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Świat
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oddech

W mieszkańcach gminy jest moc!
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Przed nami Wielka
n

oc.

Święta, które niosą

piękne przesłanie –
zwycięstwa dobra
życia nad śmiercią
nad złem,
. Święta, które rozp
alają w sercach na
dzieję.
Dzieląc się jajkiem
w ten wyjątkowy cz
as życzmy sobie
przede wszystkim
zdrowia i spokoju.
Niech święta Wielk
anocne napełnią na
s radością,
dadzą nam siłę w
pokonywaniu trud
ności
i pozwolą z ufnośc
ią patrzeć w przysz
łość.
Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy
Las
Anna Ankiewicz

Pracownia na poddaszu

Wójt
Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Piekarnia • Cukiernia • Kawiarnia

zaprasza po książki pełne empatii.
W swojej ofercie mamy książki
dla maluszków, dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym oraz książki
dla rodziców i nauczycieli.

Piotr Koperski
Rok założenia 1984

Wesołych, pełnych nadziei i wiary

Do końca kwietnia oferujemy 20% rabatu na wszystkie
książki. Możliwy odbiór osobisty na os. Poziomkowym
w Suchym Lesie, po wcześniejszym umówieniu się
(tel. 609 308 898) lub wysyłka.
Pełna oferta dostępna na FB Pracownia na poddaszu
– warsztaty empatycznej komunikacji.
Serdecznie zapraszamy!

„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.

www.pracownianapoddaszu.pl

Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych wśród kochającej
rodziny przy wspólnym stole.
Niech światło wielkanocnego poranka
będzie zwiastunem samych szczęśliwych chwil,
niech napełni nas radością i optymizmem
oraz doda siły w trudach codziennego życia.
życzą
Monika i Piotr Koperscy
wraz z Pracownikami

Zatrudnię do pracy magazynowej
w Suchym Lesie
emeryta lub rencistę na 1/2 etatu.

tel. 600 069 640
2
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Wójt Grzegorz Wojtera komentuje...

Życie w gminie
Suchy Las
w czasie walki
z wirusem

Pierwszy raz wszyscy spotykamy się
z sytuacją, gdy zamiast planować nadchodzące święta wielkanocne i cieszyć się
z rodzinnych spotkań, zastanawiamy się
jak to zrobić, aby nie narazić siebie i innych na zbyt ryzykowny kontakt w trakcie
świątecznych spotkań. Zamiast planować
wyjazdy wakacyjne naszych dzieci, zastanawiamy się czy wakacje w ogóle będą.
Zamiast iść na niedzielny spacer, wychodzimy zrobić kilka kroków na balkon. Bo
bezpieczniej i w zgodzie z wyznaczonymi
przez państwo zasadami. Wprawdzie utrzymanie przez rządzących majowego terminu wyborów prezydenckich dla niektórych

może być uspokajającym sygnałem regresu epidemii, tylko czy sam wirus będzie
chciał się do tego planu dostosować?!
Do tej pory, pomni tego, co wydarzyło
się we Włoszech i Hiszpanii, za właściwe
uznaliśmy stosowanie metod opartych na
uwzględnianiu scenariusza pesymistycznego. Wszystkie przyjęte rozwiązania – na
wszystkich szczeblach władzy publicznej
zostały z pewnym trudem, ale jednak zaakceptowane społecznie. Podporządkowanie
się głównemu celowi, jakim jest tworzenie
setek i tysięcy indywidualnych zapór niepozwalających na szybki rozwój epidemii,
jest od kilku tygodni również naszą – sucholeską rzeczywistością.
Po wprowadzeniu decyzji o zamknięciu
szkół i przedszkoli (od 16 marca) niemal
natychmiast wprowadzony został system
nauki zdalnej, który organizują i za który
odpowiadają dyrektorzy jednostek. Wszyscy rodzice kontaktują się z wychowawcami i nauczycielami przez mobi-dzienniki.
Kontakt z dyrekcjami placówek oświatowych odbywa się telefonicznie w godzinach pracy szkół i przedszkoli. W przypadku jakichkolwiek uwag można je również
zgłaszać do Referatu Oświaty i Sportu UG
(tel. 61 8926 279, 61 8926 254).
Program realizowany jest przez naszych
uczniów w oparciu o ramowy program nauczania i obowiązujące plany zajęć. Rodzice pytają często o możliwość doposażenia przez Gminę w sprzęt komputerowy
uczniów, którzy nie mają wystarczającego
dostępu do takiego sprzętu. Okazuje się,
że problem nie dotyczy tylko rodzin wykluczonych cyfrowo. Ze względu na dużą
ilość materiału dydaktycznego oraz fakt,
że wiele osób pracuje zdalnie – komputer
i tablet stały się sprzętem deficytowym w
naszych domach. Aktualnie szkoły prowadzą zbieranie informacji na temat skali
tego problemu.
Ograniczenia to nie tylko szkoły. Jeszcze
przed 13 marca zastanawialiśmy się, czy i
w jaki sposób ograniczyć funkcjonowanie
obiektów gminnych. Czy wprowadzić np.
limitowanie osób na basenie, w bibliotekach itd. Ostatecznie zdecydowaliśmy
o zawieszeniu działalności GOS, CKiBP
oraz ich filii. Dwa dni później odgórny
rządowy dekret (rozporządzenie Ministra
Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r.)
potwierdził słuszność tej decyzji. Zostały
zamknięte wszystkie obiekty sportowe,
kulturalne i środowiskowe. Tym z Państwa,

którzy nie śledzili wcześniejszych komunikatów lub nie mieli okazji doświadczyć
pewnych ograniczeń osobiście, przypomnę, że 23 marca zdecydowaliśmy o zamknięciu do odwołania wszystkich placów
zabaw i zewnętrznych ośrodków rekreacyjnych. Dla terenów otwartych wprowadziliśmy zalecenie niekorzystania, które dzisiaj
– w oparciu o nowe przepisy ograniczające zgromadzeń są zdecydowanie bardziej
restrykcyjne.
Od połowy marca nie można w pełnym
zakresie korzystać z usług urzędu. Załatwianie spraw odbywa się przez Internet
lub telefonicznie. Pismo w wersji tradycyjnej można zostawić w skrzynce podawczej, zamontowanej na budynku Urzędu
Gminy przy ul. Szkolnej 13. Zamknęliśmy wszystkie domy osiedlowe i świetlice
wiejskie – również do odwołania. W takiej
sytuacji nikogo z Państwa nie zdziwiły
decyzje odwołujące zdecydowaną większość imprez sportowych, kulturalnych
i środowiskowych. Odwołano między innymi planowany na 18 kwietnia Turniej
Tańca oraz czerwcowe Dni Gminy Suchy
Las. W kontekście tych decyzji pojawia się
sporo pomysłów na wydanie „zaoszczędzonych” pieniędzy. Respiratory, pomoc
finansowa dla szpitali, czy zakup sprzętu
do diagnozowania koronawirusa. Każdy
z tych pomysłów jest oczywiście bardzo
dobry i bardzo szczytny. Jedyny problem
w tym, że żadnych oszczędności nie będzie. Jednym ze skutków pandemii będzie
ogromne spowolnienie gospodarcze. Przyznają to wszyscy uczestnicy i obserwatorzy rynku. W związku z tym nie dość, że w
samorządowych budżetach nie pojawią się
oszczędności, ale już w trzecim kwartale,
w mojej ocenie, pojawi się pierwsza „dziura budżetowa” związana ze zmniejszeniem
wpływów z PIT i CIT. Kolejne korekty będą
prawdopodobnie dotyczyły konieczności
pokrycia kosztów funkcjonowania oświaty
(zakładam utrzymanie dotacji gminnej dla
niepublicznych jednostek i dopłat do żłobków) przy prawdopodobnym zamrożeniu
subwencji oświatowej oraz zmniejszenia
wpływów z podatków lokalnych. Tak więc
planowanie dzisiaj nowych wydatków –
które nie należą do zadań samorządu, uważam za przedwczesne. Zresztą ostateczną
decyzję w tych sprawach może podjąć jedynie Rada Gminy, która zbierze się najwcześniej pod koniec kwietnia.
DOKOŃCZENIE NA S. 4
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DOKOŃCZENIE ze s.4
W jej kompetencjach są tego typu decyzje – o tyle trudniejsze, że w tym
roku każdy tego typu wydatek można
sfinansować jedynie kosztem inwestycji w gminie. Rada Gminy została
również wskazana w przyjętej przez
parlament tzw. „tarczy antykryzysowej” jako organ uprawniony do wprowadzenia zwolnień podatkowych
oraz grupowych odroczeń w płatności
podatków od nieruchomości. W tym
miejscu warto przypomnieć jeszcze
raz, że zgodnie z Komunikatem Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 marca, każdy przedsiębiorca może złożyć
wniosek do Wójta Gminy jako organu
podatkowego o zastosowanie ulgi.
Wnioski te będą potraktowane priorytetowo. Równolegle organizowanych
jest w gminie sporo ciekawych i pożytecznych akcji. Szycie masek z wykorzystaniem środków osiedlowych
i sołeckich, koordynowana przez OPS
i Policję pomoc seniorom czy zwyczajna pomoc sąsiedzka, to przykłady lokalnej solidarności społecznej
mieszkańców naszej gminy.
Ostatnią decyzją, która na początku wzbudziła sporo kontrowersji było
wprowadzenie sobotniego rozkładu
jazdy autobusów ZKP. Oczywiście
zrobiliśmy to w uzgodnieniu z organizatorem transportu, czyli ZTM.
Z jednej strony była to konsekwencja
zamknięcia szkół i wyższych uczelni oraz wielu instytucji w Poznaniu
i na terenie powiatu poznańskiego,
z drugiej gwarantowanie porannego
i popołudniowego oraz wieczornego
dojazdu i powrotu do wszystkich miejscowości na terenie gminy. Wpływ na
podjęcie tej decyzji miały również
raporty dotyczące ilości pasażerów.
Już pierwsze dni funkcjonowania
skorygowanego rozkładu, wskazują
na słuszność tej decyzji.
Poza wszystkimi działaniami koordynowanymi przez służby gminne
oraz tymi, które są wynikiem wprowadzonych ograniczeń w obszarze
rynku, warto podkreślić niezwykłe
zdyscyplinowanie naszych mieszkańców oraz umiejętność dostosowania
się do tej nowej sytuacji. Potwierdzają
to raporty i statystyki Policji, Straży
Gminnej oraz pracowników instytucji
gminnych. Wszyscy wierzymy głęboko w to, że obostrzenia, w których
wszyscy funkcjonujemy i które czemuś służą, nie potrwają długo.

W mieszkańcach gminy jest moc!
Informacje o rozprzestrzenieniu się wirusa na cały świat, komunikaty o coraz to nowych
ogniskach zachorowań, rosnącej liczbie zakażonych i o tych, którzy przegrali walkę
z niewidocznym „wrogiem”. Tym od kilku tygodni żyje każdy z nas. W lawinie tych
przerażających i smutnych wiadomości, pojawią się też takie, które niosą pokrzepienie
i nadzieję, które pokazują, że w ludziach jest moc.
Od symbolicznych gestów, po zorganizowane akcje, które z każdym dniem
przybierają na sile – mieszkańcy gminy
organizują się i działają, by nieść pomoc
tam, gdzie jest ona potrzebna. A dziś w potrzebie, w tym trudnym czasie, są szpitale i
osoby w nich pracujące. Brakuje środków
ochrony osobistej, sprzętu medycznego i
wielu, wielu innych rzeczy, o czym można
przeczytać w licznych apelach ogłaszanych
przez placówki medyczne.
Na jeden z takich apelów odpowiedział
Arkadiusz Bryś, mieszkaniec Golęczewa,
który w gminie uruchomił ogromną machinę pomocy. – Na zorganizowanie zbiórki
zdecydowałem się po przeczytaniu postów
w Internecie od lekarzy, pielęgniarek. Mam
też paru znajomych, którzy pracują w szpitalach na różnych stanowiskach i oni potwierdzili to, co wyczytałem, że potrzebna
jest pomoc. Najpierw skontaktowałem się
z rzecznikiem szpitala na Szwajcarskiej i
ustaliliśmy najpilniejsze potrzeby – opowiada Pan Arkadiusz. – Pomysł poparła
nasza pani sołtys Katarzyna Kachel i prze-

wodnicząca Rady Gminy Suchy Las pani
Anna Ankiewicz, która włączyła się w tę i
inne akcje.
Zbiórka artykułów spożywczych, napojów spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród ludzi.
– Byłem zaskoczony ilością przynoszonych
rzeczy. Zbiórka miała być dwudniowa, lecz
swoje potrzeby zgłaszały kolejne szpitale i
przedłużyliśmy ją o kolejne dwa dni – dodaje Arkadiusz Bryś. – Zebrane dary zostały przekazane do poznańskich szpitali.
Z golęczewskiej zbiórki trafiły na
Szwajcarską i Szpitalną. W akcję pomocy
włączyła się też OSP Chludowo, która to,
co zebrała przekazała do szpitala na Polną.
– Każdy z nas wie, jak trudna jest sytuacja

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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na świecie w tych ostatnich tygodniach –
mówi Jarosław Sznajder, naczelnik OSP
Chludowo. – Dlatego jako członkowie
OSP w Chludowie postanowiliśmy pomóc
jednemu ze szpitali w Poznaniu, wiedząc,
że lekarze pracują w trudnych warunkach,
a pacjentom brakuje podstawowych rzeczy.
Dzięki pomocy wspaniałych ludzi z Chludowa oraz okolic w krótkim czasie (5 dni)
udało nam się zebrać dużą ilość niezbędnych rzeczy, w tym rękawiczki, chusteczki,
papier, a nawet jeden z darczyńców po-

darował całą paletę wody. Jesteśmy bardzo wdzięczni za otwarcie serc na pomoc
i chcielibyśmy podziękować każdemu, kto
miał możliwość wsparcia naszej zbiórki.
Jak informuje Anna Ankiewicz, dzięki
wsparciu mieszkanki Złotnik Natalii Bracikowskiej i Macieja Młodziejowskiego
z os. Grzybowego, taka akcja odbyła się
też w Suchym Lesie na parkingu marketu
Lidl.
Mieszkańcy gminy jednym słowem,
wzięli sprawy w swoje ręce. Usiedli także
przy maszynach do szycia i zaczęli produkować tak potrzebne maseczki i kombinezony ochronne. Przykładem tego są Państwo Grzegorzewscy, którzy na co dzień

prowadzą Pracownię Torebek Magosha,
a którzy postanowili zadziałać rodzinnie.
– Pomysł spontaniczny, dzieci były przeszczęśliwe, że mogą pomóc. Uszyliśmy 100
maseczek z całego materiału, który udało

nam się kupić. Maseczki przekazaliśmy naszej Straży Gminnej. Oni już dobrze wiedzą komu najbardziej będą potrzebne. Na
naszym profilu FB zamieściliśmy również
filmik instruktażowy, jak samemu można
taką maseczkę uszyć – mówią Małgorzata
i Tomasz Grzegorzewscy.
Także Arkadiusz Bryś wraz z innymi
osobami ruszył, jak to określa, z drugim
etapem pomocy pod hasłem MASECZKA, której adresatami zostały już nie tylko
szpitale. Akcja ta wykroczyła poza teren
gminy Suchy Las i stała się międzygminną.
– Arkadiusz Bryś nawiązał kontakt z panią
Agnieszką Walczak z gminy Tarnowo Podgórne, która zaopatruje krawcowe szyjące
maski w certyfikowaną flizelinę medyczną,
zakupioną za środki od sponsorów i Gminy
Tarnowo Podgórne. Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera również wyraził zgodę na zakup artykułów ze środków gminnych – relacjonuje Anna Ankiewicz. – W
ten sposób krawcowe z całej gminy i gmin
ościennych szyją już teraz maseczki specjalistyczne. Ilości są tak duże, iż konieczny
był podział na panie szyjące i prasujące.
Na dzień 28 marca uszytych zostało 2 000
maseczek z włókniny specjalistycznej.

– Obecnie maseczki szyje siedem osób
i trzy zakłady: Katarzyna Krzyśko zakład
krawiecki KAJDEK w Chludowie, Karolina Andrzejewska Dekohaft Suchy Las i
Szwalnia Salko w Baranowie, gmina Tarnowo Podgórne – dodaje Pan Arkadiusz.
– Dla mnie był to naturalny odruch –
zaznacza Karolina z Pracowni krawieckohafciarskiej Dekohaft. – Polskie szpitale
mają duże problemy z zaopatrzeniem personelu w środki ochrony osobistej. W me-
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diach społecznościowych pojawiły się komunikaty o różnych akcjach społecznych,
dotyczących szycia maseczek i gdy taka
akcja rozpoczęła się w naszej gminie to postanowiłam się przyłączyć.
Przy tej okazji ogłoszona została także
zbiórka gumek i taśm niezbędnych do wykonania maseczek. W tym celu przed Urzędem Gminy został ustawiony karton, gdzie
można było je pozostawić.
Ale na tym nie koniec. Akcje pomocowe
w gminie nabierają tempa. – Kiedy okazało się, że wielkim problemem w szpitalach
jest tak prozaiczna rzecz, jak brak długopisów do podpisywania zgód na leczenie i
misek jednorazowych do podawania zupy,
postanowiłam zwrócić się z apelem do szefów sucholeskich jednostek pomocniczych
– sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli o przeznaczenie na ten cel części
środków z zadania lokalnego, które jednostki mają zadysponowane na integrację
– informuje Anna Ankiewicz. – Wszystkie
jednostki solidarnie wyraziły chęć pomocy,
a wójt Grzegorz Wojtera wydał stosowne
zarządzenie, aby ułatwić przepływ środków. Dzięki temu możliwe było zakupienie
8 000 długopisów, 3 000 miseczek i łyżek
do zupy, a oprócz tego: ok. 7 000 tysięcy
metrów taśm oraz materiału na lamówki
do szycia maseczek, 5 wysokiej klasy ciśnieniomierzy lekarskich, maseczek specjalistycznych.
Pan Arkadiusz ponadto podkreśla istotną rolę tych osób, dzięki którym wszystkie
te rzeczy trafiają bezpośrednio do szpitali i przychodni specjalistycznych. Mowa
o kierowcach i firmach transportowych.
– Mamy sześciu kierowców na tzw. telefon,
którzy gotowi są w każdej chwili, by gdzieś
coś zawieźć lub przywieźć. W działania te
zaangażowała się także firma 123Przeprowadzki.
– Wielu ludzi przysyła podziękowania
dla mnie, lecz one należą się tym Wszystkim, którzy przyczynili się do NASZEGO
sukcesu, ofiarującym dary, organizującym
całą logistykę – zaznacza mieszkaniec Golęczewa.
Tych osób, firm jest naprawdę dużo, a ich
grono ciągle się powiększa. – W tym miejscu
chciałabym wspomnieć o kilku sponsorach:
naprawdę dużych ilości wody – Państwu
Zbyszewskich i Szurkało, firmach: Argos,
Axpol, Extreme Hobby krojącej materiał
na lamówki czy Stowarzyszeniu Krzewienia
Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli – podsumowuje Pani Anna.
W dniu pisania artykułu przez mieszkańców podjęte zostały kolejne ważne
działania, ruszyły nowe akcje i kontynuowane były dotychczasowe. Ale o tym już
w kolejnym numerze „Gazety Sucholeskiej”. Brawo Mieszkańcy!
Zebrała Barbara Stachowiak
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Koronawirus – RAPORT
Nie narażaj siebie i innych.

#ZOSTAŃWDOMU

Największa fala zachorowań dopiero przed nami. Dlatego od 1 kwietnia na terenie RP
zostały wprowadzone kolejne ograniczenia. Wszystko po to, żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce. Pamiętajmy, to My sami przez odpowiedzialne zachowania
możemy zmienić ten czarny scenariusz i uchronić siebie, naszych bliskich przed utratą
zdrowia i życia.
BĄDŹMY OSTROŻNI I STOSUJMY SIĘ DO NOWYCH ZASAD!
1. OGRANICZENIA
W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania
się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu
powinno być ograniczone do absolutnego
minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także
zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19
(dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić z domu),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia
codziennego (do czego zalicza się np.,
niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw,
wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie
w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny
są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą
poruszać się w większych grupach.
Ważne! 2 metry – minimalna odległość
między pieszymi
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości
między pieszymi. Dotyczy to także rodzin
i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki
(do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne lub niemogące
się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
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2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA
ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI
DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób
do 18 roku życia poza domem bez opieki
dorosłego.
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą
wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność
rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na
ulicy i tylko w określonych przypadkach:
• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki z COVID19,
• czy też załatwiania spraw niezbędnych do
życia codziennego.
3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW,
PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD
I ROWERÓW MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na
terenach zielonych, pełniących funkcje
publiczne. Zakaz dotyczy więc parków,
zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie można także korzystać z rowerów
miejskich.
4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju
lub metrze tylko połowa miejsc siedzących
może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70,
to na jego pokładzie może znajdować się
maksymalnie 35 osób.
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

5. S
 AMOCHODY WIĘKSZE NIŻ
9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz
wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez
czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to
nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy muszą jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom. I tak:
– stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone
od siebie o co najmniej 1,5
metra,
– pracownicy mają obowiązek
używania rękawiczek lub
muszą mieć dostęp do płynów
dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić
te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2
kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
7. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową w
galeriach handlowych mogą prowadzić
jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna
(z wyjątkiem produktów przeznaczonych
do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone
usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z
handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy
handlowe.
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8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE,
NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów
przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie.
Na czym polega?
• Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak
i wielkopowierzchniowego), a także do
każdego lokalu usługowego może wejść
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
wszystkich kas lub punktów płatniczych
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w
sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15
klientów.
• Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i
punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku
życia. W pozostałych godzinach sklepy i
lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku
życia.
• Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może
przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym
bazarze jest 20 takich punktów, to na jego
terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
• Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba
okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas
w jednym momencie na jej terenie może
przebywać 10 osób.
9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY
BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą
zamknięte.
10. SALONY FRYZJERSKIE,
KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych,
salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez
wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu.
Tych usług nie można realizować również
poza salonami – np. wizyty w domach nie
wchodzą w grę.
Obowiązuje od: 1 kwietnia
11. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega? We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć
jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w
przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione
przez zakład pogrzebowy).
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w
wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu.
12. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE
W INTERNECIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i
na uczelniach.
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie
w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie
odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych.
Lekcje na odległość prowadzone są według
określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne
zgodne z aktualną podstawą programową.
Obowiązuje do: 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

13. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów
dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenia opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna
zostać uregulowana w statucie żłobka, jak
również w umowie z rodzicami.
Obowiązuje do: 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
14. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie
usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na
miejscu.
Obowiązuje do: odwołania.

w w w.suchylas.pl

15. KULTURA
Ograniczenie dotyczy:
działalności instytucji kultury.
Zalecenia:
Wszystkie
instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in.
muzea, galerie sztuki, teatry,
filharmonie, opery, kina, kluby filmowe,
biblioteki, archiwa oraz stała działalność
związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r.
zawieszone są również zajęcia w szkołach
artystycznych.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness
i taneczne.

