapraszamy wszystkich – bądźcie tego dnia
z nami.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Ohirko
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Adoptowaliśmy koalę!

W reakcji na tragiczne wiadomości docierające do nas z dotkniętej ogromnymi pożarami
Australii, Samorząd Uczniowski postanowił skorzystać z możliwości, jaką daje Koala Hospital w Port Macquarie i dokonać wirtualnej adopcji koali.
Wirtualna roczna adopcja
to wpłata 40 dolarów australijskich na konto działającego
od ponad 40 lat szpitala w Port
Macquarie. Pozyskane w ten
sposób środki przeznaczane są
m.in. na ratowanie i leczenie
rannych koali, aby mogły jak
najszybciej powrócić do swojego naturalnego środowiska.
Również badania naukowe
oraz tworzenie i dystrybucja
materiałów edukacyjnych na

temat koali finansowane są dzięki wpłatom
związanym z adopcjami.
Linr Anwen to młoda samiczka, która
doznała licznych poparzeń ciała, a jej futro było w 90% przypalone. Była jednym
z pierwszych osobników uratowanych z terenu rezerwatu przyrody Lake
Innes Nature Reserve. Powoli
wraca do zdrowia, ale jeszcze
trochę czasu upłynie, zanim
będzie mogła wrócić na wolność.
Cieszymy się, że choć w ten
sposób mogliśmy wesprzeć
tych, którzy ratują cierpiące
zwierzęta.
Ewa Trydeńska
opiekun Samorządu Uczniowskiego
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Xix Ogólnopolski Turniej Firm –

United 1998 na mistrzowskim tronie!!!
W sobotę 1 lutego, w Hali Sportowej w Suchym Lesie rozegrany został ,,XIX Ogólnopolski
Turniej Firm” pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery. Organizatorem Turnieju, jednej z największych w Polsce halowych imprez piłkarskich,
jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box.
W Turnieju wystartowało 20 drużyn
piłkarskich z całej Polski. Zespoły zostały
podzielone na 4 grupy po 5 drużyn. Najlepszymi ekipami w swoich grupach okazały
się drużyny: Trans-Żak Cegielnia, InstalKościan, Pomax Wózki Widłowe Oborniki
oraz Trans Auto Serwis.
Po zakończeniu pojedynków grupowych, na najlepsze 16 drużyn czekała
I runda meczów granych systemem pucharowym. W tej fazie nie było już miejsca na
margines błędu. Każdy pojedynek musiał
wyłonić zwycięzcę. Gdy mecz kończył się
wynikiem remisowym, o awansie do kolejnej rundy decydowała seria 3
rzutów karnych. Przed nami
było 8 meczów, a ich stawką był bezpośredni awans do
ćwierćfinałów.
Pojedynki te były niezwykle wyrównane i zacięte. O końcowym sukcesie i
awansie, często decydowała
jedna akcja i ,,złota” bramka
lub też loteryjna seria rzutów
karnych. Super sensację sprawiła drużyna Red Box, która
w rzutach karnych pokonała
zdecydowanego faworyta do
tytułu mistrzowskiego, zespół
Trans Auto Serwis. O kolejną
niespodziankę postarał się doświadczony United 1998, który również w rzutach
karnych wyeliminował innego faworyta,
drużynę Rebis-Dom Wydawniczy. Stawkę
ćwierćfinalistów uzupełniły ekipy: Trans
Żak Cegielnia, Instal-Kościan, Pomax
Wózki Widłowe Oborniki, KO-Optima,
Cybina oraz Dom Weselny Silvano.
Cztery mecze ćwierćfinałowe przynio-
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sły licznie przybyłym kibicom
kolejną niesamowitą dawkę fantastycznych, piłkarskich wrażeń. W
pierwszym z nich, zagrały debiutujące zespoły Domu Weselnego Silvano
oraz Trans Żak Cegielnia. Po dramatycznym pojedynku odnotowaliśmy wynik remisowy 2:2. W niesamowitej serii rzutów
karnych, piłkarskie szczęście było po stronie Silvano, które wygrało 5:4. W drugim
ćwierćfinale United 1998 zremisował z
zespołem Instal-Kościan 1:1. Karne wygrał United 3:2. Ślepy los tak sprawił, że w
trzecim spotkaniu tej fazy Turnieju zagrali