Bądź na bieżąco
Na stronie internetowej Gminy Suchy
Las – www.suchylas.pl oraz oficjalnym
profilu Gminy Suchy Las na FB – www.
facebook.com/GminaSuchyLas na bieżąco
publikowane są informacje, przygotowane
przez Urząd Gminy, związane z obecną
sytuacją epidemiologiczną. Najważniejsze komunikaty rozsyłane są za pomocą
systemu SISMS dla zarejestrowanych
użytkowników. Rejestracja jest bezpłatna,
szczegóły – www.suchylas.pl / Sucholeski
niezbędnik / SISMS – powiadomienia sms.
Wiadomości przekazywane są także za pośrednictwem newslettera – można zapisać
się poprzez stronę www.suchylas.pl, podając swój adres e-mail i akceptując warunki
polityki prywatności.
Codzienne raporty z Gminy
W związku z zagrożeniem wirusem
SARS-CoV-2, został wprowadzony codzienny obowiązek raportowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o sytuacji w danej gminie. Meldunki składane przez Urząd Gminy zawierają informacje przekazane przez Policję i OPS, a
dotyczą one m.in. osób przebywających
na obowiązkowej kwarantannie domowej.
Według stanu na 3 kwietnia były to 34 osoby (23 adresy).
Przestrzeganie obowiązku kwarantanny kontrolowane jest przez Policję. Do tej
pory żadna z osób objętych kwarantanną
na terenie gminy nie złamała zasad ją obowiązujących.
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Komunikat w sprawie

funkcjonowania Urzędu Gminy

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 17 marca do odwołania
zamknięty jest swobodny dostęp do budynku i biur Urzędu Gminy Suchy Las. Urzędnicy
nadal jednak pracują, ciągłość działania jest zachowana, służby są w pełnej gotowości.
Wszelkie możliwe sprawy prosimy załatwiać drogą elektroniczną. Zachęcamy
do korzystania z przyjaznej strony www.
gov.pl / odnośnik Mój Gov, gdzie po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, można złożyć formalny wniosek do
tutejszego Urzędu, korzystając z dedykowanych formularzy. Osoby nieposiadające
profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W przypadku pytań lub chęci uzyskania
informacji na temat danego rodzaju spraw
można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie. Informacji o sprawach i właściwych osobach do ich załatwienia udzie-

la również Biuro Obsługi Interesanta pod
numerem telefonu 61 8926 250.
Osoby preferujące kontakt „papierowy”
prosimy o wysłanie listu lub złożenie pisma
w skrzynce umieszczonej przy wejściu do
budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 13.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną
i podjęte środki ostrożności, osoby, które
otrzymują informację z systemu o możliwości odbioru dowodu osobistego, a nie
jest to sprawa pilna, proszone są o odłożenie tej czynności na bezpieczniejszy dla
obu stron czas.
Sprawą wymagającą osobistego załatwienia jest zgłoszenie zgonu. Kierownik

USC jest dostępny pod numerem
61 8926 277, w poniższych godzinach pracy Urzędu Gminy Suchy
Las.
Powyższymi kanałami Urząd Gminy jest dostępny: poniedziałek-czwartek:
8:00-15:00, piątek: 8:00-13:00.

Telefony do poszczególnych Referatów, Wydziałów Urzędu Gminy Suchy Las
Referat Bezpieczeństwa
tel. 61 8926 516, 61 8926 513
Referat Promocji Gminy
Następujące wnioski można przesyłać
drogą mailową na adresy: promocja@
suchylas.pl oraz b.stachowiak@suchylas.pl
– w sprawie zamieszczania artykułów i reklam w „Gazecie Sucholeskiej”,
– wnioski o możliwość stosowania symboli
gminnych m.in. przy udzielaniu patronatu honorowego Wójta Gminy Suchy Las,
jednocześnie informujemy, że aktualnie
istnieje zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez masowych.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Referatem Promocji Gminy
– kierownik referatu Paweł Andrzejewski,
tel. 61 8926 287;
– redaktor naczelna Gazety Sucholeskiej
Barbara Stachowiak, tel. 61 8926 508.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel.: 61 8926 275, 61 8926 274
Referat Informacji Przestrzennej
i Architektury
We wszystkich sprawach prowadzonych w Referacie Informacji
Przestrzennej i Architektury
prosimy o kontakt pod nr tel.
61 89 26 517 albo na adres emailowy: milosz.strejczyk@
suchylas.pl.
Dostęp strony do akt postępowania administracyjnego z za-

8

kresu decyzji o warunkach zabudowy albo
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Gminna Pracownia Urbanistyczna
Informacje dotyczące planowania przestrzennego można uzyskać pod nr tel. 61
8926 509 oraz adresami e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl, daria.wieczorkowska@
suchylas.pl.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
– opłaty adiacenckie i planistyczne,
tel.: 61 8926 281, 61 8926 296, e-mail:
agata.schmidt@suchylas.pl, katarzyna.
zawistowska@suchylas.pl;
– odszkodowania za nieruchomości, które
przeszły z mocy prawa na rzecz gminy,
tel. 61 8926 296, e-mail: katarzyna.zawistowska@suchylas.pl;
– podziały nieruchomości, tel. 61 8926 267,
e-mail: joanna.lukasik@suchylas.pl;
– najmy, dzierżawy gruntów, sprzedaż nieruchomości, tel. 61 8926 267, e-mail:
weronika.kowalska@suchylas.pl;
– najmy, dzierżawy lokali, tel. 61 8926 265,
e-mail: tomasz.lisowski@suchylas.pl;
– pozostałe sprawy z zakresu działalności
GN – tel.: 61 8926 291, 61 8926 265,
e-mail: agnieszka.serafin@suchylas.pl,
tomasz.lisowski@suchylas.pl.
Referat Budowlano-Inwestycyjny
Sprawy dotyczące prowadzonych inwestycji zaleca się zgłaszać telefonicznie, drogą

elektroniczną lub tradycyjną pocztą.
Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
należy zeskanować oraz przesłać drogą
elektroniczną, a oryginały wysłać pocztą
tradycyjną.
Numery kontaktowe do Referatu BudowlanoInwestycyjnego znajdują się na stronie bip.
suchylas.pl/154/referat-budowlano-inwestycyjny, e-mail: szczesna.aurelia@suchylas.pl
lub juszczuk.tomasz@suchylas.pl.
Referat Ochrony Środowiska
W sprawach dotyczących ochrony środowiska zaleca się kontaktować telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
Wnioski dotyczące udziału w programie
likwidacji azbestu i wycinki drzew oraz
deklaracje związane z odpadami komunalnymi zaleca się składać za pomocą poczty
elektronicznej, a oryginały przesłać pocztą
tradycyjną.
Numery kontaktowe do Referatu Ochrony
Środowiska znajdują się na stronie bip.suchylas.pl/26/referat-ochrony-srodowiska,
e-mail: orczewski.wieslaw@suchylas.pl.
Referat Komunalny
Kierownik referatu Justyna Radomska,
tel.: 61 8926 262, 61 8926503, e-mail:
radomska.justyna@suchylas.pl.
Zakres spraw, w których można się kontaktować: bieżące utrzymanie dróg; wydawanie decyzji: o zajęciu pasa drogowego, lokalizacji i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej w pasach dróg
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gminnych, lokalizacji zjazdów; wydawania
zgody na poruszanie się pojazdami o tonażu powyżej 3,5 tony po drogach gminnych;
organizacji ruchu – rozwiązań komunikacyjnych; utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg; inne prace komunalne.
Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja urodzin, zgonów. Telefon w celu umówienia osobistej wizyty: 61 8926 277 lub poprzez
Biuro
Obsługi
Interesantów:
61 8926 250.
Wydział Organizacyjny
Sprawy możliwe do załatwienia
przez Internet składane poprzez platformę e-puap (warunek konieczny posiadanie profilu zaufanego).
Ewidencja ludności, tel. 61 8926 278:
– wniosek o dowód osobisty,
– wniosek o zameldowanie, wymeldowanie,
– wniosek o udostępnienie danych,
– wniosek o wydanie zaświadczenia.
Podobnie w działalności gospodarczej
przedsiębiorca może samodzielnie złożyć
wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, logując
się na stronie wws.ceidg.gov.pl profilem
zaufanym i podpisując wniosek profilem.
Telefon w sprawach działalności gospodarczej: 61 8926 284.
Referat Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych
Kierownik referatu Rafał Urbaniak –
61 8926 253.
Referat Oświaty i Sportu
Informacje dotyczące oświaty i organizacji
sportu w gminie można uzyskać pod nr tel.
61 8926 279.
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
i Współpracy z Organizacjami
W sprawach dotyczących działalności
Biura można kontaktować się pod nr tel.:
61 8926 256, 61 8926 511.
Pozostałe numery telefonów kontaktowych
oraz adresy e-mailowe do pracowników
Urzędu Gminy znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las
/ Urząd Gminy Suchy Las / Wydziały,
Referaty, Samodzielne stanowiska.
Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy
za wyrozumiałość. Wprowadzone zasady
służyć mają przede wszystkim bezpieczeństwu Mieszkańców i Klientów naszego
Urzędu, a także umożliwić zapewnienie
ciągłości pracy gminnej administracji.
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Nie narażaj siebie i innych.

imprezy, w tym zebrania wiejskie i osiedlowe.

#ZOSTAŃWDOMU
Uczniowie uczą się w domach
Placówki oświatowe i szkoły wyższe
zamknięte w całym kraju – na ten moment
– do 10 kwietnia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w tym
czasie zadania jednostek systemu oświaty
realizowane są z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość.

CKiBP online
Budynek przy Szkolnej 16 ( łącznie z
biblioteką i filiami bibliotecznymi w Złotnikach i Chludowie) zamknięty jest do odwołania.
ZAJĘCIA ONLINE – część zajęć (głównie
indywidualna nauka gry na instrumentach)
odbywa się online w formie spotkań video
uczeń – prowadzący.
ZAJĘCIA GRUPOWE – uczestnicy zajęć plastycznych i tanecznych będą mieli
możliwość skorzystania z filmów instruktażowych i ćwiczeń przygotowanych przez
prowadzących, które będzie można odtworzyć w domu.
BIBLIOTEKA – nie można wypożyczać
i oddawać książek. Termin wypożyczenia
książek zostaje przedłużony automatycznie.

Zamknięte gminne obiekty sportowe,
place zabaw oraz siłownie
Do odwołania zostały zamknięte gminne obiekty sportowe (Hala Sportowa, Klub
Fitness Fit Athletica, Park Wodny Octopus,
boiska), place zabaw oraz siłownie. Tam
gdzie jest to technicznie możliwe zostały
one zakluczone, pozostałe są oznakowane.

WAŻNY KOMUNIKAT!!!
ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW!!!
Zasady obsługi klientów OPS
Od 18 marca do odwołania w Ośrodku
Pomocy Społecznej zmienione zostały zasady obsługi interesantów.
Zamknięty został swobodny dostęp do
Ośrodka. Korespondencję należy zostawić
w skrzynce znajdującej się przed wejściem
do Ośrodka. Wstęp do Ośrodka możliwy
jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zajmującym się
sprawą.
Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową lub listownie.
Telefon kontaktowy do sekretariatu:
61 25 00 360, skrzynka e-mail: suchylas_
ops@poczta.onet.pl.
Dział Świadczeń Rodzinnych: 61 25 00
366, 61 25 00 367.
Pracownicy socjalni: 61 2500 368, 61
25 00 370.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku
do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30,
w piątki 7.30 –13.00.
W trosce o zdrowie Seniorów od 12
marca do odwołania zawieszona została działalność Klubów Seniora „Dębowa
Liść” w Biedrusku, Chludowie, Suchym
Lesie oraz na os. Grzybowym.

Klub Fitness Fit Athletica zamieszcza
na swoim profilu FB (www.facebook.com/
fitnessklubsuchylas) treningi video, przygotowane przez trenerów klubu. Publikowane są także m.in. informacje z poradami
żywieniowymi.

Dom Osiedlowy i świetlice
nieczynne
Zawieszone są do odwołania wszystkie zajęcia, które odbywają się cyklicznie w Domu Osiedlowym w Biedrusku
oraz w świetlicach osiedlowych i wiejskich na terenie gminy Suchy Las. Odwołane zostały wszelkie zaplanowane
w tych obiektach wydarzenia, spotkania i
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ZGK realizuje usługi bez
zakłóceń
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las zwraca się z
apelem do mieszkańców gminy
Suchy Las, aby ograniczyli wizyty
w siedzibie ZGK przy ul. Obornickiej 149
w Suchym Lesie. Kontakty osobiste należy
zastąpić rozmowami telefonicznymi – 61
8 125 160 oraz poprzez korespondencję
elektroniczną – biuro@zgksuchylas.eu.
ZGK informuje, że do 11 kwietnia zamknięte będą:
– punkt kasowy,
– punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przy ul. Golęczewskiej
22a w Chludowie.
Indywidualnie zlecone (płatne) odbiory
odpadów wielkogabarytowych i problemowych nie będą realizowane.
Pozostałe usługi prowadzone są bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramami.
UWAGA! Zgodnie z dotychczasowymi
zasadami segregacji obowiązującymi na
terenie gminy Suchy Las, ZGK stanowczo
przypomina. Do worków / pojemników na
selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać: papierowych ręczników/chusteczek,
chusteczek higienicznych itp. Powyższe
odpady należy umieszczać w pojemnikach
na odpady zmieszane!
Zdarzały się przypadki, w których ww.
odpady były błędnie gromadzone w workach / pojemnikach niebieskich na papier.
Jest to oczywiście błąd, który skutkować
będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pamiętajmy, że ręczniki,
chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny
ludzkie! Pamiętajmy o zdrowiu swoim,
swoich najbliższych, a także zdrowiu pracowników firm odbierających odpady oraz
sortowni (często ręcznych).
Autobusy ZKP jeżdżą
z sobotnim rozkładem jazdy
Od poniedziałku (30 marca) do odwołania obowiązują sobotnie rozkłady jazdy dla linii nr 901, 902, 904,
905 oraz 907. Linia nr 253 pozostaje
w dalszym ciągu zawieszona.
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Pociągi kursują w ograniczonym
zakresie
Ze względu na epidemię oraz dodatkowe ograniczenia niezbędne do powstrzy-

mania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także w związku
ze znacznym spadkiem ilości podróżnych
korzystających z transportu kolejowego,
Województwo Wielkopolskie, jako organizator przewozów, podjęło decyzję o ograniczeniu kursowania wybranych pociągów
Kolei Wielkopolskich oraz Polregio na terenie województwa.

Linia Poznań Główny – Piła
• 77840 Rogoźno Wlkp. 4:30 – Poznań Główny 5:23
• 77206 Rogoźno Wlkp. 6:50 – Poznań Główny 7:44
• 77210 Rogoźno Wlkp. 17:11 – Poznań Główny
18:09
• 77205 Poznań Główny 4:42 – Rogoźno Wlkp.
5:41
• 77809 Poznań Główny 15:12 – Rogoźno Wlkp.
16:11
• 77213 Poznań Główny 19:37 – Rogoźno Wlkp. 20:41
• 78209 Poznań Główny 6:42 – Piła 8:24
• 78209 Poznań Główny 9:48 – Piła 11:47
• 78211 Poznań Główny 8:36 – Piła 10:26
• 78203 Poznań Główny 18:48 – Piła 20:29
• 87206 Piła 6:05 – Poznań Główny 8:18
• 87218 Piła 9:19 – Poznań Główny 11:13
• 87210 Piła 13:54 – Poznań Główny 15:43
Funkcjonowanie przychodni i aptek
W większości przychodni zostały wprowadzone następujące rozwiązania, dotyczące przyjęć pacjentów (poniższe informacje pochodzą z przychodni Eumedica
i Provit):
1) rejestracja pacjentów możliwa jest tylko telefonicznie,
2) pacjentom udzielane są teleporady w
godzinach pracy przychodni lub obecności lekarza w placówce,
3) w sytuacji kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie
wejście do przychodni – decydować będzie o tym lekarz, zazwyczaj w poczekalni
może pozostawać nie więcej niż 2 osoby,
4) nie należy zgłaszać się po recepty, kod
do recepty podawany jest przez telefon,
5) prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie,

6) punkt pobrań krwi jest nieczynny –
przyjmowane są tylko pilne przypadki
po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.
Przed ewentualną wizytą konieczna jest
dezynfekcja rąk i założenie na wizytę
u lekarza maseczki ochronnej.
Rozwiązania powyżej zostały wprowadzone do odwołania.
 rzychodnie Lekarza Rodzinnego
P
w gminie Suchy Las
• Przychodnia Lekarza Rodzinnego
w Biedrusku
Adres: ul. Poznańska 39, 62-003 Biedrusko; godziny otwarcia: 08:00 – 18:00;
Telefon: 61 811 91 32
• Centrum Medyczne Provit w Chludowie
Adres: ul. Poznańska 10, 62-001 Chludowo; Godziny otwarcia: 08:00- 18:00;
Telefon: 61 811 65 31
• Przychodnia Sucholeska w Suchym Lesie
Adres: Galeria Sucholeska, ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las; godziny otwarcia: 08:00 – 18:00;
Telefon: 61 812 52 21
• Omega Lekarze Rodzinni w Suchym
Lesie
ul. Nowy Rynek 6, 62-002 Suchy Las;
Godziny otwarcia: 08:00 – 18:00;
E-mail: Omega.rodzinni@onet.pl;
Telefon: 61/652 35 70
• Przychodnia Eumedica w Suchy Las
Adres: Obornicka 126, 62-002 Suchy
Las; Godziny otwarcia 08:00 – 18:00
Telefon: 61 812 50 00
• Topmed s.c. Przychodnia lekarzy rodzinnych w Złotnikach
Adres: plac Grzybowy 10, 62-002 Złotniki; Godziny otwarcia: 08:00 – 18:00;
Telefon: 61 811 61 51

sob. 8:00-12:00
pogotowie pracy na telefon po godz.
18:00, w porze nocnej w święta i dni
wolne od pracy
Apteka „Rodzinna”
ul. Poznańska 39, Biedrusko
tel. 61 811 95 25
godziny pracy: pn.-cz. 9:00-18:00,
pt. 9:00-19:00, sob. 9:00-13:00

Apteka „Sucholeska”
ul. Nowy Rynek 6, Suchy Las
tel. 61 652 22 11, 61 652 22 12
godziny pracy: pn.-pt. 8:00-21:00;
sob. 8:00-17:00, nd. 9:30-15:00
W podanych aptekach istnieje ograniczona
ilość płynów dezynfekujących do rąk
(24 zł/200 ml, 50 zł/500 ml – ceny orientacyjne). Należy potwierdzić dostępność
telefonicznie.

Apteki ogólnodostępne na terenie
gminy Suchy Las
Apteka „Pod Lasem”
pl. Grzybowy 7, Złotniki
tel. 61 811 58 95
godziny pracy:
pn. – pt. 9:00-18:00, sob. 9:00-13:00
Apteka „Awicenna”
ul. Bogusławskiego 8, Suchy Las
tel. 61 812 53 01
godziny pracy: pn. – pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-15:00
pogotowie pracy w porze nocnej w święta
i dni wolne od pracy
Apteka „Eskulap”
ul. Obornicka 85, Suchy Las
tel. 61 812 55 00
godziny pracy: pn. – pt. 9:00-18:00,
sob. 10:00-18:00
Apteka „Witaminka”
ul. Poznańska 10, Chludowo
tel. 61 811 65 51; 510 287 227
godziny pracy: pn. – pt. 8:00-18:00,

w w w.suchylas.pl
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KWARANTANNA DOMOWA

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego
zachowania zależy bezpieczeństwo innych!

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażonymi
(lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od
27.03.2020),
• mieszkają z osobą, która zostanie skierowana od 1 kwietnia na kwarantannę
(przepis wszedł w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega?
Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten
czas:
• w żadnym wypadku nie można opuszczać
domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do
lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi
osobami w domu – one również muszą
zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel,
duszności), należy koniecznie zgłosić to
telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
• ul. Noskowskiego 23 – 61 854 48 02
wew. 1 (w godzinach pracy 7:25-15:00);
61 656 80 50 (poza godz. pracy).
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Poznaniu
• ul. Gronowa 22
– 61 646 78 57 (w godzinach pracy 7:2515:00);
– 609 794 670 (poza godz. pracy);
– całodobowo: 61 646 78 67, 61 646 78
22, 61 646 78 20, 61 646 78 88, 61 646
78 72, 61 646 78 63, 61 646 78 60, 61
646 78 64, 609 794 670.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie
nie ma możliwości spędzenia jej w domu,
to wojewodowie mają przeznaczone lokale
na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
Obowiązuje do: odwołania.

Dyżur OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
dla osób objętych kwarantanną na terenie gminy Suchy
Las uruchomił dyżur telefoniczny, który pełni Dyrektor Ośrodka codziennie
w godzinach 7:30-19:00 pod numerem
tel. 502 047 471.
W ramach dyżuru osoby objęte
kwarantanną, w szczególności
samotne, starsze i niepełnosprawne mogą złożyć zamówienie na niezbędne artykuły
spożywcze oraz higieniczne,
a także uzyskać informacje
na temat wsparcia psychologicznego.
Dyżur dotyczy wyłącznie
osób objętych kwarantanną!!!

Ważne! Policja w ramach patroli
odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają
w miejscu swojego zamieszkania.
Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na
te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA
ZAINSTALUJ!
WYSŁANIE ZDJĘCIA ZAMIAST WIZYTY
POLICJANTÓW
JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ
DOMOWĄ?
ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE
SPECJALNĄ APLIKACJĘ
MINISTERSTWA CYFRYZACJI

APLIKACJA JEST OFICJALNA, BEZPIECZNA
I BEZPŁATNA, DOSTĘPNA W SKLEPACH
GOOGLE PLAY I APP STORE
AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NUMERU
TELEFONU
APLIKACJA ZOSTANIE ZWERYFIKOWANA
KODEM SMS

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD
KWARANTANNY GROZI GRZYWNA
W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ
Jak to działa?

Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają
SMSa
zachęcającego
do
ściągnięcia
i
zainstalowania aplikacji.
WAŻNE! Aktywuj aplikację w miejscu odbywania
kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie
wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się
w bazie. System jest połączony z bazą numerów
telefonów
osób,
które
zostały
objęte
kwarantanną.

APLIKACJA UMOŻLIWIA:
 ZŁOŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA:
 ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
 POSIŁEK
 KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM
 DOSTĘP DO KOMUNIKATÓW O AKTUALNEJ
SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE
SŁUŻBAMI

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby
korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną
dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.
Więcej informacji, w tym regulamin,
na www.gov.pl/kwarantannadomowa.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji
korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.
.
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Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji,
a także zawiera ważne informacje dotyczące
Twoich danych osobowych i bezpiecznego
korzystania z Aplikacji.
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Komunikat dla przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy Suchy Las
Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przedsiębiorcy odczuwający skutki trudnej sytuacji
gospodarczej w okresie zagrożenia epidemicznego, mogą składać wnioski w zakresie ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski w tej sprawie traktowane będą priorytetowo.
Oto obowiązujące obecnie przepisy
prawa, dotyczące zobowiązań podatkowych w zakresie podatków lokalnych:
Zgodnie z art. 67a §1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Organ
podatkowy, na wniosek podatnika, z
zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub
rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę
zaległości podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłatę prolongacyjną.
§2. Umorzenie zaległości podatkowej
powoduje również umorzenie odsetek za
zwłokę w całości lub w takiej części, w
jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Zgodnie z art. 67b §1 w/w ustawy, Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może
udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w
zakresie i na zasadach określonych w
bezpośrednio obowiązujących aktach
prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód
wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub
likwidacji poważnych zakłóceń w
gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych
przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego
podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania
i wspierania kultury, dziedzictwa
narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację
usług świadczonych w ogólnym in-

teresie gospodarczym powierzonych
na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie §6
przez Radę Ministrów.
§2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w §1 pkt 3 lit. a, mogą
być udzielane jako pomoc indywidualna
albo w ramach programów pomocowych
określonych w odrębnych przepisach.
§3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w §1 pkt 3 lit. b–l
mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub
samorządowymi albo udzielane w ramach
programów pomocowych określonych w
odrębnych przepisach.
/…/
§6. Rada Ministrów może określić, w
drodze rozporządzeń, inne niż określone
w §1 pkt 3 lit. a–l, przeznaczenia pomocy
udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art.
67a, oraz szczegółowe warunki udzielania
tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem
przypadków, w których ulgi udzielane są
jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania
pomocy państwa określone w przepisach
prawa wspólnotowego.
Zgodnie z art.37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004
roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. 2018 poz.
362) podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia
podmiotowi
udzielającemu
pomocy, wraz z wnioskiem o
udzielenie pomocy:
1) wszystkich
zaświadczeń

w w w.suchylas.pl

o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia
pomocy de minimis, dotyczących w
szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis.
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
3) informacji niezbędnych do udzielenia
pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie.
Podano wg stanu prawnego
na dzień 20.03.2020 r.
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Informacje jednostek pomocniczych
Marzec jest dla nas
trudnym okresem. Jeszcze
niedawno nie przypuszczaliśmy, że zostanie ogłoszona pandemia z powodu
koronawirusa, który jest tak bardzo niebezpieczny dla nas wszystkich, a przede
wszystkim dla osób starszych. Cieszy
mnie fakt, że tak wielu z nas przestrzega
zaleceń lekarzy i specjalistów, i zachowuje się w sposób odpowiedzialny pozostając, jeżeli to tylko możliwe, w domu i
przestrzegając zasad higieny.
Przed ogłoszeniem pandemii, udało mi
się spotkać z naszymi seniorami z klubu
„Dębowy Liść”. Seniorzy przedyskutowali ze mną wiele ważnych spraw, nad
którymi pracuję. Poprosili o ławkę przed
wejściem do swojej siedziby, zwrócili
uwagę na parking, który jest notorycznie
zapełniony – ta sprawa została już wyjaśniona i wiedzą, że skoro parking jest
ogólnie dostępny, to mogą na nim parkować swoje samochody. Rozmawialiśmy
o rozkładzie jazdy autobusów, seniorzy
wskazali mi wiele niedociągnięć. Wszelkie uwagi naszych seniorów zostały zgłoszone do odpowiednich referatów Urzędu
Gminy i oczywiście my jako Zarząd też
staramy się je rozwiązywać.
Kolejne spotkanie, w którym uczestniczyłam wraz z panem wójtem, prezesem
ZKP, radnymi, sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, jak i pracownikiem Urzędu Gminy oraz mieszkańcami,
dotyczyło zmian rozkładów jazdy naszej
komunikacji. Na początku spotkania zostały przedstawione wszelkie uwagi, które
wpłynęły do urzędu. Pracownik Referatu
Komunalnego bardzo skrupulatnie omówił każdą linię autobusową. Na tę chwilę

wszystko zostało poddane
analizie i czekamy na końcowe wnioski.
Uczestniczyłam również
w wielu rozmowach na temat uspokojenia ruchu na naszym osiedlu. Jest to temat trudny, ale cały czas
omawiany wraz z pracownikiem urzędu.
Na ten moment wszystkie uwagi, które
wpłynęły do Zarządu Osiedla i do Urzędu
Gminy zostały przekazane do projektanta,
wszystkie były analizowane. Natomiast z
uwagi na koronawirusa prace nad naszym
planem są wstrzymane. Miejmy nadzieję,
że po zakończeniu tej trudnej sytuacji,
która teraz panuje, dostaniemy informację, że projekt został przekazany do dalszego etapu procedowania.
W tym trudnym miesiącu były też
miłe chwile. Zarząd Osiedla Suchy Las
wspólnie z Zarządem Osiedla Suchy Las-Wschód przygotował Dzień Kobiet. W

nie były zadowolone,
uśmiechnięte i o to
nam chodziło!!! Na
filmie byli również panowie, których bardzo
miło było nam gościć
– im również film się
podobał. Panie zostały
obdarowane tradycyjnym tulipanem i słodką czekoladką.
Miłe chwile przeżyły również dzieci
z naszej świetlicy socjalno-społecznej,
które zostały obdarowane zabawkami i
grami przez firmę Berpo. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom – w imieniu
swoim, jak i dzieci. Dzięki takim gestom
świetlica staje się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem.
W tym trudnym czasie dbajmy o siebie
i naszych bliskich.
Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Suchy Las
Sylwia Szenk

tym roku postanowiłyśmy, że zaprosimy
Panie do Centrum Kultury na wspólne
oglądanie filmu. Po projekcji filmu pa-

Zdrowych
i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
życzy
Zarząd Osiedla
Suchy Las -Wschód

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych.
Przepełnionych wiarą,
nadzieją, miłością.
Radosnego wiosennego nastroju
i wesołego Alleluja
życzy
Zarząd Osiedla
Suchy Las

Wesołych Świąt
14

03 • m ar ze c / k w i e c i e ń 2 0 2 0

Informacje jednostek pomocniczych
Sytuacja na osiedlu, jak
i w całej gminie mocno
zdeterminowana jest restrykcjami epidemicznymi. W praktyce trzeba było
podjąć racjonalne decyzje o odwołaniu
wszelkich zaplanowanych już imprez na
naszym osiedlu, w najbliższych kilkunastu tygodniach. Niestety odwołaliśmy
także ostatni, marcowy spektakl teatralny
dla dzieci. Nie odbędą się też kwietniowe
sprzątanie lasu i osiedla oraz Zebranie
Mieszkańców, jak również planowany na
czerwiec rodzinny festyn. Zarząd zmuszony był odwołać wszelkie aktywności
grup tematycznych w naszej osiedlowej
świetlicy. Zaapelowaliśmy również o
zamknięcie boiska i placu zabaw, nastąpiło to od 23 marca, ale apelujemy nadal
o ograniczenie pobytu i nieużytkowanie
tego typu miejsc w obecnym czasie –
miejsc potencjalnych skupisk ludzkich.
W ostatnim miesiącu przed wprowadzeniem restrykcji, wśród wielu mieszkańców rozgorzała dyskusja wokół akcji
tzw. petycji antysmogowej. Była ona też
jednym z powodów obecnych kłopotów
personalnych w samym zarządzie osiedla.
Po kilku dymisjach członków zarządu,
sytuacja naszego organu samorządowego, wobec coraz mniejszych możliwości

funkcjonowania, wymagać
będzie w odpowiednim momencie radykalnych zmian,
zgodnie ze statutem naszego
osiedla i zarządu.
Dziękuję wielu osobom za wsparcie i
słowa otuchy, ale i również słowa życzliwie krytyczne, które w tych trudnych
chwilach odebrałem od wielu mieszkańców jako docenienie dotychczasowych
wysiłków na rzecz naszej społeczności.
Udało się także uporządkować kwestie
właściwego komunikowania zarządu
osiedla z mieszkańcami. Po okresie technicznych problemów, uruchomiliśmy
newslettera na naszej osiedlowej stronie
internetowej, a od pierwszego dnia wiosny funkcjonuje także nasz osiedlowy fanpage pod adresem www.facebook.com/
ZarzadOsiedlaGrzybowego. Zapraszamy
do korzystania. Zaproponowaliśmy także
udział w różnego rodzaju akcjach pomocowych, w miarę naszych możliwości.
Na ten trudny czas, wystąpiłem z ciekawą inicjatywą tworzenia fotograficznej
historii naszego wciąż młodego osiedla.
Zagospodarujmy swój czas tworząc swoistego rodzaju dokumentację wirtualnego
zbioru fotografii – szperając po naszych
archiwach w poszukiwaniu historii tworzenia osiedla. Szczegóły na fanpagu czy

stronie internetowej.
Siłą rzeczy poruszane ostatnio tematy:
rozstrzygnięcia konkursu na zaplanowanie polany pod lasem,
uporządkowania lasku,
kwestii planowanych
inwestycji
remontowych na ulicach, wymiany urządzeń na
placu zabaw, kwestii monitoringu na osiedlu czy wymiany oświetlenia ulicznego,
jak również zmian w lokalnej komunikacji, w tym sprawa rozszerzenia uprawnień
karty PEKA, muszą zostać odłożone na
późniejszy okres. Dyskusja z pracownikami Urzędu Gminy na te tematy jest
obecnie mocno ograniczona, ale nie została przerwana.
Wszystkim naszym mieszkańcom oraz
sympatykom osiedla chciałbym złożyć
życzenia optymizmu i wytrwałości w pokonywaniu obecnych, koniecznych uciążliwości w ten wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju wielkanocny czas 2020 roku.
Niech nasze rodziny i przyjaciele będą dla
nas źródłem siły i wiary w szybki powrót
do normalności dnia codziennego.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

Wesołych Świąt
Zarząd Osiedla Grzybowego
W tym szczególnym czasie,
składa wszystkim Mieszkańcom
jakim są święta Wielkanocne,
i Przyjaciołom naszego osiedla
życzymy Państwu,
szczególne, w tym trudnym czasie,
aby nie gasła w Was nadzieja
Życzenia Świąteczne.
i Święta dały Wam siłę i upór do
Życzymy Państwu ciepłych i spokojnych chwil,
przezwyciężenia wszelkich niedogodności
miłego spędzenia czasu Wielkiej Nocy.
dnia codziennego.
Miejmy nadzieję,
Aby Wielkanoc spędzona w gronie
że z każdym dniem będzie lepiej.
najbliższych była czasem pełnym radości,
wewnętrznego spokoju, harmonii i stosownej
refleksji nad istotą naszego życia.
Wielu sukcesów zawodowych, aktywności
społecznej, sił i przede wszystkim zdrowia
niezbędnego do realizacji marzeń i planów
szczerze życzą
Radni Klubu Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem
Zbigniew Hącia, Włodzimierz Majewski
Michał Przybylski, Grzegorz Słowiński

w w w.suchylas.pl
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Nie ma obecnie ważniejszej rzeczy jak wspólna
mobilizacja w walce z pandemią wywołaną koronawirusem. W ocenie Zarządu
Osiedla postawa naszych mieszkańców
jest wzorowa. Świadomość powagi sprawy
determinuje nasze zachowania. Potrafimy
się wspierać, wzajemnie pomagając sobie
w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego. Serdecznie Państwu dziękujemy i prosimy o wytrwałość. Jesteśmy przekonani,
że wspólnie wkrótce zwyciężymy i wróci
oczekiwana normalność.
Inwestycje osiedlowe
Przy zachowaniu szczególnej ostrożności, w szczególności właściwych odległości pomiędzy osobami, odbył się 19 marca

ul. Pawłowicka – w pobliżu
ul. Obornickiej.
Trwa remont naszego
dworca kolejowego. Termin
ukończenia to koniec października 2020 roku. Obecnie prowadzone
są roboty dekarskie oraz prace wewnątrz
budynku. Powstały też garaże dla pojazdów straży gminnej, która zajmie część
budynku. W pomieszczeniach dworca będzie mieściła się również biblioteka. Niestety, mimo naszych starań, nie znalazło
się miejsce na klub dla młodzieży.
Została formalnie zakończona budowa
ścieżki rowerowej łączącej Złotniki Osiedle i Złotniki Wieś. W bieżącym roku planuje się wykonanie projektu oświetlenia tej
drogi, a w roku następnym montaż lamp.

Imprezy
integracyjne
Jeszcze przed wybuchem epidemii odbyły się w naszej osiedlowej świetlicy dwa
okolicznościowe koncerty akustyczne z okazji Walentynek i Dnia Kobiet. Obdarzona
niezwykłym głosem pani Ania Kiszewska
i mieszkaniec naszego osiedla pan Jarek
Jarzębiński zaprezentowali nie tylko wysoki kunszt artystyczny, ale stworzyli też
niezwykłą atmosferę. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy!
Jak Państwo doskonale wiecie, wszelkie imprezy gminne zostały wstrzymane.
Wspólnie walczymy z koronawirusem. Na

odbiór techniczny pierwszego etapu budowy dróg w rejonie ulicy Kochanowskiego.
Jakość wykonanych prac oceniono dobrze,
a pewne niedociągnięcia wpisano do protokołu. Przy okazji przedyskutowano konieczność wykonania tarczy wyniesionego
skrzyżowania z planowaną w procedowanym właśnie miejscowym planie drogą
5KDD na wysokości posesji nr 3. Poruszono też kwestię lokalizacji przystanku na
żądanie, który mógłby powstać na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Pawłowickiej,
na terenie obecnie należącym do PKP. W
naszym odczuciu to lepsza lokalizacja niż

Trwają prace koncepcyjne nad realizacją
kolejnego etapu modernizacji ogrodu przy
ul. Żukowej. W tym roku Zarząd Osiedla,
zgodnie z wolą Zebrania Mieszkańców, planuje uporządkować otoczenie wiaty.
W najbliższym czasie planuje się rozpisanie przetargu na realizację ul. Żukowej
oraz brakującego odcinka ul. Okrężnej.
Środki budżetowe na ten cel zostały zagwarantowane, podobnie jak na dalszy
etap budowy ulic w rejonie Kochanowskiego. Należy mieć nadzieję, że wiadoma
sytuacja nie skomplikuje realizacji gminnych inwestycji.

terenie gminy powstają cenne inicjatywy,
które warto wesprzeć. Będziemy o nich
informować na bieżąco na naszym profilu
FB oraz na stronie internetowej.
Zachęcam do odwiedzin naszej strony
www.zlotniki.suchylas.pl oraz profilu na
FB – www.facebook.com/zlotnikiosiedle,
gdzie na bieżąco informujemy o wszystkim, co dzieje się w obrębie naszego osiedla. Zapraszamy również do zapisywania
się do naszego osiedlowego newslettera.
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Złotniki Osiedle
Grzegorz Słowiński

Wesołych Świąt
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
dla wszystkich mieszkańców
naszego osiedla
serdeczne życzenia,
wszystkiego co najlepsze,
w szczególności zdrowia,
co w tym roku z pewnością
nie jest sloganem

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Wszystkim
najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas
napełni Państwa
serca otuchą i nadzieją
oraz pozwoli przezwyciężyć
nawet największe trudności.

składa
Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Złotniki Osiedle

Sołtys Wsi Chludowo
Halina Gramsch
wraz z Radą Sołecką
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Już czas rozliczyć PIT

Urząd Skarbowy
Poznań – Winogrady

Roczne zeznanie podatkowe to obowiązek każdego podatnika. W tym roku termin
składania PITów za 2019 rok rozpoczął się 15 lutego, a zakończy 30 kwietnia. Co ważne z
fiskusem można rozliczyć się przez Internet. Do wyboru są dwie metody.
Usługa e-PIT
Usługa e-PIT stworzona przez Ministerstwo Finansów została uruchomiona w
minionym roku. Pozwala ona na rozliczenie się z podatku na podstawie deklaracji
rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy. Podatnik poprzez stronę www.podatki.
gov.pl/pit/twoj-e-pit ma możliwość wglądu
do swojej deklaracji (po zalogowaniu się) i
dokonania jej uzupełnienia. W tym roku z
usługi e-PIT mogą skorzystać osoby rozliczające się za pomocą formularzy PIT-37,
PIT-38, PIT-36 lub PIT-28 (PIT-28 – termin rozliczenia minął 2 marca).
e-Deklaracje
Aplikacja e-Deklaracje dostępna jest na
stronie www.podatki.gov.pl/e-deklaracje.
Narzędzie to umożliwia podatnikom wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną
deklaracji podpisanych danymi autoryzującymi do urzędu skarbowego.
Oprócz aplikacji e-Deklaracje, na rynku
podatkowym dostępny jest szereg darmowych programów, za pomocą których można rozliczyć PIT przez Internet.
Mechanizm jednego procentu – ważny gest dla OPP
Podatnik wypełniając roczne zeznanie
podatkowe może zadecydować o przekazaniu 1% ze swojego podatku dochodowego, który i tak trafiłby do Skarbu Państwa,
na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego i w ten sposób wesprzeć jej

Kontakt telefoniczny
w sprawach:

działalność. Warto pamiętać, że dla stowarzyszeń, fundacji to ważny element finansowania, który przeznaczany jest przez nie
na działalność statutową. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2019 rok w 2020 roku znajduje się na
oficjalnej liście, dostępnej na stronie www.
niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.
PIT jest w cenie!
Podatnik może mieć także wpływ na budżet gminy, w której mieszka. To także go
nic nie kosztuje. Wystarczy, że prawidłowo wypełni roczne zeznanie podatkowe, w
którym należy wpisać faktyczny adres zamieszkania i wskazać właściwy miejscowo
urząd skarbowy. W przypadku podatników
zamieszkałych w gminie Suchy Las, właściwym urzędem jest Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady.
Przypomnijmy, zgodnie z przepisami
jednostki samorządu terytorialnego mają
udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Przykładem tego są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2020 roku
wielkość udziału gmin we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych
wynosi 38,16%! Oznacza to, że 38,16%
podatku dochodowego od każdego podatnika może zasilić budżet gminy, w której
dany podatnik mieszka i z której dóbr korzysta.

PIT
61 8270 118, 61 8270 119,
61 8270 197, 61 8270 175, 61 8270 275
VAT
61 8270 118, 61 8270 119,
61 8270 197
CIT
61 8270 118, 61 8270 119,
61 8270 197
podatek akcyzowy
61 8270 118, 61 8270 119,
61 8270 197
spadki/darowizny
61 8270 210
rejestracja podatników
61 8270 320
egzekucja administracyjna
61 8270 284, 61 8270 297
rachunkowość podatkowa
61 8270 173, 61 8270 206
komórka wierzycielska
61 8270 371
Adres e-mail:
us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
Informacje podatkowe można
znaleźć na stronie internetowej
www.podatki.gov.pl.

BS

Wesołych Świąt
Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzy:
Sołtys Sołectwa
Golęczewo
wraz
z Radą
Sołecką

w w w.suchylas.pl
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Z PRAC KOMISJI RADY GMINY SUCHY LAS

Z prac komisji Skarg Wniosków
i Petycji nad tzw. petycją
antysmogową
13 marca odbyło się posiedzenie komisji SWiP. Komisja zebrała się, aby podjąć wstępne
działania w związku z petycją, która w dniu 20 lutego br. wpłynęła do Rady Gminy.
Tzw. „petycja antysmogowa” zawiera pięć postulatów: dofinansowanie wymiany starych pieców na paliwo stałe na
nowe, gazowe lub na paliwo stałe, wprowadzenie dopłat do rachunków za paliwo
gazowe, wg kryterium dochodowego,
wprowadzenie programu tzw. „aktywnych konsultacji’, powołanie koordynatora ds. zwalczania problemu smogu oraz
działania promocyjne i edukacyjne na
rzecz czystego powietrza, zwiększenie
wydatków na edukację ekologiczną w
przedszkolach i szkołach.

Petycję zgłosili: Anna Ochirko, Piotr
Tatarkiewicz i Wojciech Ptak, którzy od
samego początku dokładali starań, aby zainteresować mieszkańców swoją inicjatywą, m.in. poprzez zbiórkę podpisów pod
petycją. Nie dziwi powszechne zainteresowanie tematem smogu; któż bowiem
nie chciałby żyć w zdrowym, czystym
powietrzu? Trudno też na tak postawione pytanie nie odpowiedzieć twierdząco.
Dlatego też zgłaszają się do nas, radnych,
osoby, które podpisały się pod petycją i
czują się zmanipulowane.
Petycji od początku towarzyszyły
emocje, umiejętnie podsycane przez jej
autorów i część radnych na forach internetowych. Organizatorom i sympatykom
akcji antysmogowej zależało na tym, aby
zmobilizować mieszkańców do czynnego
zaangażowania się wokół tematu petycji,
np. poprzez uczestnictwo w posiedzeniu
komisji. Jeśli można zrozumieć postawy
części mieszkańców, którzy niekoniecznie znają procedury i mechanizmy działania organów Rady Gminy, to już sposób, w jaki zaangażowali się niektórzy
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radni, może budzić zdziwienie a nawet
niesmak.
Radni, wiedzą doskonale, iż komisja ma jeden miesiąc na decyzję co do
ewentualnego przekazania postulatów
Wójtowi ze względu na właściwości, a na
odpowiedź autorom petycji – 3 miesiące.
Mimo tego część radnych klubu Gmina
Razem, aktywnie nawoływała do odwołania posiedzenia. W dniu poprzedzającym
posiedzenie radny Przybylski apelował
w mailu do przewodniczącej komisji o
jej odwołanie. Powodem miało być, jak
się wyraził, domniemanie, że
w obradach może uczestniczyć
spora grupa mieszkańców. W
kolejnym mailu, brzmiącym
jak groźba, radny zapowiedział
pojawienie się w Internecie, w
godzinach późnowieczornych
„listu otwartego”. Zaatakowano w nim przewodniczącą
i radnych, licząc zapewne na
„wirtualną batalię” na Facebooku. Czy takie mają być standardy aktywności społecznej
odpowiedzialnych radnych? Było oczywiste, że procedowanie petycji nie zakończy się już na pierwszym posiedzeniu
komisji. Zamiast zatem wytłumaczyć to
mieszkańcom i odwieść ich od zamiaru
przyjścia na pierwsze posiedzenie komisji, woleli wywierać presję na przewodniczącej komisji, nakłaniając tym samym
do nieproceduralnych działań.
Co było zaskakujące, nikt z radnych
klubu Gmina Razem nie pojawił się na
posiedzeniu komisji. Szkoda, bo to właśnie ich obecność jako reprezentantów
społeczności, która poparła petycję, mogłaby być dla mieszkańców dowodem
odpowiedzialnej i oczekiwanej postawy
radnego. Nieobecność na posiedzeniu
komisji jest natomiast świadectwem pozornych działań, w celu przykrycia partykularnych interesów własnych.
Posiedzenie komisji SWiP odbyło się
zgodnie z planem. Należy podkreślić, że
w terminie posiedzenia komisji nie obowiązywały żadne formalne zalecenia sanitarne i rządowe, które zmuszałyby do
jej odwołania. W takiej sytuacji nieprze-

prowadzenie zaplanowanego posiedzenia
komisji byłoby naruszeniem obowiązujących przepisów.
Na posiedzeniu komisji obecnych
było 6 radnych (w tym 3 członków komisji), pani mecenas, protokolantka oraz 2
przedstawicieli Straży Gminnej. Nie był
obecny członek komisji, radny Majewski.
Wszyscy obecni zachowali się odpowiedzialnie, przestrzegając zaleceń Ministerstwa Zdrowia RP.
Komisja wysłuchała opinii prawnej.
Pani Mecenas przedstawiła opinię prawną, w myśl której dwa pierwsze postulaty,
czyli: dofinansowanie wymiany starych
pieców opalanych paliwami stałymi oraz
wprowadzenie stałego dofinansowania
rachunków za ogrzewanie paliwami gazowymi dla mieszkańców będących w
trudnej sytuacji materialnej leżą w zakresie kompetencji Rady Gminy i ich rozpatrzenie może zakończyć się podjęciem
przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały. Natomiast pozostałe 3 punkty należą
do organu wykonawczego i pani Mecenas zerekomendowała przekazanie ich
wg właściwości Wójtowi Gminy. Dodała
również, że to Rada Gminy, a nie komisja
ostatecznie decyduje, które z punktów należą do kompetencji Rady i dopiero wówczas można procedować petycję uznając
ją za zasadną lub bezzasadną.
Komisja zauważyła, że petycja tylko powierzchownie traktuje temat smogu. Autorzy nie zadali sobie trudu, by
uargumentować słuszność złożonych
postulatów. Wnioskujący nie porozumieli się nawet z sołtysami czy przewodniczącymi zarządów, którzy mają wiedzę,
gdzie są kopciuchy. Autorzy petycji nie
rozmawiali nawet ze Strażą Gminną, która posiada wiedzę w zakresie podnoszonych postulatów. Pominięto całkowicie
kwestię ogródków działkowych, problem
konieczności dociepleń budynków, nie
zauważono problemu emisji spalin przez
stare samochody.
Straż Gminna poinformowała, że kontrole w Suchym Lesie powtarzają się w
około 15 domostwach. Częściowo są to
kopciuchy, ale też piece na inny rodzaj
paliwa używany w domostwie. Okazuje
się, że w 99% mieszkańcy palą dozwolonymi paliwami, które niestety również powodują emisję. Okazuje się, że zgłoszeń
z północnej części gminy i z Biedruska
jest zdecydowanie mniej, niż w innych
częściach gminy. Natomiast z Osiedla
Grzybowego i Jelonka nie ma wcale. Przy
zgłoszeniu pobierane są próbki z paleniska, a wykonywane ekspertyzy są bardzo
dokładne. Kwoty nakładanych mandatów
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Portal Interesanta – Urząd Suchy
Las w zasięgu Twojej ręki
Załatwienie spraw urzędowych i zobowiązań wobec Gminy bez wychodzenia z domu – to
możliwe. Takie między innymi udogodnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców daje
Portal Interesanta – e-Urząd Suchy Las.
Portal Interesanta – e-Urząd Suchy Las
jest jednym z ośmiu elementów wdrożonego z końcem 2018 roku zintegrowanego
systemu zarządzania dla Urzędu Gminy
w Suchym Lesie.
Portal Interesanta – e-Urząd Suchy
Las to strona internetowa (https://eurzad.
suchylas.pl) lub aplikacja mobilna (do pobrania bezpłatnie ze Sklepu Play), za pomocą których można uzyskać na przykład:
• dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych, opłatach i rozrachunkach z urzędem itp. (dane spersonalizowane – dostępne po uwierzytelnieniu);
• możliwość realizacji płatności należności
poprzez usługę PayBy-Net, takich jak:
– podatek od nieruchomości IN-1, podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1,
– podatek rolny IR-1, podatek rolny od
osób prawnych DR-1,
– podatek leśny IL-1, podatek leśny od
osób prawnych DL-1,

– podatek od środków transportowych,
– opłaty za gospodarowanie
odpadami,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę/użytkowanie wieczyste.
• dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych;
• wymianę informacji między
Urzędem a Klientem;
• otrzymywanie wiadomości
SMS lub e-mail po samodzielnym wybraniu kategorii – np. przypomnienia;
• informacje o terminie płatności podatku, o wydarzeniach gminnych, ostrzeżenia o warunkach pogodowych itp.;
• dostęp do informacji publicznych np. budżet Gminy.
Dostęp do danych o stanie indywidu-

Z kronik sucholeskiej Policji

Jazda na podwójnym gazie niesie za
sobą konsekwencje prawne i finansowe.
Oprócz nich jest jeszcze coś, co powinno
wpłynąć na wyobraźnię kierowców – zdrowie i życie ludzkie. Z policyjnych statystyk
wynika, że nietrzeźwi kierujący są często
sprawcami wypadków, których niestety
skutki są tragiczne i nieodwracalne.
Picie alkoholu powoduje bowiem:
zmniejszenie szybkości reakcji, ograniczenie pola widzenia, błędną ocenę odległości,
szybkości i własnych możliwości. Obniża
samokontrolę i koncentrację, powoduje
rozproszenie uwagi oraz senność.