zeszłoroczni finaliści, drużyny KO-Optima
oraz Pomax Wózki Widłowe Oborniki. Był
to pojedynek godnych siebie rywali. W samej końcówce, zdobywając dwie bramki,
awans wywalczył Pomax, a broniący tytułu
mistrzowskiego zespół KO-Optima odpadł
z dalszej rywalizacji. W ostatnim ćwierćfinale Red Box pokonał naszych gości z
Ukrainy, zespół Cybina 3:1.
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W Turnieju pozostała więc już tylko
najlepsza czwórka. Jej skład, oprócz doskonale spisującego się, będącego w gronie ścisłych faworytów Pomaxu, był wręcz
sensacyjny. W pierwszym meczu półfinałowym, w którym zagrały Pomax Wózki
Widłowe Oborniki oraz Dom
Weselny Silvano, wydawało
się, że o awansie do wielkiego
finału zadecydują rzuty karne.
Jednak na 8 sekund przed jego
zakończeniem, fantastycznym uderzeniem popisał się najlepszy piłkarz całych zawodów, gracz Pomaxu – Łukasz Zenger, dając graczom z
Obornik awans do wielkiego finału. Drugi
półfinał to wielki poznański klasyk. Zagrały w nim United 1998 oraz Red Box.
Po pięknej, pełnej wzajemnego szacunku
walce, minimalnie lepszy, wygrywając 1:0,
okazał się United. Ponownie rewelacyjnie
w ich bramce spisywał się Maciej Lubczyński, który wychodził zwycięską ręką z
niezliczonych sytuacji, które stwarzali sobie zawodnicy Red Box.
W spotkaniu o trzecie
miejsce, Red Box uzyskał
prowadzenie 1:0 w pojedynku z Domem Weselnym Silvano. Wydawało się, że gospodarze kontrolują przebieg
wydarzeń na boisku. Jednak
na 30 sekund przed końcową
syreną, walczący z niezwykłą
determinacją i ambicją zespół
Silvano doprowadził do remisu 1:1. Okazał się on bardziej
skuteczny w egzekwowaniu
karnych, wygrywając je 3:1.
Dzięki temu uplasował się na
najniższym miejscu na podium.
W wielkim finale drużyna United zagrała bardzo defensywnie, myśląc przede
wszystkim o tym, żeby nie stracić bramki.
Grający piękny, ofensywny futbol Pomax,
pomimo dużej przewagi nie potrafił zdobyć zwycięskiego gola. Tak więc finałowa
rozgrywka zakończyła się bezbramkowo.
Ponownie o wszystkim musiały zadecydo-

SEZON ZIMOWY W RED BOX
PIŁKARSKIEJ AKADEMII

Dla osób niezainteresowanych piłką
nożną, zima kojarzy się bardziej z nartami,
łyżwami, sankami i lepieniem bałwana.
Jednak gracze, trenerzy i rodzice doskonale wiedzą, że w tym czasie można szlifować umiejętności młodych piłkarzy w
turniejach i treningach na hali.
Dodatkowo warunki pogodowe z kilku
ostatnich lat, bardziej pozwalają na grę
na otwartym boisku w piłkę, niż na sporty zimowe. W związku z tym działacze
Red Box Piłkarskiej Akademii starają się
wypełnić czas zawodników na wiele sposobów, a jednym z najlepszych jest udział
w rozgrywkach pod dachem. Po zorganizowaniu Turnieju Mikołajkowego w Suchym
Lesie, nasze drużyny pojechały na kilka
gościnnych występów.
12 stycznia rocznik 2013, z trenerem
Bartkiem Bzowym, brał udział w turnieju
zorganizowanym na rzecz Wielkiej Orkiestry w Koziegłowach. Rozgrywka odbyła
się bez klasyfikacji, ale dała dzieciom dużo
radości i satysfakcji. W gronie 6 drużyn
nasi zawodnicy strzelili aż 17 bramek!
Kolejna niedziela, to następne wyzwanie, tym razem dla roczników 2013 i
2011/2012, ponownie pod okiem trenera
Bartka Bzowego, na turnieju Champion
Cup w Rokietnicy. Nasze skrzaty strzeliły aż 37 bramek, co jest dla najmłodszych
graczy ogromnie emocjonujące i skutkuje

mnóstwem radości z udziału w takim wyjeździe. Rocznik 2011 i młodsi, dał popis
bardzo ciekawej gry i przy bardzo wyrównanej stawce zajął 3 miejsce! W dużej
mierze była to zasługa naszego zawodnika,
Mateusza, który został doceniony przez organizatorów wyróżnieniem dla najlepszego bramkarza turnieju!
Dobrym sprawdzianem formy naszych
zawodników, był wewnętrzny turniej Red
Box Piłkarskiej Akademii, z gościnnym
udziałem zawodników z AP Maratończyk,
który odbył się pod koniec stycznia w Suchym Lesie. Oprócz zabawy i strzelania
bramek, trenerzy mogli zapoznać się z aktualną dyspozycją graczy. Zbliża się nowy,
wiosenny sezon rozgrywek WZPN i takie
ustalenia pomagają przy doborze składów
i pozycji zawodników, w nadchodzących
pojedynkach ligowych.
Kolejny wyjazdowy występ rocznika
2013 odbył się 16 lutego w Oborzyskach
Starych. Proszę pamiętać, że według nowych zasad Związku Piłki Nożnej, turnieje tak młodych zawodników odbywają się
bez klasyfikacji końcowej. Ale należy podkreślić, że przy 10 drużynach uczestniczących i rozgrywkach każdy z każdym, nasz
zespół wygrał wszystkie mecze! Trener
Bartek Bzowy bardzo chwali znakomitą
formę całej drużyny i jej duży rozwój, oraz
zapowiada ostrą rywalizację na kolejnym

wyjeździe do Dopiewa.
15 i 16 lutego odbył się turniej Patria
CUP w Buku. Nasza zaprzyjaźniona akademia, zaprosiła do udziału szerokie grono
zespołów w aż czterech grupach, co jest
niemałym wyzwaniem logistycznym w
zaledwie dwa dni. W ostatnich zawodach
wziął udział rocznik 2011 Red Box Piłkarskiej Akademii, rozgrywając niezwykle
emocjonujący turniej. W systemie Ligi Mistrzów i Ligi Europy, jest mniej przypadkowości w grze niż w systemach pucharowych, trzeba zaprezentować równą, mocną
grę przez cały czas. Ośmiu chłopców pod
wodzą znakomitego trenera Dariusza Czerniawskiego od początku walczyło bardzo
pewnie. Naszym najgroźniejszym przeciwnikiem okazał się nie zespół Warty Poznań
czy Akademii Reissa Poznań, lecz Huraganu Pobiedziska. Obie drużyny rozegrały w poszczególnych fazach turnieju dwa
pasjonujące mecze, zakończone remisami
0:0 i 1:1. Jednak to mocna gra naszego 8
rocznika w pozostałych spotkaniach zadecydowała o ostatecznym wyniku i zajęciu
pierwszego miejsca w całej rywalizacji.
Dziękujemy wam chłopcy za zaciętą walkę, a trenerowi gratulujemy taktycznych
decyzji. Takie turnieje warto oglądać,
zwłaszcza że to nasz zawodnik, Maks Kaliszewski został strzelcem turnieju, zdobywając aż 8 bramek!
Cały czas trwa nabór do Red Box Piłkarskiej Akademii. Zapisz się już dziś!
Czekamy na Ciebie! Wszelkie informacje
pod numerem telefonu 730 992 150!
Krzysztof Golanowski

wać rzuty karne. Okazały się one show jednego aktora, a był nim oczywiście bramkarz United – Maciej Lubczyński, który
dwukrotnie wybronił strzały rywali, a jego
koledzy z drużyny pewnie je wykorzystali, wygrywając dodatkową rozgrywkę 2:0.
Tak więc wielki sukces drużyny United
1998, prowadzonej przez grającego kapitana – Marcina Chmielewskiego, stał się
faktem.
WYRÓŻNIENIA:
Puchar Fair-Play: TPV DISPLAYS
GORZÓW
Król Strzelców: ŁUKASZ ZENGER
(Pomax Wózki Widłowe Oborniki) – 8
bramek
Najlepszy Bramkarz: MACIEJ LUBCZYŃSKI (United 1998)
Najlepszy Zawodnik: ŁUKASZ ZENGER (Pomax Wózki Widłowe Oborniki)
Mecze w większości były niezwykle
zacięte i dramatyczne. Stały na bardzo
wysokim poziomie sportowym. Drużyny
nastawione były bardzo ofensywnie. Oglądaliśmy niezliczoną ilość fantastycznych
akcji, dużo pięknych, soczystych strzałów