Przykładem tego jest zdarzenie, do którego doszło w Chludowie. Mieszkaniec
Obornik spowodował kolizję drogową z
autobusem. Okazało się, że był nietrzeźwy.
Przeprowadzone badania wykazały u niego
ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Z kolei w Suchym Lesie na stacji paliw
funkcjonariusze zatrzymali mieszkankę
Poznania, która również prowadziła auto
po wypiciu alkoholu. U kobiety stwierdzono prawie 1,2 promila alkoholu we krwi.
Policjanci interweniowali także w Biedrusku, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. W wyniku zderzenia pojazdu marki Hy-

w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, wahają się od 50 do 500 zł. Natomiast jeśli sprawa trafi do sądu, to nawet
do 5 tys. zł. Straż Gminna stara się dawać
mandaty odpowiednio do szkodliwości czynu społecznego i zazwyczaj są to
maksymalne kwoty. Zaobserwowano już
pierwsze pozytywne efekty takich działań – niektóre, wielokrotnie zgłaszane do
kontroli posesje, zaprzestały niedozwolonego spalania.
Na koniec komisja zawnioskowała o
przygotowanie przez Straż Gminną zestawienia interwencji w omawianym zakre-

sie w latach 2018-2019, ze wskazaniem:
miejscowości, rodzaju wykroczenia, nałożonego mandatu, pobrania próbek i pomiaru wilgotności drewna.
Podsumowując: wypracowano kierunki dalszych działań, które pozwolą
niezwłocznie, jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju, podjąć dalsze
prace nad petycją. Członkowie komisji
jednomyślnie przyjęli wniosek o przygotowanie stosownego projektu uchwały,
która dzięki temu będzie gotowa na najbliższe posiedzenie sesji Rady Gminy.
Mam przekonanie, że w ten sposób, nie

w w w.suchylas.pl

alnych spraw, zobowiązań podatkowych i
opłat, oraz niektórych wpisach w rejestrach
prowadzonych przez Urząd, możliwy jest
jedynie po dokonaniu rejestracji na Portalu
Interesanta e-Urząd Suchy Las.
Rejestracja wymaga posiadania konta
na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
Osoby posiadające takie
konto wypełniają i składają
„Wniosek o konto na platformie eUrząd”, podpisując go
podpisem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym.
Dla tych, którzy nie posiadają konta na platformie
ePUAP, na Portalu Interesanta – e-Urząd Suchy Las znajduje się aktywny link, który
przekierowuje na platformę
e-PUAP, gdzie można takie
konto założyć.
Projekt „Rozwój e-usług
publicznych dla mieszkańców
Gminy Suchy Las” realizowany jest przez
Gminę przy pomocy środków unijnych.
Został on dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
bs

undai z pojazdem marki BMW jedna osoba
została ranna i przewieziona do szpitala.

bs

tylko wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, lecz także wykazaliśmy się odpowiedzialną, obywatelską
postawą. Serdecznie dziękuję wszystkim
za przybycie oraz za wszelkie przejawy
wsparcia.
Wszystkich mieszkańców, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w posiedzeniach komisji, dotyczących petycji
antysmogowej, zapraszam serdecznie;
okazji ku temu z całą pewnością nie zabraknie.
Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji,
Iwona Koźlicka
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OSP Golęczewo w akcji

W lutym OSP Golęczewo alarmowane
było do 4 zdarzeń na terenie gminy. Dwa
wyjazdy dotyczyły pomocy Zespołowi
Ratownictwa Medycznego w przetransportowaniu pacjenta w Złotkowie oraz
w Złotnikach na os. Grzybowym. Nasze
zastępy zostały wezwane do załączonego
monitoringu przeciwpożarowego w jednej
z firm w Suchym Lesie. Na szczęście alarm
okazał się fałszywy. Ciężki zastęp dysponowany był również do wypadku dwóch
pojazdów w Jelonku.

W związku z ćwiczeniami wojsk,
w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Biedrusku odbyło się rozpoznanie operacyjne poligonu w celu przeszkolenia
strażaków. W rozpoznaniu wzięły udział
jednostki: JRG 8, JRG 5, OSP Promnice,
OSP Boduszewo, OSP Łopuchowo, OSP
Mściszewo, OSP Nieszawa, OSP Rakownia, OSP Uchorowo, OSP Czerwonak, OSP
Murowana Goślina, OSP Białężyn, OSP
Chludowo, OSP Zielątkowo, OSP Wojskowa Straż Pożarna oraz OSP Golęczewo.

Szkolenie w szczególności dotyczyło:
– rozpoznania możliwości i warunków
prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki straży pożarnej na tym trudnym terenie,
– r ozpoznania i sprawdzenia dróg dojazdowych i dróg pożarowych,
– sprawdzenia możliwości rozstawienia
sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
– sprawdzenia procedur postępowania w
przypadku wystąpienia zagrożeń w terenie,
– rozpoznania i sprawdzenia zaopatrzenia
wodnego.
Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo – teraz zadbajmy o Nasze zdrowie
Zwracamy się do Państwa z ogromną
prośbą o przekazanie darowizny pieniężnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Golęczewie.
Pozyskaną darowiznę chcemy przeznaczyć na zwiększenie naszego bezpieczeństwa poprzez zakup profesjonalnej
pralni chemicznej, urządzeń do czyszczenia masek aparatów ochrony dróg oddechowych oraz mundurów. Koszt zakupu
powyższego zestawu wynosi około 160
tys. zł.
Pralnia chemiczna umożliwi wypranie
mundurów i pozbycie się z nich rakotwórczych pierwiastków, przez co nasza
skóra nie będzie narażona na ich działanie. Jak powszechnie wiadomo, najwięcej

pierwiastków ciężkich wchłanianych jest
przez skórę, przez co ryzyko zachorowania osoby, która jest strażakiem wzrasta.
W czasie pożarów, gdy temperatura ciała
człowieka podnosi się zaledwie o 5 stopni, przenikalność związków chemicznych
przez naszą skórę wzrasta aż o 400%!
Urządzenie do czyszczenia i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych pozwoli nam zadbać o nasze płuca,
ponieważ w wielu przypadkach wchodzimy do pomieszczeń zadymionych, w których powstał pożar. Zabezpieczenie dróg
oddechowych pozwala na zwiększenie
efektywności działań strażaków.
Zakup mundurów pozwoli na zabezpieczenie aktywności strażaków, w

momencie gdy pierwszy komplet ubrań
będzie w procesie czyszczenia, drugi
komplet będzie umożliwiał wyjazd danego strażaka do zdarzenia.
Przekazane przez Państwa darowizny pieniężne, umożliwią poprawę bezpieczeństwa strażaków, którzy czuwają
we dnie i w nocy nad bezpieczeństwem
mieszkańców gminy i powiatu. „Czuwamy, abyś Ty mógł spać spokojnie”.
Nasz rachunek bankowy. Poznański
Bank Spółdzielczy: 65 9043 1054 2054
0021 4625 0001. Darowizny można wpłacać również za pośrednictwem: https://
zrzutka.pl/3g8jax.

Zakaz zatrzymywania się
na Łagiewnickiej
Wójt Gminy informuje, że na wniosek Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w
związku z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi, Urząd Gminy zlecił opracowanie
i zatwierdzenie czasowego projektu organizacji ruchu drogowego. Zakaz zatrzymywania
się został wprowadzony na ulicy Łagiewnickiej (odcinek od ul. Obornickiej do poligonu) w
Złotnikach i będzie obowiązywał od 20 marca do 6 lipca 2020 roku.

Zastosowane oznakowanie posiada
szczególne znaczenie na ciągach dróg
prowadzących bezpośrednio do obiektów
MON. Zakaz zatrzymywania został wyrażony pionowym znakiem drogowym
B-36 „zakaz zatrzymywania się” wraz z
tabliczką T-24, która daje pełne podstawy
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do natychmiastowego usunięcia pojazdów
z drogi na koszt właściciela.
Wprowadzone oznakowanie drogowe
zabrania zatrzymania się po obu stronach
ulicy Łagiewnickiej.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców na wysokości posesji nr 28, gdzie ma
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OSP Golęczewo

swoją lokalizację sklep, została wyznaczona koperta P-20, która zezwala na postój w
granicach koperty. Uzupełnieniem wyznaczonego miejsca postojowego jest pionowy
znak drogowy D-18a „parking – miejsce
zastrzeżone” wraz z tabliczką określającą
użytkowników i czas postoju.
Mieszkańcy zostali zobowiązani do
usunięcia pojazdów, do 20 marca bieżącego roku. Po tej dacie odpowiednie służby
mają prawo do wykonywania czynności
związanych z usunięciem pojazdów.
Czasowy projekt organizacji ruchu wynika z zagrożenia i utrudnień w związku
z przejeżdżającymi tą drogą wojskowymi
i cywilnymi zestawami ponadnormatywnymi, które mogą uszkodzić zaparkowane
pojazdy.

Poligon to nie park rozrywki!

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców poligonu Biedrusko, miłośników
przyrody, turystów oraz poszukujących rozrywki osób, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
sprzętem. Obecnie gości z
USA należących do batalionu wsparcia jest około
300. Weekend dla żołnierzy Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych, którzy
zabezpieczają i pomagają
w realizacji zadań wojsk
sojuszniczych oraz samych
Amerykanów, nie oznacza
czasu wolnego. Codziennie wykonywane są tu
różnego rodzaju zadania,
głównie związane z przejazdami dużych jednostek
sprzętowych. Dlatego też
nieuprawnione przebywanie na terenie poligonu jest
w tym czasie szczególnie
nieodpowiedzialne i niebezpieczne.
FAKE NEWSY
DOTYCZĄCE POLIGONU
Osoby, które dokonują wtargnięcia na
teren poligonu bardzo często powołują się
na opublikowane „gdzieś” informacje albo
na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności
za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane
informacje na temat dostępności terenu
poligonu. Teren poligonu jest niedostępny
cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to
również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że
duża część osób, które wtargnęły na teren

FOT. CSWL

Poligon Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej. Przemieszczanie się po nim może odbywać się
tylko na podstawie przyznanych uprawnień
(przepustek). Rejestracja obrazu i dźwięku
na terenie poligonu jest zabroniona!
POLIGON TO NIE SZLAK TURYSTYCZNY
Na terenie poligonu nie są wytyczone
żadne drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, itp., a wszelkie
formy rekreacji i turystyki są zabronione
– w tym urban exploration, czy chęć pooglądania „żołnierzy w akcji” w ramach
niedzielnego treningu lub wycieczki. Przemieszczanie się pojazdów i kolumn wojskowych, zajęcia z wykorzystaniem amunicji ostrej i materiałów wybuchowych,
a także występowanie na całym terenie
niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych stanowią zagrożenie dla życia i
zdrowia każdej osoby, która przebywa na
poligonie.
Kierowcy sprzętu wojskowego (np.
czołgów) czy pojazdów ponadnormatywnych przemieszczając się, mogą mieć
ograniczone pole widzenia, chociażby ze
względu na specyfikę danego sprzętu. Żadna osoba lub pojazd osobowy nie ma szans
podczas zderzenia się z kilkudziesięciotonowym „kolosem”. Do podobnej tragedii
może dojść podczas nagłego pojawienia
się osób postronnych na strzelnicy w trakcie prowadzenia zajęć z użyciem ostrej
amunicji.
DEFENDER- EUROPE 20
Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 dla
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych rozpoczęło się w lutym bieżącego roku, kiedy to na teren poligonu Biedrusko zaczęli
przybywać amerykańscy żołnierze wraz ze

poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.
ŚNIEŻYCOWY JAR
Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy Jar”,
który był otwarty dla społeczeństwa w terminach: 29 lutego – 1marca, 7 – 8 marca oraz 14
– 15 marca br. pozostaje
zamknięty do czasu kolejnego kwitnienia śnieżycy
wiosennej, tj. do przełomu zimy i wiosny w 2021
roku, kiedy to ponownie
będą wyznaczone terminy
dostępu.
POLIGON JEST
STRZEŻONY
Organów uprawnionych
do kontrolowania zasadności przebywania na terenie
poligonu jest dużo i zaliczają się do nich żołnierze
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych i Żandarmerii
Wojskowej, Straż Leśna,
Policja, Straż Gminna, a
także pracownicy formacji
ochronnych CSWLąd.
ZA PRZEBYWANIE NA TERENIE POLIGONU GROZI MANDAT
Nieuprawnione przebywanie na terenie
wojskowym stanowi wykroczenie w myśl
art. 79 Ustawy z dnia 22 czerwca 1995
roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i
może skutkować nałożeniem kary grzywny
w wysokości do 500 zł. Ponadto, na dodatkowe sankcje narażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w tym rowerami) na teren
poligonu, łamiąc zakaz ruchu w obydwu
kierunkach (znak drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym do lasu, a także dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku. W jeden
weekend organy uprawnione nakładają nawet kilkadziesiąt mandatów karnych kredytowanych.
OTWARTE SZLABANY NIE OZNACZAJĄ
MOŻLIWOŚCI WSTĘPU
Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie
dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych
przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości
wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe,
nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”,
czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane
przede wszystkim do osób cywilnych.
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Poligon wojskowy to nie park rozrywki!
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu

w w w.suchylas.pl
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Co i gdzie?

Czyli jak buduje się gmina
Biedrusko

I nwestycja na osiedlu Kamieni Szlachetnych została zakończona. Objęte były nią
następujące ulice: Ametystowa, Rubinowa i Nefrytowa. Prace, które wykonano
polegały na budowie kanalizacji desz-

 a ulicy Mosiężnej, wzdłuż torów koleN
jowych, powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Do jej wykonania użyto podbudowę
z kruszywa naturalnego stabilizowanego

 d stycznia realizowana jest inwestyO
cja na ulicach: Cedrowej, Rzepakowej
i Oliwkowej. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz nawierzchni dróg.

Złotniki

FOT. B. Stachowiak

 race zakończono na ul. KochanowskieP
go. W tym przypadku została wybudowana kanalizacja deszczowa i sanitarna,
a także nawierzchnia bitumiczna drogi

czowej, a także nawierzchni dróg z wyniesionymi skrzyżowaniami, chodników,
wjazdów na posesje z kostki betonowej.

Złotkowo

z wyniesionymi skrzyżowaniami oraz
chodniki i dojazdy do posesji z kostki
betonowej. Mieszkańcy ulicy Kochanowskiego mogą podłączać się do kanalizacji. Więcej w informacji poniżej.

Mieszkańcy mogą
przyłączyć się do kanalizacji

Od 9 marca istnieje możliwość przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji
sanitarnej, położonych na nieruchomościach w Złotnikach przy ul. Kochanowskiego.
dynku do studni jest instalacją własną
mieszkańca, budowany jest we własnym
zakresie i na własny koszt (nie wymaga
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Zebrała BS

dodatkowych odbiorów i uzgodnień).
Informacja w sprawie wodomierza
ogrodowego jest dostępna na stronie Aquanet w zakładce „Dla Klienta”.
Referat Budowlano-Inwestycyjny
UGSL

FOT. B. Stachowiak

Warunkiem podłączenia się do kanalizacji
sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką
Aquanet na odprowadzenie ścieków.
Rozpoczynając zrzut ścieków należy
wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”, w którym podaje się
termin rozpoczęcia zrzutu ścieków. Druk
można pobrać ze strony internetowej Gminy Suchy Las: www.suchylas.pl – zakładka
„Dla mieszkańców” – Wnioski i formularze, oraz ze strony internetowej Aquanet:
www.aquanet.pl.
Wypełnione zgłoszenie należy wysłać
pocztą lub mailowo na adres: AQUANET
S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
e-mail: klient@aquanet.pl.
Odcinek kanalizacji sanitarnej od bu-

mechanicznie, co zapewnia jej twardość
i trwałość. Taka sama konstrukcja została zastosowana w przypadku ścieżki
rowerowej w Suchym Lesie, odcinek
Meteorytowa – Bogusławskiego. Jeżeli
chodzi o ścieżkę w Złotnikach, to teren
wokół niej zostanie uporządkowany. Planowane jest również m.in. oświetlenie,
ustawienie ławek, koszy na śmieci.

W Suchym Lesie powstaje
inwestycja oświatowo-sportowa
W październiku 2000 roku przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie rozpoczęła się budowa
placówki oświatowej, dziś Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, która zakończyła się
w lipcu 2002 roku. Po dwudziestu latach ponownie teren ten stał się placem budowy. Tym
razem Gmina realizuje budowę sali gimnastycznej, a dokładnie przebudowę istniejącej sali
aktywnej rekreacji do funkcji sali gimnastycznej.
– Przebudowa sali aktywnej rekreacji
jest konieczna – informuje Jarosław Krajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchym Lesie. – Sala gimnastyczna w
budynku przy ulicy Konwaliowej zaspokaja
potrzeby klas I-III. Nie ma wolnych godzin
dla klas starszych, które także z powodu
zbyt dużej odległości nie mogłyby z niej korzystać. Jeśli mówimy o klasach 4-6, które
funkcjonują w siedzibie szkoły przy ulicy
Poziomkowej, to już od kilku lat niektóre
grupy realizowały zajęcia wychowania fizycznego w salce fitness i salce do bowlingu
Gminnego Ośrodka Sportu, ponieważ nie
było już miejsca w hali sportowej GOS-u.
Oczywiście pomimo tego, że połowę zajęć
klasy te realizują na pływalni.
Dyrektor Krajewski zaznacza ponadto,
że w Suchym Lesie jest za mało miejsca

w salach sportowych, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich szkół, nie tylko Szkoły
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr
2. – Pragnę zaznaczyć, że zajęcia wychowania fizycznego w sali aktywnej rekreacji
odbywały się tylko dlatego, że nie mieliśmy

już gdzie ćwiczyć. Nie spełniała ona wymogów sali gimnastycznej. Została zaprojektowana z myślą o innej funkcji. Stąd jej nazwa – dodaje Dyrektor szkoły. Nowa sala
gimnastyczna z całą pewnością wpłynie na
poprawę tej sytuacji.
Prace budowlane przy Szkole Podstawowej nr 2 ruszyły w drugiej połowie
lutego tego roku. Po rozbudowie sala
gimnastyczna będzie obiektem o wymiarach 20,4 m szerokości i 33,3 m długości.
– W ramach realizowanej inwestycji powstanie wyposażenie stałe – tablice do koszykówki, linie boisk do koszykówki i siatkówki (w tym po 3 boiska treningowe do
siatkówki i koszykówki), tablica wyników,
drabinki gimnastyczne i kotary dzielące

salę na 3 boiska treningowe – wymienia
Karol Krause z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu Gminy Suchy Las.
– Natomiast wyposażenie ruchome w postaci np. piłek, bramek, kozła, odskoczni,
drążków będzie po stronie szkoły.
Ponadto wyremontowane zostaną dwie
istniejące szatnie z umywalniami i toaletami oraz wykonane zostaną dwie nowe szatnie również z umywalniami i toaletami.
Zakończenie inwestycji planowane jest
w lipcu 2021 roku. Do tego czasu zajęcia,
które odbywały się w sali aktywnej rekreacji, realizowane będą w salce do ćwiczeń
tanecznych w budynku CKiBP.
BS

Wesołych Świąt
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Wszystkim mieszkańcom
zdrowych, pogodnych Świąt,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju
oraz wesołego „Alleluja”.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko
Radosław Banaszak
wraz z Zarządem i Radnymi z Biedruska

w w w.suchylas.pl
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Nie wiedziałam, a już wiem

To cykl artykułów, które pragnę dedykować wszystkim mieszkańcom gminy Suchy Las,
którzy są zainteresowani lokalnym prawem i obyczajami panującymi w naszej gminie.
W artykułach tych będę w sposób przystępny odpowiadać na pytania dotyczące różnych
zagadnień. Nie oznacza to oczywiście, że posiadam tak ogromną wiedzę (a szkoda). To
właśnie moja niewiedza jest w tym przypadku pomysłodawcą tego cyklu.
Jestem radną naszej Gminy pierwszą
kadencję i w związku z tym spotykam się
z wieloma dla mnie nowymi przepisami,
na przykład dotyczącymi
prawa administracyjnego
czy podatkowego. Wiele
ciekawych pytań kierują
również do mnie mieszkańcy, sąsiedzi. Szukam
wówczas odpowiedzi, zapoznaję się z ustawami,
uchwałami i zarządzeniami, badam temat. Niestety do tej pory odpowiedź
trafiała tylko do osoby
zainteresowanej. Postanowiłam więc wykorzystać
możliwość zamieszczania
tych odpowiedzi na łamach „Gazety Sucholeskiej” i dzielić się tą wiedzą z wszystkimi.
Na pierwszy temat wybrałam pytanie
zadane mi przez mieszkańca naszej gminy po spotkaniu Zarządu Osiedla Suchy
Las. Dotyczy ono:
ustalenia opłat za zajmowanie
pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania ruchem lub
potrzebami ruchu.
W tym przypadku mieszkaniec pytał,
dlaczego ma co roku płacić opłatę za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, przecież
przyłączył się do kolektora raz i już za to
zapłacił. Odpowiedź na to pytanie znalazłam u Kierownik Referatu Komunalnego
Urzędu Gminy Suchy Las Justyny Radomskiej, której bardzo dziękuję.
Najważniejszą informacją jest to, że
żaden z mieszkańców nie płaci co roku
opłaty za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej. Wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego dotyczy prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
Każda robota w pasie drogowym, czy
to przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej,
czy przyłącze gazowe lub energetyczne,
wiąże się z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
wynikają z art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
2018.2068). Przy prowadzonych robotach
mamy 3 opłaty:
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1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala
się według wyliczenia
zgodnie z §1 Uchwały Nr
XV/190/20 Rady Gminy
Suchy Las z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1002 z
dnia 27 stycznia 2020 r.).
Opłatę należy uiścić na
konto Urzędu Gminy Suchy Las w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia
decyzji podając numer niniejszej decyzji.
2. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w
pasie drogi gminnej – tu opłata liczona
jest od dnia następnego od zakończenia
robót za zajęcie pasa drogowego, patrz
pkt. 1, do końca danego roku kalendarzowego.
Opłatę za umieszczenie urządzeń ustala się
według wyliczenia zgodnie z §2 Uchwały
Nr XV/190/20 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego poz. 1002
z dnia 27 stycznia 2020 r.). Opłatę należy
uiścić na konto Urzędu Gminy Suchy Las
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji podając numer niniejszej decyzji.
3. O
 płatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od dnia
01.01.20… r.
Opłatę za umieszczenie urządzeń ustala się
według wyliczenia zgodnie z §2 Uchwały
Nr XV/190/20 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego poz. 1002
z dnia 27 stycznia 2020 r.). Opłatę należy
uiścić na konto Urzędu Gminy Suchy Las
w terminie do dnia 15 stycznia każdego
roku z góry za dany rok, podając numer
niniejszej decyzji.

Opłaty stanowią rodzaj podatku lokalnego, a obowiązek ich pobierania został
nałożony na wszystkie w Polsce gminy
Ustawą o samorządzie gminnym – z czego odczytać możemy, że nasza gmina nie
jest wyjątkiem. Dotyczy to wszystkich
dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Przepisów tych nie mogą zmienić
organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego – czyli w naszym przypadku
Rada Gminy.
I na koniec jeszcze ciekawostka:
obowiązek uiszczania opłaty za zajęcie
pasa drogowego wynika z przepisu art.
40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068)
oraz wydanej na podstawie art. 40 ust. 1
decyzji administracyjnej, zawierającej
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
Uzyskanie takiego zezwolenia wywołuje
bowiem konsekwencję w postaci ustawowego obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w tym przepisie. A jak wiadomo
prawo nie działa wstecz, czyli osoby, które
przyłączyły się np. do kanalizacji sanitarnej przed 26 sierpnia 2004 roku, kiedy to w
naszej gminie podjęto pierwszą uchwałę w
ww. sprawie, nie płacą tego podatku, czyli
opłaty rocznej za umieszczenie.
W naszej gminie opłaty za zajęcie pasa
drogowego ustalono w Uchwale nr XXIX
/250/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
Uchwała została parę razy zmieniona, ale
główne stawki za zajęcie pasa i umieszczenie nie uległy od tego czasu zmianie.
Dziś obowiązuje Uchwała Nr XV/190/20
Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1002 z dnia
27 stycznia 2020 r.).
Osobom, które chcą bardziej zgłębić
powyższy temat polecam analizę prawną
z roku 2013, wykonaną przez radcę prawnego Jacka Wilczewskiego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Mam nadzieję, że taka forma przedstawiania tematów prawno-administracyjnych spotka się z Waszym, Drodzy Sąsiedzi, zainteresowaniem i będziecie pisać do
mnie o sprawach, które Was nurtują – o co
serdecznie proszę. Podaję swój adres mailowy: wieslawa.prycinska@suchylas.pl.

Art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych mówi o maksymalnych wysokościach
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
czas prowadzenia robót oraz opłaty rocznej
za umieszczone w tejże drodze urządzenia
infrastruktury – a z tym mamy tutaj do czynienia.
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Łączę pozdrowienia
Wiesia Prycińska
Radna Gminy Suchy Las

Odpowiedzi

MINI „WIELKI TEST” ze str. 35
Pytanie:
1–A
2–B
3–B
4–A

„Stary Bar” wygląda jak nowy
Ostatnie szlify, uregulowanie spraw formalnych i odbiór robót budowlanych. Rewitalizacja
historycznego budynku w Chludowie, tzw. Starego Baru, jest na finiszu. W dalszej
kolejności pozostanie wyposażenie obiektu.
Modernizacja „Starego Baru” rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku. Budynek z
ok. 1910 roku poddano gruntownej przebudowie. Zanim przystąpiono do właściwych prac budowlanych, wykonano roboty
rozbiórkowe i demontażowe. Generalnie
pozostały tylko „gołe” mury. Rewitalizacja została przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. „Staremu
Barowi” przywrócono oryginalny układ

stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto
zabytek został rozbudowany – o część stanowiącą zaplecze dla sali wielofunkcyjnej
oraz o przeszklony hol wejściowy od strony ulicy. Wokół powstała nowa nawierzchnia z kostki betonowej i oświetlenie.
Budynek, potocznie nazywany przez
mieszkańców starym barem, pierwotnie był
zajazdem, a później służył mieszkańcom
jako miejsce spotkań i uroczystości wiej-

Nadano nazwy dwóm ulicom

Na mapie Chludowa pojawiły się dwie nowe nazwy ulic. Pierwsza z nich to ulica
Przedszkolna, położona prostopadle do ulicy Kościelnej, a zlokalizowana przy budynku
przedszkola. Druga z ulic, łącząca się z ulicą Poznańską i ulicą Szkolną przyjęła nazwę o.
Mariana Żelazka.
Ojciec Marian Żelazek – misjonarz
werbista to postać silnie związana z miejscowością i bardzo ważna dla lokalnej
społeczności. Od czerwca 2002 roku jego
imię nosi Zespół Szkół w Chludowie. W
październiku 2019 roku na terenie Domu
Misyjnego Świętego Stanisława Kostki w nowym obiekcie zostało uroczyście
otwarte Muzeum im. o. Mariana Żelazka. Natomiast 8 grudnia minionego roku
w miejscowym kościele pw. Wszystkich

Świętych odbyło się powołanie i pierwsza
sesja Trybunału Rogatoryjnego procesu
beatyfikacyjnego misjonarza werbisty.
Ojciec Marian Żelazek jest także Honoro-

wym Obywatelem Gminy. Tytuł ten został
mu nadany we wrześniu 2006 roku przez
Radę Gminy.

w w w.suchylas.pl

skich. Teraz będzie zarządzany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną i wykorzystywany na cele społeczno – kulturalne.
Gmina na adaptację historycznego budynku w Chludowie pozyskała środki unijne. Projekt dotacyjny o wartości ponad
5 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 3,5 mln zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Natomiast łączny koszt modernizacji bez
wyposażenia wyniósł ok. 7 mln zł.
bs

Ojciec Marian Żelazek urodził się w
1918 roku w Palędziu (gmina Dopiewo).
Po ukończeniu Niższego Seminarium Księży Werbistów w Górnej Grupie, wstąpił do
Nowicjatu Księży Werbistów w Chludowie. W 1939 roku złożył pierwsze śluby
zakonne. Jako jeden z nielicznych w latach
1940-45 przeżył najpierw gehennę w poznańskim Forcie VII, a potem w Dachau i
Gusen. Po wyzwoleniu w 1945 roku udał
się do Rzymu na studia teologiczne, a w
1948 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Do Indii na misje wyjechał w 1950 roku,
gdzie przez 56 lat niósł pomoc najbiedniejszym, trędowatym i wykluczonym. Zmarł
30 kwietnia 2006 roku, w wieku 88 lat.
Jego pogrzeb odbył się w Indiach.
bs
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OZE wkracza w etap budowy

Kolejny etap realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” został przypieczętowany. W Urzędzie Gminy Suchy Las
10 marca Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech
oraz Zastępca Wójta Gminy Suchy Las Marcin Buliński uczestniczyli w podpisaniu umowy
z firmą Antinus, którą reprezentował jej prezes Piotr Szymański.
– Tego typu inwestycje prowadzimy w Gminy Rokietnica Bartosz Derech. Także
całej Polsce. Najwięcej w województwie wśród mieszkańców gminy Suchy Las i
mazowieckim, podlaskim, lubelskim, po- Puszczykowa w ostatnim czasie wzrosło
morskim, a teraz do tego grona
dołącza Wielkopolska – informuje Piotr Szymański. – Realizację
tego projektu rozpoczynamy za 1014 dni. Będzie przy nim pracować
ok. 10-12 ekip montażowych, dwu,
trzyosobowych. Termin realizacji
jest krótki, więc wszystkie ręce na
pokład. Jesteśmy logistycznie przygotowani do tego przedsięwzięcia.
Firma Antinus zajmie się montażem instalacji odnawialnych
źródeł energii u beneficjentów
projektu, czyli mieszkańców gmin,
którzy wcześniej zgłosili akces w
tym przedsięwzięciu. Łącznie w
trzech gminach powstaną 273 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej oraz 78 Od lewej Andrzej Balcerek, Piotr Szymański, Marcin Buliński, Bartosz Derech
kolektorów słonecznych do wytwarzania zainteresowanie tym tematem, co oznacza,
ciepłej wody użytkowej. Jeżeli chodzi o że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi
samą gminę Suchy Las, to: 70 instalacji korzyści płynących z OZE.
fotowoltaicznych i 15 kolektorów słoneczA jakie konkretne korzyści można osiąnych.
gnąć dzięki instalacjom OZE? Odnawialne
Odnawialne źródła energii to nasza źródła energii to przede wszystkim: przebezpieczna przyszłość. Coraz więcej osób ciwdziałanie degradacji środowiska natuzdaje sobie z tego sprawę. – Zainteresowa- ralnego, redukcja zanieczyszczenia wód i
nie na etapie prowadzonego naboru było powietrza, oszczędzanie naturalnych zabardzo duże. Ale podejrzewam, że gdy- sobów ziemi, skuteczny sposób eliminacji
byśmy dzisiaj jeszcze raz go ogłaszali, to smogu. Poza tym to również oszczędnoliczba byłaby nawet trzykrotnie większa niż ści. – Instalacje fotowoltaiczne pozwalają
podczas tego pierwszego – zaznacza Wójt zredukować zużycie prądu nawet do zera.

Natomiast instalacje kolektorów słonecznych służą do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej od okresu wiosennego do jesiennego i w 100 procentach pokrywają nasze
zapotrzebowanie – dodaje Prezes firmy
Antinus.
Po spotkaniu oficjalnym, już w grupie
„roboczej” pod kierownictwem Rafała
Urbaniaka z Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu
Gminy Suchy Las, odbyła się pierwsza
rada budowy. W jej trakcie omówiono
harmonogram planowanych prac
oraz kwestie techniczne.
Projekt pn. „Odnawialne źródła
energii dla mieszkańców gmin:
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy
Las” współfinansowany jest przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wynosi ponad 8 mln zł.
Natomiast kwota dofinansowania
to prawie 6,5 mln zł.

Z Kartą Dużej
Rodziny
rabat na
fotowoltaikę
Karta Dużej Rodziny upoważnia do
korzystania ze zniżek na towary
i usługi, które oferują partnerzy
Programu. Jednym z takich partnerów
jest Enea S.A.
– Osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny mogą w Enei otrzymać
specjalny rabat na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10
kW – informuje Berenika Ratajczak,
starszy specjalista ds. PR Enea S.A.
– Instalacja poprzedzona jest bezpłatnym audytem. Rabat wynosi 250
zł brutto za każdy kW zainstalowanej
mocy w stosunku do cen dostępnych
dla pozostałych klientów Enei i dotyczy paneli instalowanych na potrzeby
nieruchomości stanowiącej własność
posiadacza Karty Dużej Rodziny.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie www.enea.pl/fotowoltaika.

FOT. B. Stachowiak
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EKO się opłaca

Termomodernizacja budynku to korzyści – ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne.
Ulepszając swój dom, zmniejszamy w nim zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej.
Tym samym ograniczamy emisję szkodliwych substancji do powietrza i chronimy siebie
oraz środowisko. Na termomodernizacji zyskuje także nasz portfel – mniejsze koszty
ogrzewania, a także możliwość skorzystania z ulgi przy rozliczaniu PITa.
Ulga termomodernizacyjna polega na
odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku
zryczałtowanego) wydatków poniesionych
na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym. Przysługuje ona podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:
• ulepszenie, w wyniku którego następuje
zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
i podgrzewania wody użytkowej oraz
ogrzewania do budynków mieszkalnych;
• ulepszenie, w wyniku którego następuje
zmniejszenie strat energii pierwotnej w
lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz
zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
jeżeli budynki mieszkalne, do których do-

starczana jest z tych sieci
energia spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w
przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na
celu zmniejszenie zużycia
energii dostarczanej do
tych budynków;
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w
związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego
następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
mieszkalnych;
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł
energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Z ulgi termomodernizacyjnej nie można

korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczeniu nie podlegają
wydatki, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Odliczenia ulgi dokonuje
się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono
wydatek. Kwota odliczenia,
która nie znalazła pokrycia
w dochodzie (przychodzie)
podatnika za rok podatkowy,
podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od
końca roku podatkowego, w
którym poniesiono pierwszy
wydatek.
Kwota odliczenia nie
może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu
do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest
właścicielem lub współwłaścicielem.
Źródło i szczegóły: www.podatki.gov.pl/pit/
ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna

Programy ochrony powietrza
na etapie opracowywania

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu
do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów
dokumentów Programów ochrony powietrza.
Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39
ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283
ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska,
Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz,
Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskie.
Wobec powyższego do dnia 17 kwietnia 2020 r. włącznie zapewnia się
udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.
Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod
adresem: www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia / Ogłoszenia 2020”.
Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:
pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Departament Środowiska,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości
34, 61-714 Poznań,
formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail: pop@umww.pl formularza
zamieszczonego na stronie internetowej BIP UMWW w Poznaniu.

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.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

w w w.suchylas.pl

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.
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Chcesz pozbyć się szkodliwego
azbestu – złóż wniosek

Urząd Gminy Suchy Las informuje, że można już składać wnioski o udział w programie
likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe
w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie
pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych
wyrobów azbestowych.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Właściciele, użytkownicy wieczyści i
zarządcy nieruchomości nieprowadzący
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.
Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest.
W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Należy złożyć (do skrzynki podawczej lub listownie) do Urzędu
Gminy Suchy Las (62-002 Suchy
Las, ul. Szkolna 13) poprawnie
wypełniony wniosek. Formularz
wniosku można pobrać ze strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las
(Urząd Gminy Suchy Las / Wydziały, referaty, Samodzielne stanowiska / Referat
Ochrony Środowiska).
Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?
Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwi-

li wyczerpania środków przeznaczonych
na ten cel w bieżącym roku. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, materiał zawierający azbest usunięty zostanie z
terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski przyjmowane będą do 15 lipca
2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.
Ile to kosztuje?
Dofinansowanie na demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100%.

Uwaga!
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie
będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z
zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.
Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne
wypełnianie składanych wniosków.
Do wniosku należy załączyć:
– dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości, na
której znajdują się wyroby zawierające
azbest: akt notarialny lub odpis z księgi
wieczystej (kserokopię potwierdzoną za
zgodność przez pracownika gminy lub
oryginał tego dokumentu) lub inny,
– zgodę właściciela nieruchomości
– w przypadku posiadania innego
tytułu prawnego niż własność lub
użytkowanie wieczyste,
– w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych
współwłaścicieli na wykonanie
prac związanych z usuwaniem
azbestu i wyrobów zawierających
azbest, wypełniony formularz informacji przedstawianych przez
wnioskodawcę w odniesieniu do
pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt. 5
wniosku),
– p ełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Program opieki – przyjęty
Podczas ostatniej, lutowej sesji, Rada Gminy podjęła coroczną uchwałę w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Suchy Las w 2020 roku. W Programie tym znajdują się m.in. zapisy dotyczące
finansowania przez Gminę zabiegów elektronicznego znakowania (czipowania) psów oraz
kotów, oraz dofinansowania zabiegów do ich sterylizacji i kastracji.
Czipowanie psów i kotów w całości finansowane jest przez Gminę i dotyczy zabiegów wyłącznie wykonywanych w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Gmina
zawarła umowę, czyli:
– Sucholeski Gabinet Weterynaryjny lek.
wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą w Suchym Lesie przy pl. Nowy Rynek 5,
– Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Przemysława Racewicza, z siedzibą w Suchym
przy ul. Poziomkowej 19.
Jeżeli chodzi o zabiegi sterylizacji, kastracji psów i kotów, mieszkańcy Gminy
mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, w ilości
maksymalnie dwóch zwierząt rocznie. Do-

28

finansowaniu podlegają tylko i wyłącznie
zabiegi wykonane w:
– Sucholeskim Gabinecie Weterynaryjnym
lek. wet. Piotra Jóźwiaka, z siedzibą w
Suchym Lesie przy pl. Nowy Rynek 5,
– Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet.
Przemysława Racewicza, z siedzibą w
Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 19.
Dofinansowanie kosztów sterylizacji i
kastracji psów przysługuje osobom, które
oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
W minionym roku Gmina dofinansowała 85 zabiegów sterylizacji i kastracji, w
tym 57 kotów i 28 psów.
Bs
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Andrzej Adamski
Referat Ochrony Środowiska
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Ta historia ma swój happy end

Państwo Etynkowscy zostali dotknięci przez los. – Sześć lat temu
trafiła mi się przygoda, amputowano mi obie nogi. Byłem chory, a w
międzyczasie rozchorowała się także moja małżonka. Choroba płuc i
tak dalej. Z kolei w ubiegłym roku
miała amputację piersi i komplikacje po tym wszystkim – opowiada
Pan Zygfryd.
Państwo Etynkowscy mieszkali
w Złotnikach, ale na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych
przy Łagiewnickiej. – Dla mojej żony przebywanie w budynku,
gdzie był kominek, nie było
bieżącej wody, bo mieliśmy
tylko studzienną, która do
konsumpcji się nie nadawała, było zabójcze. Z kolei dla
mnie ogromnym problemem
było poruszanie się po altanie, która w całości miała 35m². Poza tym, jak były
opady nigdzie nie mogłem
wyjechać na moim wózku, na
żaden spacer. Były to dla nas
okropne warunki – zaznacza
Pan Zygfryd.
Sytuacja życiowa, w której znalazło się małżeństwo,
zmusiła je do poszukania pomocy. Pan
Etynkowski zwrócił się o wsparcie do
Gminy. – Pani Dyrektor OPS pomagała,
sam Pan Wójt Wojtera zaangażował się
w to wszystko, ale na początku nie było
możliwości. Były mieszkania na piętrze,
a dla mnie próg wysokości 3 cm jest już
dużą przeszkodą. W końcu udało się dzięki
wzmożonym wysiłkom wszystkich osób zaangażowanych w sprawę. Jestem bardzo
zadowolony i bardzo wszystkim dziękuję –
dodaje Pan Zygfryd.
Zanim jednak Państwo Etynkowscy zamieszkali przy ulicy Słonecznej, pomieszczenie po świetlicy przez Gminę zostało
wyremontowane i dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
– Prace te wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las – wyjaśnia
Agnieszka Serafin, kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, która z
ramienia Urzędu Gminy zajmowała się
tym tematem. – Państwo Etynkowscy mają
do dyspozycji jeden duży pokój z aneksem
kuchennym i przestronną łazienkę. Lokal
znajduje się na parterze budynku.

FOT. B. Stachowiak

– Jestem bardzo wdzięczny władzom Gminy – Panu Wójtowi, Pani Dyrektor OPS
i mieszkańcom Złotnik Wsi, ponieważ oni nam bardzo pomogli – podkreśla Zygfryd
Etynkowski. Pan Zygfryd wraz z żoną w marcu zamieszkał w Złotnikach Wsi, w lokalu który
został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w którym do tej pory mieściła
się świetlica wiejska.

znajdowała się świetlica na lokal mieszkalny, zaczęła się toczyć w grudniu – informuje Ewa Korek, sołtys Złotnik Wsi. – Pan
Wójt zaprosił mnie na spotkanie, na którym
wraz z panią Agnieszką Serafin i panią Sylwią Nowak-Kabacińską wytłumaczył, jak
wygląda sytuacja ludzi, którzy oczekują na
mieszkanie. Pan Wójt zaproponował byśmy na czas ok. 2-3 lat (czas
budowy nowego obiektu, nowej
świetlicy) przenieśli świetlicę do
budynku po byłym przedszkolu, a
dotychczasowy lokal świetlicy „oddali” na zaadaptowanie pod lokal
mieszkalny dla niepełnosprawnych
ludzi. Oczywiście już na tym grudniowym zebraniu podjęłam decyzję, że pomożemy tym ludziom, ale
poprosiłam Pana Wójta o osobiste
poinformowanie mieszkańców oraz
wyrażenie ich opinii między innymi
poprzez głosowanie.
Zebranie mieszkańców Złotnik
Wsi zostało zwołane 8 stycznia.

– To, że Pan Zygfryd z żoną mógł tu
zamieszkać, to również zasługa Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i mieszkańców Złotnik
Wsi, którzy wyrazili zgodę na przekazanie
tej świetlicy i zaadaptowanie jej na mieszkanie. Za co bardzo dziękujemy – dodaje
Agnieszka Serafin.
– Sprawa adaptacji lokalu, w którym

Jak dodaje Pani Sołtys, decyzja o przeniesieniu świetlicy do budynku po byłym
przedszkolu oraz adaptacja dotychczasowego lokalu na lokal mieszkalny, przez
mieszkańców Złotnik Wsi została podjęta
jednogłośnie.
Barbara Stachowiak

Wesołych, pełnych nadziei
i wiary Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych wśród kochającej rodziny, przy wspólnym stole.
Niech cudowna moc Świąt Wielkanocnych rozjaśni wszelki
mrok, napełni Was radością i optymizmem
oraz doda zdrowia i siły w trudach
codziennego życia.
życzy
		
		

Zarząd Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Suchym Lesie

w w w.suchylas.pl
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Kulturalnie mimo wszystko

W połowie marca Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie,
w związku z sytuacją epidemiologiczną zmuszone było zamknąć swoje drzwi
dla czytelników, uczestników zajęć i bywalców.
Ze smutkiem ale w poczuciu współodpowiedzialności odwołaliśmy zaplanowane wydarzenia, zajęcia i spotkania nie wiadomo na jak długo.
Na naszym facebookowym
profilu staramy się podrzucać
Wam różne ciekawe formy
spędzania czasu z kulturą online. Cieszymy się, że tyle osób
i instytucji wyszło naprzeciw
odbiorcom, bo naprawdę jest
w czym wybierać. Dzięki temu
łatwiej będzie przetrwać ten
trudny czas.
Dla wszystkich, którzy tęsknią za zaję-

Biblioteka poleca

Mimo że budynek pozostaje zamknięty,
to biblioteka nie zamyka się na czytelników.
Na naszych półkach znajduje się mnóstwo
inspirujących lektur, które zostały
zekranizowane i przełożone na język filmu
lub serialu – tak, byście mogli sięgnąć po
nie bez konieczności wychodzenia z domu!
Aby ułatwić wybór, polecamy je w kilku
kategoriach. Wszystkie dzieła dostępne są
z legalnych źródeł.
DLA Dzieci…
Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai. Pierwsza tajemnica,
reż. Josephine Bornebusch,
Szwecja, 2018. Film dostępny na Vod.pl
Bohaterowie popularnej serii opowiadań
Martina Widmarka otrzymują poważne
zlecenie. Przed rozpoczęciem ważnego
konkursu w szkole w Valleby znika cenna nagroda – starożytna księga, w której
spisano zasady rozwiązywania sporów.
Bez niej konkurs nie może się odbyć!
Para przyjaciół natychmiast angażuje się
w sprawę. Energiczna i przebojowa
Maja jest zupełnym przeciwieństwem
nieśmiałego Lassego, ale dociekliwość
obojga prowadzi do nieoczekiwanego finału sprawy. Film nie tylko wrzuca
znanych bohaterów w wir przygód, ale
w lekki sposób (podobnie jak literacki
pierwowzór) podejmuje wątek kłamstwa,
do którego trudno się przyznać oraz siły
wzajemnego zaufania.
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ciami mamy dobrą wiadomość – staramy się
uruchomić zajęcia online. Zajęcia indywidualne będą w większości realizowane online

w formie spotkań video uczeń-prowadzący,
natomiast przy zajęciach grupowych zapro-

BFG: Bardzo Fajny Gigant,
reż. Steven Spielberg, USA, 2016.
Film dostępny na Netflix.pl
Familijne kino na podstawie powieści
Roalda Dahla, autora m.in Charliego i fabryki czekolady. Sophie jest dziesięcioletnią
sierotą cierpiącą na bezsenność. Pewnej
nocy, gdy wszystkie dzieci i dorośli śpią
w najlepsze, wysuwa się z łóżka, zakłada
okulary i wychyla głowę przez okno
sierocińca. Nagle z cienia wynurza się
ogromna postać… Okazuje się, że jest
to olbrzym, uroczo nieporadny olbrzym,
który zajmuje się uszlachetnianiem marzeń
sennych. W obawie przed dekonspiracją
porywa Sophie do swojej jaskini w odległej
krainie gigantów. Początkowa niechęć
przeradza się w przyjaźń, ale sielanka ta nie
potrwa długo. Krainę bowiem zamieszkują
jeszcze inne giganty – wredne i niebezpieczne. Kiedy zaczynają uprzykrzać życie
Sophie i BFG, wychodzi na jaw, że są też
poważnym zagrożeniem dla dzieci w całej
Anglii...
DLA MŁODZIEŻY…
Ania, nie Anna,
reż. Moira Walley-Beckett, Kanada,
2019. Serial dostępny na Netflix.pl
Serial oparty na motywach klasyki literatury młodzieżowej – Ani z Zielonego
Wzgórza autorstwa Lucy Maud Montgomery. Niezamężne rodzeństwo Cuthbertów, Marilla i Matthew, zamieszkujące Zielone Wzgórze, pragnie adoptować chłopca
z sierocińca, aby pomagał im w prowadzeniu gospodarstwa. Kiedy omyłkowo zostaje przysłana do nich rudowłosa Anne Shirley, początkowo planują ją odesłać. Jednak,
przejęci dramatyczną historią dziewczyn-
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ponujemy Wam filmy instruktażowe lub
ćwiczenia, które będziecie mogli odtworzyć
w domu. Nie wiemy jeszcze czy wszystkie
zajęcia uda się przeprowadzić w takiej formule, ale próbujemy. Współczesne czasy
wymajają współczesnych rozwiązań!
Zwrotu biletów na wydarzenia, które nie
odbyły się w marcu można dokonać przez
stronę internetową www.bilety24.pl (tylko
bilety zakupione przez stronę), natomiast
bilety zakupione w punkcie kasowym w CKiBP będzie można
zwracać w tymże punkcie po
ponownym otwarciu budynku.
Zaglądajcie na stronę internetową www.osrodekkultury.pl
oraz na nasz profil na facebooku, gdzie znajdziecie aktualne
informacje o CKiBP.
			