oraz koronkowych, granych ,,z pierwszej
piłki” akcji. Jednak ,,wisienką na torcie”
były cudowne bramki oraz efektowne interwencje bramkarzy. Wszyscy uczestnicy
i obserwatorzy Turnieju chwalili poziom
organizacyjny i sportowy imprezy.
Organizator dziękuje wszystkim zespołom za udział i piękną sportową walkę. Do

zobaczenia za rok na jubileuszowym ,,XX
Ogólnopolskim Turnieju Firm”.

w w w.suchylas.pl
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Waldemar Palacz
Koordynator Turnieju
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box

SUCHARY CUP 2020

W weekend 15-16 lutego w Hali Sportowej w Suchym Lesie zostały rozegrane coroczne
turnieje piłki nożnej SUCHARY CUP 2020 dla najmłodszych adeptów piłki nożnej.
W sobotę w Suchym Lesie gościliśmy
drużyny Żaków Starszych (czyli dzieci
urodzone w 2011 roku i młodsze). Niedziela natomiast była dniem rozgrywek
Skrzatów (rocznik 2013) oraz Żaków
Młodszych (rocznik 2012).
Na zaproszenie gospodarzy – TMS
Suchary Suchy Las – w sobotnim turnieju wzięły udział następujące drużyny: Warta Poznań, Wielkopolska
Komorniki, FC Poznaniak Poznań,
CukierAsy, Avia Kamionki, Błękitni
Wronki, Piast Kobylnica oraz Tarnovia Tarnowo Podgórne.
Po całym dniu zmagań boiskowych
na zawodników czekały niespodzianki, a największą z nich było przybycie
zawodników Lecha Poznań – Roberta
Gumnego oraz Pawła Tomczyka, którzy wraz z Prezes Mirką Żmijewską
nagradzali wszystkich uczestników.
Zwycięzcą turnieju Żaków została drużyna Wielkopolska Komorniki,
która pokonała w finale 1:0 zespół gospodarzy – TMS Suchary Suchy Las.
Trzecie miejsce wynikiem 3:0 wywalczył zespół Warty Poznań, pokonując
drużynę FC Poznaniak Poznań. Dalsza
klasyfikacja wyglądała następująco: CukierAsy, Avia Kamionki, Błękitni Wronki,
Suchary Suchy Las, Piast Kobylnica, Tarnovia Tarnowo Podgórne.
Po turnieju wręczono również wyróżnienia indywidualne. Nagrody dla najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza
otrzymali zawodnicy Warty Poznań, czyli
Oliwier Czubek i Adrian Korkus. Pozostałe dwie nagrody trafiły w ręce zawodników
gospodarzy; najładniejszą bramkę strzelił
Michał Jajko, a najlepszym zawodnikiem
został Mateusz Kucharczak.
Niedziela obfitowała w wiele radości boiskowej. Turnieje rozegrane zostały zgodnie z najnowszymi wytycznymi
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PZPN, dotyczącymi rozgrywek
najmłodszych piłkarzy, czyli
bez prowadzenia klasyfikacji.
W porannym turnieju Skrzatów,

prócz gospodarzy zagrali również:
Champion Rokietnica, KS Canarinhos Skórzewo, który podobnie
jak gospodarze do turnieju zgłosił
dwa składy, UKS Orlik Kaźmierz,
Akademia Piłkarska Oborniki oraz
Kotwica Kórnik.
Podczas turnieju wszystkie drużyny miały okazję zagrać ze sobą i
jako zwycięzcy wszyscy zostali nagrodzeni po rozgrywkach – każdy
z uczestników otrzymał upominki,
medal i puchar dla drużyny.
Późniejszy turniej Żaków Młodszych był kontynuacją dobrej zabawy. Gospodarze zgłosili aż trzy
zespoły. Do rywalizacji stanęły
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również Polonia Środa Wielkopolska, Unia
Swarzędz, Champion Rokietnica, Avia Kamionki oraz Skrzaty Sucharów w zastępstwie zespołu, który zrezygnował z udziału. Rozgrywki zorganizowane zostały
w taki sposób, by każda z drużyn
mogła się spotkać na boisku i rozegrać ze sobą mecz – tzw. system każdy z każdym. Mieliśmy
okazję podziwiać popisy dryblingu, masę pięknych bramek i
wiele pozytywnych emocji, towarzyszących rozgrywkom wśród najmłodszych. Wszystkie drużyny zaprezentowały na boisku pełne zaangażowanie i
mimo, że spędziły na nim ponad 100
minut podczas całego turnieju, zgodnie
twierdziły przy odbieraniu nagród, że
mogłyby grać jeszcze. Jak wcześniej,
każda z drużyn otrzymała dyplom i
pamiątkowy puchar, a każdy z uczestników wrócił z turnieju ze złotym medalem jako zwycięzca.
Jak zawsze przy organizacji turnieju mogliśmy liczyć na duże wsparcie
i pomoc ze strony rodziców naszych

zawodników, za co bardzo dziękujemy.
Turnieje Halowe SUCHARY CUP 2020
były współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Dziękujemy również
partnerom turniejów: POSTER Zakład
Automatyzacji, SMYK, BELIN, Cukiernia
JAGÓDKA.
Zapraszamy na dalsze turnieje z cyklu
SUCHARY CUP 2020, który będzie miał
swoją kontynuację 21 – 22 marca, kiedy
to na boisku przy ulicy Konwaliowej w
Suchym Lesie rywalizować będą starsi
chłopcy – Orliki Młodsze (rocznik 2010),
Orliki Starsze (rocznik 2009) oraz Młodziki Młodsze (rocznik 2008).

PIERWSZA DRUŻYNA WRACA DO GRY!
• 15.03 godz. 15:00 • Wróblewo
Czarni Wróblewo – TMS Suchary Suchy Las
• 21.03 godz. 16:00 • Suchy Las ul. Konwaliowa
TMS Suchary Suchy Las – Złoci Złotkowo
• 29.03 godz. 15:00 • Popowo
Błękitni Wronki – TMS Suchary Suchy Las
• 05.04 godz. 16:00 • Grodzisk Wlkp. ul. Sportowa
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - TMS Suchary Suchy Las

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA!!!

Kacper Klause

Odpowiedzi

MINI „WIELKI TEST” ze str. 19
Pytanie:
1–B
2–B
3–B
4–C

w w w.suchylas.pl
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Dla nich sport to nie tylko pasja,
ale i sposób na życie
Trenowaniu poświęcają swój wolny czas, wkładają w to wiele wysiłku i całe serce. Nagrodą
są wyniki i satysfakcja. Dodatkowym uznaniem są też nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy,
które corocznie wręczane są najlepszym sportowcom. Tak było i tym razem.
W czwartek, 23 stycznia w Urzędzie
Gminy odbyło się uroczyste spotkanie,
podczas którego uhonorowani zostali najlepsi z najlepszych. – Jako Gmina osiągamy w Wielkopolsce jeden z wyższych
wskaźników, a drugi w powiecie poznań-

BS

FOT. B. Stachowiak

skim, jeżeli chodzi o ilość dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych trenujących w klubach
sportowych. Cieszymy się, że ta aktywność,
przy wsparciu samorządu, jest na wyso-

kim poziomie i mamy nadzieję, że polityka
Rady Gminy nadal będzie sprzyjała rozwojowi sportu w naszej gminie – powiedział
na wstępie wójt Grzegorz Wojtera.
Podczas styczniowego spotkania Wójt
nagradzając sportowców, życzył im wytrwałości oraz licznych sukcesów – także
w nauce i życiu osobistym.
Stypendia otrzymali:
• Wiktoria Kowal (pływanie synchroniczne) – Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku
Sportowego,
• Jan Nowicki (koszykówka) – Stowarzyszenie
Basket Team Suchy Las,
• Piotr Szczęsny (koszykówka) – Stowarzyszenie
Basket Team Suchy Las.
Jednorazowe nagrody
finansowe otrzymali:
Robert Krajewski (taniec)
– Szkoła Ruchu i Tańca
Kontrast, Kinga Ziół-