MJ

ki, postanawiają przygarnąć egzaltowaną,
gadatliwą Anne. Serial może okazać się
niespodzianką dla dorosłych miłośników
historii rudowłosej marzycielki – pojawiają się w nim znaczące różnice względem
oryginału. Fabuła nabiera współczesnej
wymowy, podejmując wątki emancypacji
kobiet, niewolnictwa czy nadal nieznanej
szerzej historii Indian kanadyjskich.
DLA Dorosłych…
– Thriller:
1922, reż. Zak Hilditch, USA, 2017.
Film dostępny na Netflix.pl
Film jest wierną adaptacją noweli Stephena Kinga ze zbioru pt.: Czarna bezgwiezdna noc. Choć zawiera elementy thrillera, powoli buduje napięcie i zdecydowanie
bliżej mu do dramatu psychologicznego.
Fabuła przenosi nas w lata dwudzieste XX
wieku, obrazując mentalność bohaterów
– prostych, nierzadko brutalnych farmerów. Wilfred James pragnie odpokutować
popełnioną zbrodnię, przelewając na papier przebieg wydarzeń z kilku ostatnich
lat. Jak się okazuje, śmierć żony stanowi
raptem początek makabrycznej historii, której konsekwencje będzie musiał
ponieść. Dręczony wyrzutami sumienia
i przywidzeniami, James stopniowo popada w obłęd...
– Obyczajowy:
Szczygieł, reż. John Crowley, USA,
2019. Film dostępny na Chili.pl.
Ekranizacja powieści Donny Tart pod
tym samym tytułem. Theodore Decker ma
13 lat, kiedy cudem ratuje się z zamachu
bombowego w Metropolitan Museum of
Art. W tym samym wybuchu ginie jego

informuje

•

proponuje

matka. Tragedia zmienia życie mężczyzny
w porywającą podróż przepełnioną smutkiem i poczuciem winy, podczas której odkrywa siebie na nowo, szuka odkupienia,
a nawet odnajduje miłość. Przez cały ten
czas Theo nie rozstaje z jedyną pamiątką
po matce, wykradzioną z ruin muzeum.
obrazem przedstawiającym niewielkiego
ptaka – szczygła. Książkowy pierwowzór
został okrzyknięty największym wydarzeniem literackim ostatniej dekady – zdobył
m.in. nagrodę Pulitzera. Mimo to jednak
ekranizacja nie trafiła do kin w polskiej
dystrybucji.

Genialna przyjaciółka,
reż. Saverio Costanzo, Elena Ferrante,
USA-Włochy, 2018.
Serial dostępny na HBO Go.
Serial oparty na czteroczęściowym
cyklu powieści autorstwa Eleny Ferrante.
Produkcja jest wierną ekranizacją – sama
pisarka czuwała nad jej realizacją. Z życia
sześćdziesięcioletniej Eleny Greco znika
jej najbliższa przyjaciółka, Lila. Kobieta
przypuszcza, że wprowadziła tym samym
w życie swoje odwieczne pragnienie
zniknięcia ze świata,, usunąwszy przedtem
wszelkie ślady istnienia. Chcąc znaleźć
wytłumaczenie dla tego gestu, Elena postanawia opowiedzieć niezwykłą historię ich
przyjaźni. Genialna przyjaciółka jest barwnym, złożonym portretem południowych

Wit Szostak
Zagroda zębów

Mój ojciec opowiadał, że widział Odyseusza w barze „Nad Potokiem” w Prokocimiu Nowym. Siedział nad kuflem piwa
i za kolejkę chętnie wywlekał na światło
swe dzieje, o potworach i bogach, nimfach
i pięknych ciałach. Płakał przy śpiewie Syren, to kosztowało dwa piwa. Zacytowany
fragment to jeden z rozdziałów kończących
Zagrodę zębów Wita Szostaka. Trudno sklasyfikować gatunkowo ten tekst: powieść –
raczej nie, esej – hmm, to też nie wydaje się
trafne. Zachwycająca wariacja Szostaka na
temat Odysa i jego bliskich, minipowieść,
zbiór krótkich opowiadań bazujących na
epizodach z dzieła Homera. Jeśli mamy wątpliwość, czy starożytne teksty nadal żyją,
rezonują w nas, pokazując trwałość archetypicznych opowieści, to tekst Szostaka na
pewno pozwoli nam porzucić to literackie
hamletyzowanie. Odys żyje, Penelopa nadal
ma się dobrze, a Telemach próbuje określić
siebie jako mężczyzna w kontekście legendy swego ojca.
Szostak podąża tropem, który sam król
Itaki wyznacza w Odysei. Wracający spod
Troi bohater opowiada ludziom różne wersje swego losu, chcąc uniknąć rozpoznania,

• zaprasza

Włoch z drugiej połowy XX wieku, miejsca
podzielonego klasowymi nierównościami.
Przede wszystkim jednak to poruszająca
historia o dążeniu do wyrwania się
z rzeczywistości zdominowanej przez
biedę i przemoc.
– Ekranizacje klasyki literatury:
Przez ciemne zwierciadło, reż Richard
Linklater, USA, 2006. Film dostępny na
Netflix.pl
Ekranizacja powieści SF Philipa
K. Dicka pod tym samym tytułem.
W roli głównej wystąpił Keanu Reeves,
a towarzyszą mu m.in. Winona Ryder i Robert Downey Jr. Niedaleka przyszłość. Świat
narkomanów zdominował nowy narkotyk,
tzw. Substancja A. W krótkim czasie powoduje on nieodwracalne zmiany w mózgu,
objawiające się m. in. halucynacjami.
Agent policji, Fred, używając specjalnego
przebrania zmieniającego jego wygląd
i głos, próbuje dotrzeć do głównego źródła
dystrybucji nielegalnej substancji. W tym
celu zaprzyjaźnia się z grupą narkomanów.
Ceną infiltracji tych osób jest jednak
zażywanie Substancji A. Pod jej wpływem
Fred zaczyna tracić własną osobowość.
Film Linklatera, podobnie jak książki
Dicka, przepełniony jest absurdalnym humorem, za którym skrywa się jednak gorzki obraz świata pozbawionego jakichkolwiek pewników. Działo zostało stworzone

w technice animacji rotoskopowej, co dodatkowo podkreśla umowność ekranowej
rzeczywistości sprawiając, że wątpliwości
bohaterów co do jej prawdziwego kształtu
udzielają się również widzowi.

Wielki Gatsby, reż. Baz Luhrman,
USA, 2013. Film dostępny na HBO Go,
Netflix.pl oraz Chili.pl
Pełna rozmachu ekranizacja najsłynniejszej powieści Francisa Scotta
Fitzgeralda. Za reżyserię obrazu odpowiada nominowany do Oscara Baz Luhrmann,
twórca m.in. Romea i Julii. Nowy Jork,
1922 rok. Nick Carraway jest młodym
maklerem giełdowym, który marzy o zrobieniu kariery. Mężczyzna wynajmuje
dom na Long Island. W pobliskiej okolicy
mieszka jego kuzynka Daisy Buchanan
z mężem Tomem. Obok znajduje się też
rezydencja milionera Jaya Gatsby’ego
(granego przez Leonardo DiCaprio). Nick
jest zafascynowany bogaczem i jego wystawnym stylem życia. Pewnego dnia Gatsby prosi go o przysługę. Chce, by sąsiad
zaaranżował mu spotkanie z Daisy, z którą
niegdyś łączył go romans..
AM

sprawdzić, jak na niego zareagują mieszkańcy rodzinnej
wyspy. Słynie z tego, że jest
sprytny, odważny, to jego wytrwałość i podstęp pozwoliły
Achajom pokonać Troję. Jednak jedyna wersja opowieści o
powrocie Odysa do domu jest
jego autorstwa. A co jeśli kłamał? Koloryzował opowieść, bo nie chciał
wracać na Itakę, która nie była imponującym królestwem? Może bał się, że jedyne,
co mu pozostaje to życie na skalistej wyspie
wśród kóz, z żoną, której nie znał – pozostawiona przed dwudziestu laty stała się inną
kobietą – i synem zaczynającym marzyć
o sprawowaniu władzy. Odys ujawnia się
u Szostaka w wielu odsłonach, jest Nikim,
czyli może być Każdym. Jest wojownikiem
spod Troi, namiętnym kochankiem, szalonym starcem zamieszkującym grotę na wyspie, uchodźcą, obserwatorem przerażającej
ucieczki bogów ze świata ludzi. Aktualność
tej postaci dostrzega Szostak we wszystkich
tych, którzy zajęci są kreowaniem własnego życia, tworzeniem opowieści o tym, kim
byli i będą. Ta fabularyzacja własnego doświadczenia, koloryzowanie go, pokazują
też niezwykłą moc literatury, tę radość opowiadania pozwalającą zrozumieć prawa rzą-

dzące ludzką egzystencją, ale
też poradzić sobie z tym, co
nie zawsze, albo zazwyczaj,
jest nie dość doskonałe.
Drugim bohaterem opowieści Szostaka jest Telemach. Kim jest młody mężczyzna wychowywany bez
ojca. Czy może czuć się
przez niego porzucony? Czy powinien szukać ojca? Jak żyć w cieniu bohatera? Czy
dziedzictwo jest bogactwem czy raczej obciążeniem? Czy każdy, by stać się mężczyzną, musi wyruszyć w drogę?
Zagroda zębów Wita Szostaka to książka
pokazująca aktualność epizodów zawartych
w mitach, które trzeba opowiadać inaczej,
szukać innych perspektyw, utajonych motywacji. Tekst Szostaka poza odkrywaniem
nowych interpretacji historii rodziny z Itaki ujawnia też kluczowe znaczenie formy,
jaką wybiera się dla snucia fabuły: Odysa
wymilcz na głos. Ślady zbiegłych bogów na
końcu języka. Martwe smaki dzieciństwa
pochowane w mowie. Odys zaszyty w pieśniach i mowach śmieciowych. Grzebanie
w śmieciach herosa. Nicowanie całunów,
prucie, odszywanie. Strzępienie języka o zagrodę zębów.

w w w.suchylas.pl
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Legimi – wypożyczaj
i czytaj e-booki
Legimi to platforma, która oferuje dostęp do ponad 60 000 książek
elektronicznych – w tym najgorętszych nowości i największych bestsellerów takich wydawnictw jak:Zysk iS-ka, NaszaKsięgarnia, PrószyńskiMedia, Rebis, CzarnaOwca, Publicat, FabrykaSłów, Albatros, Muza,
Bellona, MAG, Burda, ŚwiatKsiążki, WielkaLitera, WAB/GrupaFoksal,
Marginesy, Sine Qua Non, AkapitPress, Powergraph, Insignis, Magnum,
National Geographic, Edipresse Książki, DrzewoBabel, Czytelnik, Agora,
Czarne, Wydawnictwo Literackie.
W Legimi dany tytuł może czytać jednocześnie dowolna liczba
osób. Czytanie jest możliwe bez połączenia z Internetem. Codziennie do
platformy są dodawane nowe tytuły.
Szanowni Państwo, w okresie zamknięcia Biblioteki ze względu na
zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, umożliwiamy dostęp do kodów Legimi drogą mailową.
Prosimy o kontakt w tej sprawie
z biblioteką:
biblioteka@osrodekkultury.pl.
Uwaga liczba kodów jest ograniczona.
MMS

OPŁATY ZA ZAJĘCIA
– osoby uczestniczące w zajęciach online,
prosimy o dokonanie wpłaty przelewem
zgodnie z terminem płatności kolejnej raty
(1 kwietnia), osoby, które nie uczestniczą w
zajęciach online (osoby indywidualne oraz
grupy zajęciowe), proszone są o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat za kolejny
kwartał do momentu przywrócenia zajęć

Edukacja online w CKiBP
W CKiBP ruszyły zajęcia online!
ZAJĘCIA ONLINE
– część zajęć (głównie indywidualna nauka
gry na instrumentach) odbywa się online w
formie spotkań video uczeń-prowadzący
ZAJĘCIA GRUPOWE
– uczestnicy zajęć plastycznych i tanecznych będą mieli możliwość skorzystania z
filmów instruktażowych i ćwiczeń przygotowanych przez prowadzących, które będzie można odtworzyć w domu
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W Suchym Lesie działa stacja
pogotowia ratunkowego
Zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia w siedzibie ZGK w Suchym Lesie przy
ul. Obornickiej 149 stacjonuje zespół ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego.
Ratownicy medyczni pracę w Suchym
Lesie rozpoczęli zaraz po północy 1 kwietnia. Ich pierwszy wyjazd był właśnie do
Golęczewa o godzinie pierwszej w nocy.

Radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu, zdrowia i wszelkiej pomyślności,
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
życzy
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las
Jerzy Świerkowski
wraz z Pracownikami

BS

FOT. B. Stachowiak

Jest to podstawowy zespół ratownictwa medycznego, co oznacza, że składa
się wyłącznie z ratowników medycznych.
Zespół pracuje dwuzmianowo 24 godziny
na dobę, we wszystkie dni roku. Na każdej
ze zmian karetkę obsługuje dwóch ratowników medycznych. Symbol sucholeskiej
karetki to PO144. – Nieskromnie pochwalę
się, że obsadę tworzą ratownicy medyczni
ze sporym doświadczeniem, a sam ambulans jest jednym z najlepiej wyposażonych
w sprzęt medyczny z floty pogotowia – podkreśla Krzysztof Sierszuła, ratownik medyczny i koordynator zespołu.
Dla mieszkańców gminy z całą pewnością to bardzo dobra wiadomość. Zespół
ratownictwa medycznego tu, na miejscu,
oznacza szybki dojazd do pacjentów. – Na
przykład do Golęczewa karetka dojedzie
teraz w 5-7 minut. Wcześniej było to 2025 minut, ponieważ dysponowana była z
Lutyckiej lub Alei Solidarności w Poznaniu, ewentualnie z Rokietnicy – wyjaśnia
Krzysztof Sierszuła.

Kolejną dyspozycję otrzymali przed godziną czwartą. Tym razem jechali do pacjenta
w Złotkowie.
Informujemy, że nie można kontaktować się bezpośrednio z wybranym przez
siebie zespołem ratownictwa medycznego.
Należy dzwonić pod numery telefonów
112 (numer alarmowy) lub 999 (pogotowie
ratunkowe). Dyspozytor do interwencji
wysyła tę karetkę, która jest najbliżej danego miejsca wezwania.

Mieszkańcom Gminy Suchy Las, naszym Klientom
życzymy, aby czas Świąt Wielkanocnych
wypełnił Wasze serca nadzieją, radością i dodał Wam sił.
Niech przyniesie spokój i wytchnienie,
tak by można było z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Prezes Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las
Edward Miśko
wraz z Pracownikami

w w w.suchylas.pl
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„Turystyczne PLOTki” – Zawodowcy
„Murarz domy buduje | Krawiec szyje ubrania | Ale gdzieżby co uszył | Gdyby nie miał
mieszkania?” - budowlańców i krawców z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą
na temat tyflologa czy zduna. Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma swoją specyfikę,
którą warto odkryć. Pora zatem na podróż szlakiem profesji wokół Poznania.
Ponad sto lat temu na terenie Lubonia
powstały wielkie zakłady przemysłowe.
Losy dwóch związanych z nimi grup – fabrykantów i robotników – przybliżają wycieczki Lubońskim Szlakiem Architektury
Przemysłowej. Uczestnicy podobnych spacerów Swarzędzkim Szlakiem Meblowym
zgłębiają tajemnice Swarzędza – miasta
meblarzy, a gwoździem programu są wizyty w czynnym zakładzie stolarskim.
Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory prywatnych kolekcjonerów. Muzeum
Wag i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach prezentuje przegląd najróżniejszych
wag i przyrządów metrologicznych. W
Rogalinku działa Dawna Introligatornia,
Drukarstwo i Zbiory Regionalne Alojzego
Szabelskiego, gdzie można zgłębić tajniki
druku i oprawy książek. Podobne miejsce
powstaje w Puszczykowie, gdzie Mikołaj
Rybczyński gromadzi stare maszyny drukarskie. Miłośnicy motoryzacji czekają na
uruchomienie Muzeum Sztuki Inżynierskiej Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie.
Właściciel już teraz udostępnia kolekcję
zabytkowych samochodów i motocykli,
opowiadając o pracy mechanika pojazdów
zabytkowych. Jedną z najbardziej niezwykłych profesji przedstawia Muzeum Tyflologiczne w Owińskach, które specjalizuje
się w tyflokartografii – mapach dla osób z
wadami wzroku.
Traperska Osada w Bolechówku i Wioska Indiańska w Łopuchówku – to miejsca,
gdzie można wcielić się w łowców futer i
Czerwonoskórych. Barwne życie pisarza
– podróżnika prezentuje Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w
Puszczykowie. Warto poznać również losy
polskich misjonarzy, odwiedzając Muzeum
im. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie.
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W tak pięknych okolicznościach
przyrody
Adam Wodziczko zasłynął jako inicjator
powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Słynnego przyrodnika przedstawia
wystawa w muzeum parku w Jeziorach.
Pracę biologa i leśnika przybliża Ośrodek
Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku
oraz Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej w Dąbrówce Leśnej, a wiedzę z zakresu ogrodnictwa i dendrologii – arboreta
w Kórniku i Zielonce. Wizyta w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rol-

no-Spożywczego w Szreniawie to okazja,
by poznać całą grupę zawodów: od rolnika
przez melioranta po weterynarza. Ofertę
muzeum uzupełniają jego oddziały, m.in.
Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.
Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie z
zawodami, które miały już swoje pięć minut w historii. Park Dzieje w Murowanej
Goślinie oferuje ekscytujące pokazy sokolnicze, a powozownie w Kórniku i Rogalinie pomagają zapoznać się z profesją
stangreta. W tym ostatnim zrekonstruowano gabinet Edwarda Bernarda Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźctwie. Dużą część społeczności
Śremu stanowili dawniej pracownicy Odlewni Żeliwa. Dziś o dawnych tradycjach
przypomina Pomnik Odlewnika oraz wykonana na miejscu rzeźba Magdaleny
Abakanowicz. Tradycje starych zawodów
podtrzymuje też Kuźnia na Piaskach w
Kórniku, gdzie odbywają się pokazy tego
rzadko już spotykanego fachu. Obok powstał Kórnicki Wehikuł Czasu, a w nim
pamiątki przypominające codzienną pracę
rzemieślników: szewca, powroźnika, stolarza, zduna i fryzjera. Prawdziwą perełką
tego miejsca jest ekspozycja pokazująca
pracę położnych w izbie porodowej, działającej przed laty w kórnickim ratuszu.
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, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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WYCE PO NOSZYMU

W lutowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” rozpoczęliśmy cykl „Wyce po noszymu”.
Dziś zapraszamy do drugiej jego odsłony, w której prezentujemy teksty w gwarze
poznańskiej, autorstwa
Pana Jana Strugarka,
1.
mieszkańca Biedruska.
Jedyn szpeniol lecioł przez jeżycki rynek. Jak wymijoł taką istną co
sprzedawała kwioty, ta ni styndy ni
z owyndy wypoliła: pon kupi jakieś
3.
kwiotki dla swojej meli, bo taki berger
Przyłazi korpuna dworze i zmarzłam już dzisiej na
lyntna baba do apkość. Tyn się wyhaltowoł, szpycnął na
teki. Mo Pani cuś na zgubinie habasu
kobitę i pyto się a wiela za tyn bukiet.
– pyto farmaceutki. Momy mieć takie
Ady jak dla Pona to trzy dychy. Szczon
plastry samoprzylepne – pada odpopokiwoł glacą i odpolił – no to trzebwiedź. To w dechę. A gdzie się je przyno se zrobić mądrą herbatkę, albo zalepio? Ady rychtyk na środku kalafy.
wdzioć na grzbiet cieplejsze lompy.

2.
Jedyn piuntek na szkiełownię
wprysła Maryjanna i zaczyno wystworzać: jakieś chorobne krymusie
mnie obrobili. A kiedy to się stało, dopytuje posterunkowy Nowok. A skyndy jo mom wiedzieć. Wew sobotę i w
niedzielę byłam u siory a od poniedziałku miałam takie fyrdu- myrdu w
arbajcie, że szkoda godać. I od razu
jak Pani szpekła, że chata splądrowana, wszyńdzie miszung, całko gorzoła
wypita, nie podejrzewała włamania?
Skyndy, jo aby myślałam, że to mój
stary pynchcił szukając szarpytów
na szkity i czystej jaczki.

4.
Porę dni przed Wielkanocą jedna
babusia poszła do spowiedzi. Jak była
już blisko szpycuje a Nowoczka gibie
perpedes doobkoła kościoła. Sztopnęła
i jak ta istna przełaziła koło niej pyto
się. Ady co Pani tak loto w kółko? Ta
machnęła aby łapą i szpuluje dalej. Jak
zrobiła jeszczy jedno obkrążenie, kompela nie daje za wygraną i pyto noch
ajn. Ta kryńci glacą i odpowiada, że
dostała od kanonika taką pokutę. Pani
Nowokowa a za co – pyto somsiadka.
Za kożden roz jak wyzywałam mojego
starygo jedno obkrążenie. Ooo..., to jo
letę curig do chaty po kuftę.

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.

Pyńdzi wiesna w bestrej jaczce,
kwiecień w kalyndorzu
Wielkanocne idą święta
drogi gospodorzu
Hazaj leci z prezyntami
do noszych boźdórków
Rug cug je wytośtają zez papci
i z worków
A choć ty żeś miglanc,
nie wystworzej kochany
Bo jutro łąt dostaniesz, to za Boże rany
Trzebno się uskromnić,
w Boże zmartwychwstanie
Choć nom czasym ciężko,
spełnić to zadanie
Zaś wew sobotę Wielką,
pomaluj skorupki
Uzamluj je w koszyku,
obok placek chrupki
Jest tam szyneczka, sól,
długachny luńt biołej
Wszystkiego po sztryfelku,
po drobinie małej
Skorno dryzd w niedzielę
tuż po rezurekcji
Możesz spucnąć śniadanko,
cołkiem bez obiekcji
Ale lepiej uważać,
choć bebzol pojemny
Bo efekt obżarstwa bywa nieprzyjemny
W dyngusa w ajmerek
nabierz wuchtę wody
Gichnij ją dla tradycji,
gichnij dla urody
Niech wiaruchna pamięta
te dawne zwyczaje
Baranka, dyngusa i świąteczne jaje
Na kuniec Państwu życzę,
wuchtę pomyślności
Zdrowia, szczyńścia, bejmów,
miłości, radości
Miejcie tyż cięgiem sznupki
uchichrane
By innym nieść pociechę
i spokój co rano

MINI „WIELKI TEST”

1. Wojciech Bogusławski, zwany ojcem teatru polskiego urodził się w Glinnie:
A. 9 kwietnia 1757 roku
B. 23 lipca 1829 roku
2. Statuetka „Dębowego Liścia” to nagroda ustanowiona z okazji:
A. Powstania Klubu Seniora „Dębowy Liść”
B. 800-lecia Suchego Lasu
C. Dni Gminy Suchy Las
3. Kto jest autorem hejnału Gminy Suchy Las?
A. Zenon Pilarczyk
B. Bogumił Bard
C. Orkiestra Dęta Chludowo
4. Ilu radnych liczy Rada Gminy Suchy Las?
A. 15
B. 6
Odpowiedzi znajdą Państwo na str. 24.
C. 14					
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Bibianna Moraczewska
– kobieta, która była ponad
swoje czasy
Życzenia, kwiaty, drobne upominki, miłe okolicznościowe spotkania – co roku 8 marca
obchodzimy Dzień Kobiet. Święto to, które ma ponad stuletnią historię, a za którym stoi
idea walki kobiet o swoje prawa, jest także doskonałą okazją, by przypomnieć sylwetki
tych kobiet, które zapisały się na kartach historii. Jedną z nich jest Bibianna Moraczewska,
urodzona w Zielątkowie.
W Wielkopolskim Słowniku Pisarek,
tak o niej napisano: Patriotka i społecznica, pisarka, diarystka i publicystka, wraz
z bratem Jędrzejem, historykiem i działaczem politycznym, w latach 40. i 50. XIX
wieku należała do grona najaktywniejszych
i najbardziej światłych obywateli Wielkiego
Księstwa Poznańskiego, zaangażowanych
w kultywowanie polskości i opór przeciw
germanizacji.
Bibianna Moraczewska przyszła na
świat w 1811 roku w Zielątkowie, w rodzinie ziemiańskiej, jako córka Tomasza i Józefy z Kierskich. Dom Moraczewskich był
domem otwartym. „Prawie co dzień mamy
gości, ale gość nie robi u nas najmniejszej
różnicy” – pisała w swoim „Dzienniku”.
W Zielątkowie bywali literaci, historycy,
działacze polityczni i społeczni, a wśród
nich m.in. Karol Libelt (filozof mesjanistyczny, działacz polityczny i społeczny).
Otoczenie, w którym wychowywała się
Bibianna, a także rodzeństwo – w szczególności starszy brat Jędrzej, z którym była
bardzo blisko związana, z całą pewnością
miały wpływ na jej zainteresowanie dziejami ojczyzny i czasami jej współczesnymi. Była patriotką, oddaną sprawie Polski.
Sama o sobie pisała: „Co do historii, to
jedno przyznam, że wyjąwszy Tańskiej,
wątpię, żeby ją która Polka lepiej odemnie
znała”.
Jeśli chodzi o powierzchowność Bibianny, obdarzona była urodą, nad którą rozwodzili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Ryszard Otto Spazier, Niemiec, literat,
historyk, przyjaciel Polaków, który gościł
u Moraczewskich w Zielątkowie, określił
Bibiannę jako: „może jedną z najpiękniejszych dziewic prowincji, blond włosy tak
delikatne i płeć, żeby można zdmuchnąć”.
Natomiast Narcyza Żmichowska o swojej
przyjaciółce Moraczewskiej w powieści
„Poganka”, w której Bibianna wystąpiła
pod postacią Felicji, pisała: „(…) rozumna,
śliczna, biała jak lilijka, jasna jak gwiazdeczka”.
Bibianna była zatem mądra i ładna, ale
także utalentowana. To w Zielątkowie rozpoczęła swoją przygodę z pisaniem. Pierwsza jej powiastka została opublikowana w
„Dzienniku Domowym”, tygodniku a po-
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tem dwutygodniku dla kobiet, wydawanym
w latach 1840-1847 pod redakcją Napoleona Kamieńskiego (właściciela drukarni i
księgarni w Poznaniu). Nosiła tytuł „Taka
była wola Boża” i opowiadała o życiu
klasztornym w Owińskach.
W Zielątkowie Bibianna mieszkała do
końca 1840 lub początku 1841 roku. Wówczas to został sprzedany majątek Moraczewskich. Tak pisała o tym wydarzeniu w
„Pamiętniku”: „10 października 1840. Mój
Boże! Już dzisiaj pierwszy kupiec był na
Zielątkowo, na tę myśl drżę cała, lice mi
się gorączką płomienią. Jam się urodziła
i całe życie przepędziła tutaj. Tu kocham
każdy kamień, każde drzewo, bo to wszyscy moi tyloletni towarzysze dobrej i złej
doli. Gdyby mi tak było wolno wybierać,
gdyby mi kto przyniósł miliony i kazał
wybierać je albo Zielątkowo, wybrałabym
to ostatnie z radością. Nawet gdybym najbogatszą była, mebli bym nie zmieniła, bo
mnie się zdaje, że każdy grat, gracik, znajomą ma dla mnie fizjonomię”.