kowska (piłka siatkowa) – Klub Sportowy
Energetyk Poznań, Mikołaj Kowal (tenis)
– Akademicki Związek Sportowy, Aleksandra Jarkowska (judo) – Uczniowski
Klub Sportowy Gimnazjon, Kalina Urbaniak (lekkoatletyka, biegi średniodystansowe), Zofia Gronowska (lekkoatletyka
– biegi krótkodystansowe) – UKS Sprint,
Anna Olejnik (judo) – Uczniowski Klub
Sportowy Gimnazjon.
Gratulacje młodym, obiecującym sportowcom złożyła także kierownik Referatu
Oświaty i Sportu Violetta Pałącarz. – To
dla nas ważne, że w pewnym stopniu możemy pomóc Wam w realizowaniu sportowych pasji i że te pieniążki się wam przydadzą – dodała.
Nagrodzeni już podczas spotkania zdradzili
na co przeznaczą stypendia i nagrody. Koszykarze
Janek i Piotrek zgodnie
stwierdzili, że na fizjoterapię, która jest ważnym
elementem regeneracji
organizmu i na… buty,
które kupują raz na dwa,
trzy miesiące. Z kolei tata
Wiktorii, która trenuje
pływanie synchroniczne
wskazał, że na pokrycie
kosztów wyjazdów na
zawody.
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SkłAd opału

Suchy Las, Plac Nowy Rynek 2, tel. 535 993
Zapraszamy pn - pt: 10:00 - 18:00

155

Okulary na raty!
Profesjonalne badanie wzroku
Realizacja recept NFZ
Markowe soczewki progresywne:

Chludowo, ul. Obornicka 25
P.H.U. “ OPAŁEK” Daniel Ciślak

Oferuje Węgiel:
–
–
–
–
–
–

KOSTKA 30-32 KJ
orzech 29,5 KJ
Ekogroszek 26 KJ
Ekogroszek 28 KJ
rozpałka sosnowa
brykiet węglowy union

TRANSPORT POWYŻEJ 1T

Nikon, JZO, Essilor

Soczewki kontaktowe i płyny
Atrakcyjne promocje (szczegóły w salonie)
Wysoka jakość to nasz priorytet od 1992 roku

GRATIS

wywóz nieczystości płynnych
Możliwość płatności kartą

tel.: 726 076 770

www.optykmichalak.pl
Zapraszamy do salonów Optyk Michalak:
Poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17
10:00 - 14:00
tel. 618 261 074 Pn - Pt: 10:00 - 18:00, Sob
ates)
Hipokr
odnia
(przych
Poznań, Os. Marysieńki 25
tel. 618 255 158 Pn - Pt: 9:00 - 17:00

labolatorium techniki dentystycznej
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiających sport
Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)

79 29 20

Firma MOL Sp. z o.o. jest czołowym producentem przesłon
okiennych na terenie całej Europy. Swoją działalność rozpoczęła
w 1991
roku w
Poznaniu i od 28 lat pozostaje liderem w swej branży.
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W związku z nadchodzącym sezonem 2020 na rolety,
markizy, moskitiery oraz rozbudową firmy w Suchym Lesie
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do pracy
na produkcji.
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Praca lekka polegająca
na pomocy
przy montażu rolet,
23�����������������
����������-������4����������
moskitier, markiz oraz pakowaniu wyrobów gotowych.
Umowa na zlecenie ze stawką 18,00 PLN netto na godzinę.

CV prosimy przysyłać na adres: praca@mol.net.pl

Nieruchomość położona
na terenie Gminy Suchy Las
• domy w zabudowie bliźniaczej
• pow. 102 m2 / ok. 300 m2
• 5 pokoi / 2 łazienki
• 599 000 PLN (rynek pierwotny)

512 427 857
www.imperialhouse.pl

Nowe zamknięte osiedle
w urokliwym miejscu!

1

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

DOMY na sprzedaż
KUPIĘ działki budowlane
BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

kosztów budowy

Suchy Las, ul. Kubackiego 43
Suchy Las tel.
tel. 502
613613
www.rombud.pl
502313
313
www.rombud.pl

www.grube.pl • www.grube.stihl-online.pl
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•

stomatologia estetyczna
odbudowa estetyczna koron zębów
licówki
Plac Grzybowy 22
wkłady koronowe – inlay
62-002 Złotniki
korony porcelanowe
tel.: 61 811 60 98
protezy bezklamrowe
endodoncja
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00
rentgen stomatologiczny
śr., pt. 9.00 – 16.00

Osiedle przy Lesie
KOMFORTOWE SZEREGOWCE NA SPRZEDAŻ
tel. 602 614 340, 601 934 902