Bibianna wraz z bratem Jędrzejem na
stałe do Poznania przeniosła się w 1842
roku. Oboje zamieszkali w kamienicy przy
ulicy Berlińskiej 32 (27 Grudnia). Ich dom
stał się centrum spotkań intelektualistów
tamtych czasów, miejscem debat na tematy
polityczne, filozoficzne, społeczne czy literackie. U Moraczewskich bywali Seweryn
Mielżyński (działacz polityczny, malarz,
kolekcjoner dzieł sztuki, uczestnik powstań narodowych), Narcyza Żmichowska
(powieściopisarka i poetka, uważana za
jedną z prekursorek feminizmu
w Polsce) czy Ryszard Berwiński (poeta, tłumacz, folklorysta,
uczestnik Wiosny Ludów).
Bibianna aktywnie uczestniczyła w życiu towarzyskim i kontynuowała swą działalność pisarską.
Spod jej pióra wyszły powieści,
takie jak: „Dwóch rodzonych braci”, podręczniki historyczne: „Co
się stało w Polsce od pierwszego
jej rozbioru, aż do końca wojen za
cesarza Napoleona”, „Co się działo w Polsce od samego początku
aż do pierwszego rozbioru kraju”.
Dalej też publikowała na łamach
„Dziennika Domowego”: „Kilka
wypadków z młodości jenerała
Madalińskiego” czy „Ojciec Cyryl
profesorem” i utrzymywała kontakt z czasopismami krajowymi
i emigracyjnymi, gdzie zamieszczała artykuły publicystyczne i
literackie.
Bibianna angażowała się ponadto w działalność niepodległościową. Kontaktowała się
z ośrodkami emigracyjnymi –
współdziałała z Towarzystwem
Demokratycznym Polskim, była
pośredniczką w przekazywaniu korespondencji działaczy politycznych. Kolportowała do Królestwa Polskiego nielegalne
pisma polityczne.
Nieobca była jej też działalność społeczna – w latach 1848 i 1863 organizowała pomoc dla rannych powstańców. Z jej
inicjatywy powstało Towarzystwo Pomocy
Naukowej dla Dziewcząt, któremu przewodniczyła, a którego celem było udzielanie wsparcia niezamożnym dziewczętom
polskim, wyznania rzymsko-katolickiego,
w kształceniu się w zawodach naukowych
i praktycznych. Była też związana z innymi organizacjami, chociażby z kontrowersyjnymi ze względu na sposób bycia
warszawskimi Entuzjastkami, głoszącymi
hasła emancypacji kobiet, potrzeby ich
kształcenia, ale też pracy społecznej dla
dobra narodu.
Bibianna Moraczewska nigdy nie wyszła za mąż. Zmarła 6 października 1887
roku w Poznaniu i spoczęła na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan.
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Barbara Stachowiak

Bal maskowy w Golęczewie

W ostatnią sobotę karnawału w Golęczewie odbył się organizowany przez Radę Rodziców
Filii Szkoły i Przedszkola coroczny bal.
W tym roku organizatorzy zaproponowali zabawę w konwencji balu maskowego.
Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem wśród rodziców dzieci z golęczewskiej szkoły i przedszkola, mieszkańców
wsi, ich rodzin i przyjaciół.
Golęczewska maskarada rozpoczęła
się o godzinie 20:00, kiedy goście zostali powitani przez przedstawicieli Rady
Rodziców i zaproszeni do pamiątkowego
zdjęcia. Wkrótce potem do zabawy zaprosił Pan Jacek Kaczmarski, który odpowiedzialny był za oprawę muzyczną balu.
Tajemniczą atmosferę tegorocznej imprezy
czyniły niezwykłe maski i przebrania gości, którzy przygotowując je wykazali się
ogromnym poczuciem humoru i fantazją.

Różnorodność masek wprowadziła niejednego uczestnika w zakłopotanie związane
z rozpoznaniem kryjących się za nimi twarzy. Stały się one nawet przyczyną zabawnych pomyłek.
Podobnie jak miało to miejsce w latach
ubiegłych, organizatorzy balu zapewnili
ciepłe i zimne posiłki oraz wiele atrakcji,
w tym m.in. konkurs na najlepsze przebranie. W trakcie tego konkursu jury stanęło
przed trudnym wyborem najlepiej przebranych uczestników zabawy. Pierwsze miejsce zajęła para w stroju irlandzkich skrzatów. Wśród nagrodzonych znalazły się
także pary w nietypowych przebraniach,
na przykład w maskach i kombinezonach
przeciwchemicznych. Wyróżniając parę

Kobieta potrafi w pochmurny
dzień odnaleźć słońce

Międzynarodowy Dzień Kobiet, jak co roku, również obchodzony był w Złotkowie.
Wszystkie Panie 6 marca (piątek) zostały zaproszone przez panią Sołtys wraz z Radą
Sołecką na wspólne świętowanie.

W przyjaznej i radosnej atmosferze Panie mogły oderwać się od obowiązków i
chociaż przez chwilę celebrować własne
święto. Był to idealny moment, aby odpocząć, zrelaksować się, ale również porozmawiać z sąsiadkami, koleżankami, z którymi w codziennym życiu rozpoczynamy i
kończymy rozmowę na kilkusekundowym

powiedzeniu „Dzień dobry” lub „Cześć”.
Nasze Panie zostały symbolicznie obdarowane bratkami, a rozmowy umilił poczęstunek w postaci słodkości od Cukierni
Kandulski. W tle rozmów z głośników czas
uprzyjemniał dźwięk muzyki.
Ogromne podziękowania za zorganizowanie i zaangażowanie dla panów z Rady

w w w.suchylas.pl

przygotowaną na atak broni chemicznej,
jury oprócz kreatywności uwzględniło także poświęcenie z jakim nagrodzeni nosili
ciężkie i bardzo szczelne przebrania.
Organizatorzy balu serdecznie dziękują za wielkie zaangażowanie i ofiarność
rodziców dzieci z golęczewskiej szkoły
i przedszkola oraz za wsparcie udzielone
m.in. przez Referat Promocji Urzędu Gminy Suchy Las; Sekcję Promocji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Centrum Tenisowe Sobota; Pani Dominice
Czerwińskiej, prowadzącej studio fotograficzne; firmie Kosmetologia Estetyczna
Prestige; Szkółce Roślin Ozdobnych w
Zielątkowie Państwa Danuty i Piotra Dobrolińskich; Tłoczni Soków Państwa Katarzyny i Tomasza Rembowskich.
Już nie możemy doczekać się kolejnej
wspólnej zabawy w przyszłym roku. Zapraszamy!
Organizatorzy

Sołeckiej: Mirka, Krzysztofa, Zbyszka,
którzy podczas całej uroczystości sprawnie
działali, aby wszystkim kobietom niczego
nie zabrakło.
Jowita Rewers

Sołtys Złotkowa
wraz z Radą Sołecką
pragną gorąco podziękować
Panom Mirkowi i Tomkowi
z firmy DROPSOUND
za oprawę muzyczną podczas
Dnia Kobiet.
Dzięki Wam atmosfera była
wyśmienita!
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Świetlica jak nowa

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza, mieszcząca się przy ulicy Poziomkowej w Suchym
Lesie, do niedawna prezentowała się jak tego typu placówka z poprzedniej epoki. Dzieci,
chcące miło i pożytecznie spędzać czas, zaakceptowały zaoferowane warunki, nie mając
w tej okolicy wyboru. Jednak gdy przyszły do świetlicy po jej odnowieniu, pierwszą reakcją
było głośne ,,wow’’!
Uśmiechnięte buzie wyrażały zadowolenie i wdzięczność. A wszystko to
jest następstwem pewnej wizyty w naszej
świetlicy… Otóż wiosną 2019 roku odwie-

dziła nas strażniczka ze Straży Gminnej
oraz przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las (w jednej osobie) – pani Sylwia
Szenk. Ciekawie rozglądała się po wnętrzu, zatrzymując wzrok na lamperii ściennej, pokrytej beżową farbą olejną oraz na
tapczanie i szafkach z epoki słusznie minionej.
Pani Sylwia wygłosiła pogadankę o bezpieczeństwie, rozdała dzieciom odblaskowe bransoletki i… obiecała, że zorganizuje
remont naszej świetlicy. Dotrzymała słowa
już w końcu września 2019 roku, powodując wymianę okien. Natomiast w połowie

stycznia 2020 roku zostały pomalowane
ściany wszystkich pomieszczeń świetlicowych (większej sali, przedpokoju, dwóch
tzw. kantorków, kuchni, łazienki) na piękny, spokojny, popielaty kolor, wzbogacony
posrebrzanymi ozdobami w kształcie motylków (na niektórych ścianach).
Dzięki staraniom pani Przewodniczącej
otrzymaliśmy też wygodne poducho-materace, dwa komputery ze Straży Gminnej, trochę gier, zabawek oraz książek,
a także… żywą, pachnącą choinkę i pyszne
smakołyki na naszą świetlicową wigilię.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani
Sylwii Szenk za zaangażowanie w odnowienie naszej świetlicy, poświęcenie swego prywatnego czasu, wykorzystanie sobie
tylko wiadomych sposobów w celu przekonania zarządu osiedla o celowości realizacji ambitnego przedsięwzięcia.
Opiekunki dzieci:
Maria Borkowska
Jowita Rewers
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Zakamarki znowu u Nas!

Wzorem lat ubiegłych, w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie gościliśmy
przedstawicieli wydawnictwa „Zakamarki”. Wraz z nimi pojawiła się Dunia, Lasse i Maja
oraz Dawid i Larisa.
Najmłodsi czytelnicy, z klas pierwszych, uczestniczyli w spotkaniu poświęconym książkom z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.
Poznali parę przesympatycznych
mieszkańców,
małego szwedzkiego miasteczka Valleby. Miasteczko, choć niewielkie, kryje
w sobie dużo zagadek,
które dzięki ogromnemu
sprytowi i zaangażowaniu
rozwiązują nasi bohaterowie, pomagając przy tym
miejscowej policji.
Klasy drugie zagościły
u Nas, by poznać Dunię i
jej niesamowity, barwny
świat, a wszystko dzięki
przesympatycznej prowa-
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dzącej Pani Małgosi.
Dunia, podobnie jak nasi odbiorcy, to
dziewczynka, która właśnie zaczęła na-

ukę w szkole i choć jest ogromną optymistką, to jak każdemu, zdarzają się jej
trudniejsze chwile. Jednak dziewczynka
nie załamuje się i stara się iść przez życie
z uśmiechem na twarzy.
Seria poświęcona Duni to piękna historia o uczuciach, opowiedziana z perspektywy dziecka. Dedykowana w szczególności młodszym czytelnikom, poprzez
swój prosty tekst i dużą czcionkę.
Uczniowie klas trzecich
mieli możliwość poznania
Tsatsikiego, sympatycznego siedmiolatka mieszkającego w Sztokholmie.
Chłopiec właśnie rozpoczął szkołę, a w jego życiu pojawiają się pierwsze
przyjaźnie, miłości, ale
też problemy oraz pierwsi wrogowie. Uczestnicy
warsztatów poznali historię
jego oryginalnego imienia,
postać jego niesamowitej
mamy oraz liczne przygody.
Seria poświęcona Tsat-
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Dobra wiadomość
– LINR Anwen ma się dobrze
Agata, uczennica klasy 6c Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, miała niedawno
okazję odwiedzić szpital dla koali w Port Macquarie w Australii. To właśnie tam przebywa
samiczka LINR Anwen, którą adoptował Samorząd Uczniowski!
Agata podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z pobytu w Koala Hospital. Przyniosła też kilka zdjęć. A oto jej relacja.
„Mój wyjazd do Australii z rodzicami
zaplanowany był już prawie od roku. Około dwa miesiące przed wylotem zaczęliśmy
szczegółowo planować przebieg naszej podróży po kontynencie wraz z miejscami,
które chcieliśmy zobaczyć. Dla mnie oczywiście najważniejsze były miejsca, w których można było zobaczyć (no i przytulić!)
koale, kangury, wombaty oraz inne cudne
zwierzaki, których nie można zobaczyć
praktycznie nigdzie indziej na świecie.
Ponieważ główny odcinek naszej trasy
przebiegał wzdłuż wschodniego wybrzeża
Oceanu Spokojnego (od Sydney aż do Port
Douglas na północy) i obejmował m.in.
miasto Port Macquarie, na naszej liście znalazł się również słynny szpital dla koali. Od
razu postanowiliśmy, że adoptujemy któregoś z biedaków, co też uczyniliśmy – mając
taką możliwość – bezpośrednio na miejscu
w Koala Hospital (adoptowana przez nas
koala nazywa się Ocean Summer).
Kiedy na około tydzień przed naszym
wylotem przeczytałam w e-dzienniku wiadomość od Pani Ewy Trydeńskiej, informującą o adoptowaniu przez naszą szkołę dotkliwie poparzonej w pożarach koali
LINR Anwen, od razu pomyślałam sobie,
aby wykorzystać tę niesamowitą okazję.
Razem z rodzicami postanowiliśmy, że
będąc na miejscu opowiemy pracownikom
Koala Hospital o tej adopcji i poprosimy o
przekazanie nam jak najwięcej aktualnych
informacji dotyczących stanu zdrowia Anwen, którymi mogłabym podzielić się z
moją szkołą po naszym powrocie. Miałam
również cichą nadzieję na jakieś wspólne
zdjęcie z Anwen choć wiedziałam, że szanse na to są bardzo małe.

Reakcja pracowników Koala Hospital
bardzo pozytywnie nas zaskoczyła (w ogóle Australijczycy są bardzo mili i życzliwi). Wejście na zamknięty teren szpitala,
gdzie obecnie przebywała Anwen, było co

sikiemu, może bez wątpienia stanowić
wstęp do rozmów o rodzinie, uczuciach
oraz o tym, co w życiu jest ważne, a co
troszkę mniej.
„Antykwariat pod błękitnym lustrem”
otwiera serię przygód Dawida i Larisy. Klasy czwarte wraz z prowadzącym
warsztaty Panem Marcinem, rozmawiały
o bohaterach, poznawały ich niesamowite przygody. Mogły wcielić się w rolę
kryptografów, próbując rozkodować tajny
szyfr.

Seria ta, to kolejna pozycja dla nieco
starszych czytelników, lubiących historie
detektywistyczne. Główni bohaterowie
uwikłani są w niesamowite intrygi, spotykają na swojej drodze interesujące postaci, a każda z książek prowokuje dodatkowo do przemyśleń na temat problemów
dzisiejszego świata.
Klasy piąte uczestniczyły w spotkaniu
poświęconemu serii „Dzieci filozofują”.
Uczniowie przenieśli się do starożytnej
Grecji, poznali postać Sokratesa, co dało

prawda niemożliwe, ale przemiła pani z
obsługi wzięła telefon od taty mówiąc, że
poprosi weterynarza zajmującego się leczeniem Anwen o zrobienie kilku fajnych
zdjęć dla nas i naszej szkoły. Chwilę później przyszedł do nas ten weterynarz, który
zrobił Anwen nie tylko świetne zdjęcia, ale
również opowiedział nam, jak przebiega
jej leczenie oraz jakie są postępy. Jak się
okazało, rany i poparzenia Anwen goją się
na szczęście bardzo szybko. Porównując
zresztą aktualne zdjęcia z tym z ogłosze-

w w w.suchylas.pl

nia adopcyjnego widać, że miała już zdjęte bandaże z łapek, a futro w wielu miejscach oraz na uszach już ładnie odrosło.
Ja i moi rodzice byliśmy pełni podziwu dla
ludzi, którzy tam pracują, bo wykonują naprawdę niesamowitą pracę!
Przy wejściu umieszczona była też taka
duża tablica, na której wypisano imiona
wszystkich koali znajdujących się obecnie
w szpitalu, z podziałem na stałych oraz
przejściowych pacjentów. Były tam daty
ich przyjęcia, diagnoza choroby lub urazu
oraz ich przyczyny, a także przebieg leczenia. LINR Anwen była na liście przejściowych, co oznaczało, że po udanym zakończeniu leczenia będzie mogła wrócić na
wolność!
Zarówno przed wizytą w Koala Hospital, jak i po niej odwiedziliśmy jeszcze
wiele innych miejsc z koalami (m.in. słynne Lone Pine Koala Sanctuary, gdzie mogliśmy je nawet potrzymać i poprzytulać),
ale chyba żadne nie ujęło nas tak bardzo,
jak Koala Hospital”.
Agata Glapiak
klasa VIc

początek rozmowom na temat sensu życia, marzeniom, ambicjom.
Kolejne części poświęcone są takim
zagadnieniom jak: piękno, sztuka, zło i
dobro.
Na koniec wszystkich warsztatów,
uczestnicy mogli zakupić lub wypożyczyć poznane książki, aby poznać więcej
przygód postaci, o których usłyszeli.
Justyna Marciniak
Anna Budna
Małgorzata Piotrowska
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Pierwsze spotkanie

Od września 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Suchym Lesie uczestniczy – jako szkoła
koordynująca – w projekcie programu Erasmus+„A SCHOOL OF DEMOCRACY – WE KNOW
OUR RIGHTS AND DUTIES”. Wprawdzie pierwsze spotkanie było zaplanowane na koniec roku
2019, jednak ze względów formalnych zostało przesunięte na połowę lutego 2020 roku.
Czas poprzedzający tygodniowy program zajęć w partnerskiej szkole w miasteczku Požega w Chorwacji, tamtejsi
uczniowie poświęcili na przygotowania
do przyjęcia międzynarodowej
grupy, natomiast goście zajęci byli głównie prezentacjami,
ukazującymi ich szkoły i miejscowości.
16 lutego rano grupa ośmiu
uczniów wraz z dwoma nauczycielkami języka angielskiego –
Anną Małłek i Ewą Trydeńską
– wyruszyła z poznańskiego
lotniska i z przesiadką w Warszawie doleciała po południu
do Zagrzebia. Do stolicy Chorwacji dotarliśmy na tyle wcześnie, że wieczorem mieliśmy
jeszcze sporo czasu, aby obejrzeć ciekawe miejsca i poznać
najbliższą okolicę, tym bardziej, że nocleg
mieliśmy w samym centrum.
Następnego dnia spotkaliśmy się z grupami ze szkół partnerskich z Portugalii i z
Włoch, a także z liczną grupą chorwacką,
która dotarła z Požegi autokarem. Wspólnie udaliśmy się do Parlamentu Chorwacji, gdzie pani przewodnik uczestnikom
spotkania przybliżyła historię chorwackiej

demokracji i oprowadziła po najważniejszych częściach budynku. Po wspólnym
lunchu uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość obejrzenia innych ważnych

miejsc w stolicy Chorwacji, zwłaszcza że
pogoda była słoneczna i wiosenna. Mieliśmy szczęście, bo następnego dnia w Zagrzebiu padało, o czym przekonaliśmy się
oglądając w telewizji uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta Chorwacji
Zorana Milanoviča.
Pierwszy dzień w chorwackiej szkole
był dość pracowity – najpierw uroczyste

Międzynarodowy Dzień Kota

17 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji Samorząd Uczniowski
zorganizował wystawę zdjęć pt. ,,Nasze koty”, na której znalazły się fotografie mruczków
należących zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.
Na kilku tablicach ustawionych w
auli, pomiędzy licznymi zdjęciami, pojawiły się ciekawostki dotyczące kotów i

niektórych ras oraz zabawne memy. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dumni właściciele mogli pochwalić

powitanie, później spotkanie z burmistrzem Požegi, a po południu pokaz przygotowanych wcześniej prezentacji partnerskich szkół i miejscowości. Kolejne dni
to przede wszystkim praca w międzynarodowych zespołach, a jej efektem były:
logo projektu, strona internetowa, nowe
słownictwo i arkusze ewaluacyjne. Szkoła
chorwacka zadbała o niezwykle ciepłą atmosferę, dekorując budynek flagami państw,
reprezentowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie.
Ponadto jej uczniowie przygotowali specjalnie dla gości ciekawy program poetycko-muzyczny. Również uroczystość
zakończenia spotkania miała
wyjątkową oprawę. Niestety
wkrótce po powrocie dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji
we Włoszech, co spowodowało
przesunięcie spotkania w Suchym Lesie z maja na wrzesień
2020 roku.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat
Europass, w którym zapisane będą wszystkie ważne umiejętności zdobyte lub doskonalone w czasie spotkania w Chorwacji.
Wręczenie certyfikatów nastąpi podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Koordynator projektu
Anna Małłek

się swoim pupilem – niektórzy nawet kilkoma!
Obchody Dnia Kota były nie tylko przyjemne, ale też pożyteczne. Kiedy bowiem
napisała do nas wolontariuszka z Fundacji
Kocia Służba Zdrowia z Poznania i poprosiła o wsparcie dla ocalonych z pożaru
kotów, bez wahania ogłosiliśmy zbiórkę
karmy i żwirku. To właśnie te produkty
najszybciej się zużywają i były najbardziej potrzebne, a kotków jest
cała gromadka. Udało się je uratować z pożaru domu na Podolanach,
który miał miejsce w styczniu tego
roku. Jak zawsze mogliśmy liczyć
na ogromne zaangażowanie szkolnej społeczności i w kilka dni zebraliśmy 2 kartony puszek i paczek
z karmą oraz sporo żwirku. Za pośrednictwem Facebooka otrzymaliśmy podziękowanie od Fundacji.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
pomóc.
Ewa Trydeńska
opiekun Samorządu Uczniowskiego
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Łukasz Wierzbicki
– gościem naszej szkoły

W Zespole Szkół w Biedrusku gościliśmy autora książek dla dzieci i młodzieży pana Łukasza
Wierzbickiego. Uczniowie znają go głównie jako autora lektury „Afryka Kazika”.
Spotkanie uczniów klas 1-4 z pisarzem
przebiegło w bardzo swobodnej atmosferze. Wartka narracja naszego gościa sprawiła, że dzieci z wielkim zainteresowaniem
słuchały opowieści o podróżach po Afryce
oraz przygodach pisarza i bohaterów jego
książek. Całość ubarwiona była ciekawymi efektami dźwiękowymi oraz rekwizyta-

mi, które przybliżały realia opowiadanych
zdarzeń.
Przed spotkaniem uczniowie przygotowali ilustracje do książki „Afryka Kazika”,
z których pisarz wybrał te, które jego zdaniem były najciekawsze. Prace te zostały
nagrodzone książkami autorstwa pana Łukasza Wierzbickiego.
Katarzyna Wlazło

Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją z taką czcią budowali. 				
Janusz Korczak

Dzień Języka Ojczystego

Z okazji Dnia Języka Ojczystego, po raz pierwszy w historii naszej szkoły, 20 lutego został
zorganizowany Międzyklasowy Turniej Scrabble.
W czwartkowy poranek uczniowie klas IV-VIII spotkali się w sali
gimnastycznej i podzieleni na mniejsze zespoły wzięli udział w słownej
rozgrywce, która wyłoniła Mistrzów
Scrabble w trzech kategoriach: Mistrzowie Scrabble w klasach IV-VI,
Mistrzowie Scrabble w klasach VIIVIII i Mistrzynie Scrabble (zespół,
który zdobył największą liczbę
punktów). Rywalizacja trwała dwie
godziny.

Następnego dnia podczas lekcji języka polskiego i zajęć z wychowawcami,
uczniowie klas V-VIII tworzyli Słowniki
Języka Młodzieżowego, a klasa IV plakaty
mnemotechniczne, ułatwiające zapamiętywanie pisowni trudnych wyrazów.
Zadania, które uczniowie wykonywali
w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego, zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonej miesiąc wcześniej ankiety.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku uczniowie wykażą się równie dużym zaangażowaniem w
celebrowaniu święta przypominającego o tym, aby dbać o piękno i poprawność naszego ojczystego języka.
Magdalena Janiszewska

Szkoła podstawowa w golęczewie – zespół szkół im. Ojca mariana żelazka w chludowie

U zwierzaków – cudaków

Balik karnawałowy „U zwierzaków – cudaków” w szkole w Golęczewie rozpoczął się od
niecodziennej inscenizacji. Wchodzącym do sali dzieciom ukazał się widok siedzących w
klatkach tygrysów i można było usłyszeć odgłos dzikich kotów.
Uczestnicy zabawy z ogromnym przejęciem wysłuchali dialogu zwierząt, które
zostały uwięzione na potrzeby cyrku. Pochłonięci widowiskiem uczniowie, pomogli przeciąć zawieszone na skrzyniach
kłódki. Zgodnie przyznali, że cyrk jest
wspaniałą rozrywką, pod warunkiem, że

nie ma w nim zwierząt.
Uwolnione tygrysy zaprosiły dzieci do
wspólnej zabawy, której towarzyszyły wesołe pląsy, podskoki i wygibasy. A wszystko pośród własnoręcznie wykonanych dekoracji, plakatów, nad którymi uczniowie
pracowali w czasie zajęć świetlicowych. W
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ten sposób wzbogacili swą wiedzę o znajomość gatunków zwierząt występujących na
różnych kontynentach, a przy okazji rozwinęli zdolności plastyczne.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy.
Jednak doskonała lekcja miłości i szacunku do zwierząt, pozostanie w dzieciach na
długo. Nauka poprzez zabawę to ogromna
frajda i zaangażowanie emocji – wtedy
uczymy się najszybciej. Taki właśnie był
zamysł tegorocznego baliku karnawałowego „U zwierzaków – cudaków”.
Małgorzata Golec
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Po raz trzeci pokazali Czerwoną
Kartkę dla Cukrzycy

Życzymy Wam cudownych sportowych wrażeń. Grajcie absolutnie z pełną mocą,
z ogromnym zaangażowaniem. Bawcie się piłką! Tymi słowami uczestników III Halowych
Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Dzieci z Cukrzycą słodko i serdecznie pozdrowił sam Jurek
Owsiak, który przemówił z… ekranu.
Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
z Cukrzycą CukierAsy oraz Polskie Stowarzyszenie dla Badań i Terapii Cukrzycy
u Dzieci, odbyła się w weekend 7-8 marca
w Hali Sportowej w Suchym Lesie. Patronat nad nią, oprócz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, objęli: Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Polski Komitet
Olimpijski i oczywiście Gmina Suchy Las,
którą podczas uroczystości otwarcia reprezentowali: Wójt Gminy Grzegorz Wojtera,
Dyrektor GOS Katarzyna Kustoń i Dyrektor SP nr 2 w Suchym Lesie Jarosław Krajewski.
– Przez ostatnie 20-25 lat pięciokrotnie
wzrosła zapadalność na cukrzycę wśród
dzieci i młodzieży, podobnie jest wśród
osób dorosłych. Tak naprawdę na cukrzycę
można zachorować w każdym wieku, mając 9 miesięcy albo 68 lat – wyjaśnia prof.
Piotr Fichna, kierownik Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia dla Badań i Terapii Cukrzycy u Dzieci. – Jeżeli chodzi o cukrzycę typu 1, to
dotyka ona głównie dzieci i osoby młode,
ale mogą zachorować na nią także osoby
starsze. Istotą tej cukrzycy jest brak własnej insuliny. Komórki, które ją wydzielają
zostały zniszczone, a bez insuliny nie możemy żyć. Dzieci, które dzisiaj tu widzimy tryskają energią, ale tak naprawdę mają one
bardzo zaburzony metabolizm. Tylko dzięki
wielkiej dyscyplinie ich samych, rodziców i
pomocy zespołów medycznych jest on opanowywany – dodaje profesor Fichna, który
jest także współprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw obok Mi-
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kołaja Illukowicza, prezesa Stowarzyszenia CukierAsy.
Organizatorzy Mistrzostw podkreślają,
że chcą, by dzieci te żyły tak jak ich zdrowi rówieśnicy. Stąd też idea piłkarskiej
imprezy. – U rodzin, które zetkną się z

cukrzycą ten świat staje się takim światem
odrębnym. Mamy tę cukrzycę i sami z nią
walczymy, wiemy że są inni, ale tych innych
nie znamy – podkreśla Mikołaj Illukowicz,
tata Stasia, który od 7 lat choruje na cukrzycę. – Poprzez takie działania chcemy
zintegrować nasze dzieci, chcemy by nasze
środowisko otwarło się na siebie. Puszczamy również sygnał w świat, że jesteśmy
normalni, a nasze dzieci dużo potrafią.
Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce
Nożnej Dzieci z Cukrzycą, ku zadowoleniu organizatorów, z roku na rok cieszą
się coraz większym zainteresowaniem. W
tegorocznej edycji wzięło udział 17 drużyn, w tym dwie spoza Polski – z Niemiec
i Anglii. Młodzi piłkarze w duchu fair play
rywalizowali między sobą w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii Junior (rocznik 2008

i młodsi) niekwestionowanym liderem była
drużyna Wielkopolskich CukierAsów, która
pokonała Pogromców Cukru z Małopolski.
Także jej zawodnicy zdobyli większość nagród indywidualnych. I tak: Aleks Kubiak
został Królem Strzelców, Kajetana Gomulca wybrano Najlepszym Bramkarzem,
a Anię Solnicę – Najlepszą Zawodniczką
Turnieju. Natomiast w walce o III miejsce
mecz rozegrały drużyny z zagranicy. W tym
piłkarskim pojedynku lepsi okazali się Anglicy, czyli T1 Warrior, który pokonał FCD
Bayern z Niemiec.
W drugiej kategorii – Junior Plus
(rocznik 2004-2007) CukierAsy uplasowały się tuż za podium. Mimo zaciętej
walki uległy drużynie Walecznych z województwa mazowieckiego, która ostatecznie zdobyła brąz. W finale spotkali
się zawodnicy z lubuskiego i śląskiego.
Drużyna S.O.S Diabetyka pokonała Moją
Cukrzycę i wywalczyła tytuł mistrza.
W tej kategorii także uhonorowano najlepszych zawodników. Królem Strzelców
został Mikołaj Michalski z CukierAsów,
a Najlepszym Zawodnikiem Jakub Pomykała z Mojej Cukrzycy.
– Mistrzostwa zamknął mecz pokazowy
z udziałem artystów poznańskich teatrów
i opery. Przeciwnikami artystów była Słodka Polska, czyli Reprezentacja Polski Dzieci z Cukrzycą. Po wyrównanej grze dzieci
zwyciężyły 4:3. Sędzią spotkania był gość
specjalny – Zbigniew Zamachowski, natomiast komentatorem Wojciech Bernard
z Radia Poznań – dodaje Mikołaj Illukowicz.
Mistrzostwom, poza sportowymi emocjami w hali GOS, towarzyszyły także inne
wydarzenia, które miały miejsce w Parku
Wodnym Octopus i Szkole Podstawowej
nr 2 w Suchym Lesie. Dla nauczycieli wychowania fizycznego zorganizowana została konferencja edukacyjna. Z kolei dla
młodych piłkarzy przygotowano: badania
wzroku oraz konsultacje dermatologiczne.
Odbyło się spotkanie z podróżnikiem Aleksandrem Dobą, a także pokaz szermierki w
wykonaniu zawodników Warty Poznań.
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Kolejny cykl WARTA CHALLENGE
Marathon&Half zakończony
Sobota, dochodzi godzina 9:55. Jesteśmy obok pałacu w Biedrusku. Przed bramą startową
kłębi się tłum ludzi i czeka na męski głos, który da sygnał do startu. Nie będzie to jednak
zwykły start. Będzie to start honorowy.
Głosem, na który czekają zawodnicy jest
głos komandora biegu WARTA CHALLENGE Marathon&Half Krzysztofa Pilarskiego, który ruszy na czele stawki trzymając
w ręku megafon. Z megafonu wydobywać
się będą znane, ale przede wszystkim dynamiczne i motywujące dźwięki zespołu
TSA. To „Maratończyk” – hymn imprez
biegowych organizowanych przez fundację SPORT CHALLENGE. W rytmie tego
dźwięku raz w miesiącu biegacze przemierzają alejką parku
pałacowego około 300 metrów
w dół. Start ostry odbywa się
już na drodze leśnej, kierującej
wprost w głąb lasu.
Biegacze mają do wyboru
dwa dystanse 21 i 42 kilometry. Jako, że cykl odbywa się w
sezonie zimowym, od listopada do marca, zazwyczaj więcej
biegaczy wybiera półmaraton.
W sezonie 2019/20 sumarycznie udział wzięło 677 osób, z
czego aż 167 wystartowało na
dystansie maratonu, ponad 460
na dystansie półmaratonu i prawie 50 pokonało trasę z kijami
Nordic Walking na dystansie
półmaratonu!
W tym jakże kameralnym
cyklu znamiennym jest fakt, że
zawodnicy przyjeżdżają tutaj
nie tylko po to, aby się ścigać.
Zdecydowana większość biegaczy traktuje cykl jako trening,
albo po prostu dobry, biegowy
sposób na zimę lub spotkanie w
miłej, przyjacielskiej, niemalże
rodzinnej atmosferze.
W Polsce mało gdzie można znaleźć
profesjonalnie zorganizowane zawody na
dystansie 42 km w terenie leśnym. Zawody
z pomiarem czasu, niepowtarzalnym medalem. I to nie byle jakim, bo specjalnie
odlewanym. Co roku medale składają się
na niezwykłą „całość” pięknej, limitowanej serii. W sezonie 2019/20 zawodnicy
zbierali sople lodu, ukazujące śnieżynki,
tradycyjnie już z diamentami Swarovskiego. Na zwycięzców całego cyklu czeka
wyjątkowa nagroda w postaci vouchera
na jeden z najpiękniejszych maratonów
świata w Tel Aviwie, w Izraelu. WARTA
CHALLENGE Marathon&Half to zawody, w których organizator docenia wysiłek
biegaczy i częstuje naprawdę dobrym po-

siłkiem. Jest to impreza, na której punkty
żywnościowe zaopatrzone są w smaczne,
zdrowe produkty oraz ciepły… izotonik!
WARTA CHALLENGE Marathon&Half
gromadzi sporą rzeszę kibiców i wspierana
jest przez wierne grono wolontariuszy, także z Suchego Lasu.
Podczas pierwszej imprezy w listopadzie uczczono Święto Niepodległości,
startując spod Narodowego Panteonu Po-

wstania Wielkopolskiego, który odsłonięto
w czerwcu ubiegłego roku na przypałacowym terenie. W grudniu z okazji Mikołajek odbyły się biegi dla dzieci, którym
wręczono specjalne medale, sporo nagród
i zarazem prezentów gwiazdkowych. Podczas biegów, w pałacu stanowiska mają
partnerzy, którzy dbają o zdrowie i serca
uczestników. Cały cykl odbywa się pod
patronatem Wójta Gminy Suchy Las, który po jego zakończeniu wręcza najlepszym
uczestnikom wyjątkowe, szklane statuetki z diamentem Swarovskiego w środku.
Taka właśnie niepowtarzalna impreza odbywa się od 6 lat w Biedrusku.
WARTA CHALLENGE
Marathon&Half to nie tylko bieganie. Organizator

w w w.suchylas.pl

SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej co miesiąc
zaprasza niezwykłe osobowości na prelekcje z cyklu „Bieganie, moja pasja, moje
życie”. W Biedrusku prelegentami byli już
m.in.: Jerzy Skarżyński znany biegaczom
wybitny trener, autor książek o bieganiu,
maratończyk, w młodości reprezentant
Polski; Andrzej Radzikowski polski ultramaratończyk, Mistrz Świata w biegach 24
i 48-godzinnych; Patrycja Bereznowska
najlepsza polska biegaczka długodystansowa, Osobowość Biegowa 2017 roku,
podwójna złota medalistka Mistrzostw
Świata oraz rekordzistka świata w biegu
24-godzinnym, Mistrzyni i wicemistrzyni Europy, rekordzistka Europy, wielokrotna Mistrzyni Polski, zwyciężczyni
i rekordzistka trasy Spartathlon Ultra Race
i Badwater; Robert Celiński
biegacz extremalny startujący
w najtrudniejszych biegach na
świecie, wielokrotny Mistrz
Świata, Vice Mistrz Europy,
multi medalista, czterokrotny
zwycięzca w kategorii obcokrajowców najwyżej organizowanego biegu na świecie Tenzing Hillary Everest Marathon
w Himalajach, u podnóży najwyższej góry świata.
Już teraz możemy zdradzić
sekret, że w kolejnej edycji
nie zabraknie wybitnych osób,
a jedną z nich będzie Paweł
Żuk, który kilkukrotnie startował w Biedrusku i ostatnio pokonał dystans o niebotycznej
długości 5 tysięcy kilometrów
w 49 dni, podczas Międzynarodowego Festiwalu Biegów
Ultra w Atenach, ustanawiając przy okazji kilka rekordów Polski. Paweł Żuk marzy
o przebiegnięciu świata dookoła i opowie o tym zapewne
podczas swojej wizyty w Biedrusku.
Jeśli dodać, że prelekcje te
odbywają się we wnętrzach niezwykłego pałacu, gdzie biegacze mogą wygodnie usiąść, napić się herbaty czy kawy, a
nawet ogrzać przy kominku, tworzy się
niebywały klimat, dla którego do Biedruska zjeżdżają nie tylko okoliczni zawodnicy, ale też biegacze z całej Polski.
Organizatorzy pokazują im urokliwe otoczenie rzeki Warty. Lasy, którymi wiedzie
trasa znajdują się w rejestrze najcenniejszych obszarów przyrodniczych „Natura 2000”. Warto zatem podjąć wyzwanie
i raz w miesiącu wybrać się do Biedruska,
zasmakować niezwykłej atmosfery i na
pięknych ścieżkach naładować swoje akumulatory na kolejny sezon.
Krzysztof Pilarski
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Jubileusz Sucharów
W tym roku przypada 25-lecie naszego klubu. To świetna okazja, aby przybliżyć historię
Sucharów. A tego nikt nie zrobi lepiej od „ojców – założycieli”. Zapraszamy na
wywiad z Jackiem Burdzińskim, Henrykiem Pachalą oraz Maciejem Radzickim
– synem Stanisława Radzickiego, jednego z założycieli klubu.
Dzień dobry, zacznijmy od pytania, które nurtuje chyba każdego kibica oraz
rywali naszego sucholeskiego klubu –
skąd nazwa Suchary?
Jacek Burdziński: Nazwa Suchary została wymyślona w czasie ferii zimowych
w 1995 roku przed turniejem halowym
„Głosu Wielkopolskiego”. Na turnieju grały drużyny z całej Wielkopolski i większość
miała śmieszne nazwy. Chłopacy wymyślili „Suchary”, bo pasowała do nazwy naszej
miejscowości Suchy Las. Tak się akurat
złożyło, że na turniej przyjechali reporterzy z telewizji. Zrobili wywiady z zawodnikami oraz krótki materiał, a wszystko
ukazało się później w poznańskiej telewizji. Parę miesięcy później postanowiliśmy
zgłosić zespół do rozgrywek WZPN, a skoro „w świat” poszła już nazwa z zimowego
turnieju, to nie mieliśmy wątpliwości, że
oficjalna nazwa klubu będzie brzmieć „Suchary Suchy Las”.
„Suchary” była nazwą neutralną, ponieważ w Suchym Lesie wcześniej były
rozgrywane mecze ulica na ulicę, a drużyny miały nazwy: Wicher, Sokół, Jelonek.
Żeby zagrać w rozgrywkach WZPN chłopacy musieli się zjednoczyć pod wspólną
banderą.
Moim zdaniem oryginalny wybór –
Wichrów i Sokołów jest całe mnóstwo, a
Suchary są chyba jedyne. A skąd w ogóle
pomysł na stworzenie własnego klubu?
Jacek Burdziński: Pomysł na zgłoszenie drużyny piłkarskiej do rozgrywek
B klasy wyszedł od samych zawodników.
Dzisiaj byłoby to niemożliwe w związku z
ich ówczesnym wiekiem. Większość miała po 14, 15, 17 lat. Jednego dnia przyszli
do mnie moi synowie Maciej i Jacek wraz
z kolegą Maciejem Radzickim oraz Łukaszem Stachowiakiem z prośbą, żebym
zgłosił drużynę w WZPN. Żeby można
było tego dokonać stworzyliśmy Zarząd
Klubu, w skład którego weszli pozostali
ojcowie zawodników: Stanisław Radzicki,
Henryk Pachala i ja.
Maciej Radzicki: To prawda. Dotychczas rozgrywaliśmy nieformalne mecze z
innymi niezrzeszonymi zespołami z okolic. Chcieliśmy spróbować swoich sił w
zorganizowanych rozgrywkach.
Ciekawi mnie, jak wyglądało prowadzenie klubu 25 lat temu?
Maciej Radzicki: O infrastrukturze
nie można za wiele powiedzieć, bo jej po
prostu nie było. Pierwsze mecze rozgry-
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waliśmy na boisku w
Złotnikach, na terenie
obecnego Uniwersytetu
Przyrodniczego – dawniej Akademii Rolniczej.
Była to właściwie łąka
z wkopanymi bramkami,
bez szatni czy nawet jakiegokolwiek budynku imitującego
szatnie. Boisko kosili zawodnicy, linie –
początkowo ręcznie – również malowali
zawodnicy, a szatnię dla sędziego stanowiła przyciągana przez ówczesnego prezesa, Pana Jacka Burdzińskiego, przyczepa
kempingowa. Zawodnicy przebierali się
w samochodach lub pod chmurką. Dużą
pomoc w tym okresie okazała nam firma
Euroauto, która zakupiła dla nas sprzęt
meczowy i wspomagała także finansowo.
Grupę kibiców stanowiły głównie rodziny
zawodników, ewentualnie osoby z pobliskich działek.
Jacek Burdziński: Faktycznie pierwsze mecze odbywały się na boisku w Złotnikach. Jednak bardzo szybko zostało ono
zaorane. Przenieśliśmy się więc na boisko
w Sobocie. Początkowo, przez kilka lat zawodnicy przebierali się w samochodach,
którymi przyjeżdżali ze swoimi rodzinami
na mecz. Wymogi stawiane przez WZPN
były jednak coraz wyższe i koniecznością
stało się posiadanie szatni dla drużyny
gości i gospodarzy z natryskami i osobny
pokój dla sędziego. Po wielu rozmowach
i pismach do władz Gminy powstał piękny obiekt przy Szkole Podstawowej w
Suchym Lesie, którego inne kluby nam
zazdrościły. Niestety, radość z możliwości
rozgrywania na nim meczów nie trwała
zbyt długo. Murawa była źle wykonana,
woda po ulewnym deszczu miała wsiąkać
po 15 minutach, a w rzeczywistości pozostawała na płycie boiska nawet przez dwa
tygodnie. Po 2 latach z pięknej murawy
pozostało klepisko, które nie nadawało się
do gry. Byliśmy zmuszeni wynajmować
boisko w Poznaniu, do czasu wyremontowania naszego sucholeskiego.
Niełatwa też była logistyka klubu. 25 lat
temu dojazd na mecz autokarem był luksusem, na który nie było nas stać. Na mecze
wyjazdowe zawodników dowozili rodzice,
którzy mogli poświęcić swój czas. Przy
okazji przewozili sprzęt sportowy, który
był niezbędny do rozgrywania meczów
ligowych. To, co wspominam pozytywnie
to to, że z tygodnia na tydzień mecze Sucharów cieszyły się coraz większym zain-

teresowaniem sucholeskiej społeczności.
Szczególnie oblegane były mecze „u siebie”, na których regularnie pojawiało się
200-300 kibiców.
Dziś o takim zaangażowaniu
lokalnej społeczności można
tylko pomarzyć. A z jakimi zespołami przyszło się
Wam mierzyć w pierwszych latach istnienia
klubu? Czy któreś z
nich jeszcze istnieją?
Jacek Burdziński:
Graliśmy z takimi drużynami, jak istniejący do
dzisiaj LKS Baborówko, KS
Grom Binino, Orkan Konarzewo, Nałęcz
Ostroróg, Sparta Szamotuły. Po kilku latach do ligi z naszej gminy dołączyły także
GKS Golęczewo i Złoci Złotkowo, co dało
nam możliwość rozgrywania słynnych
meczów derbowych, które dawały kibicom możliwość przeżycia wielkich emocji. Wśród drużyn, których dzisiaj już nie
ma na piłkarskiej mapie były Urząd Celny
Poznań, LZS Sobota czy również z naszej
gminy Rakieta Biedrusko. Oczywiście zespołów, z którymi rywalizowaliśmy było
kilkadziesiąt, a te które wymieniłem są tylko ich niewielką częścią.
Henryk Pachala: Ja zapamiętałem
jeszcze takie drużyny, jak: Warta Ocieszyn, Relaks Pamiątkowo, Orkan Objezierze, LKS Świerkówki (późniejsza Tęcza Lulin), Huragan Łukowo. Jak łatwo
zauważyć, większości tych drużyn już nie
ma. Pamiętne pierwsze zwycięstwo odnieśliśmy z drużyną z Pamiątkowa (5:2).
Ilu członków / zawodników liczył klub
w pierwszych latach?
Henryk Pachala: W drużynie było
około 20 zawodników w zdecydowanej
większości pochodzących z Suchego Lasu
lub okolicy.
Jacek Burdziński: Poza zawodnikami,
na początku naszej piłkarskiej przygody
w klubie było również 3 działaczy. Ale z
każdym nowym sezonem dołączali do nas
nowi zawodnicy i kolejni działacze – rodzice zawodników.
Czy Suchary od zawsze były niebiesko-żółte?
Jacek Burdziński: Wpływ na barwy
klubu miały kolory pierwszych strojów,
jakie udało nam się zakupić dla drużyny.
Wybór nie był wówczas tak duży jak dzisiaj, jednak niebiesko-żółte pasy wyróżniały nas na tle pozostałych zespołów i
podejrzewam, że do dzisiaj są one jednym
z podstawowych atrybutów naszego klubu.
Pamiętam też jak nasze pierwsze stroje, po
błędzie którejś z najwierniejszych kibicek,
czyli mam zawodników, wybarwiły się w
praniu i stały się niebiesko-zielonkawe.
Nie prędko nas było stać na kolejny kom-
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plet, więc musieliśmy dograć w nich sezon
czy nawet dwa.
Czy zakładając Suchary myśleliście,
że klub przetrwa ćwierć wieku i rozwinie się do takich rozmiarów – 9 drużyn
młodzieżowych plus seniorska?
Maciej Radzicki: W żadnym wypadku! Wszystko działo się spontanicznie,
pod impulsem chwili i z każdym nowym
miesiącem uczyliśmy się, jak to wszystko
powinno wyglądać.
Jacek Burdziński: Dokładnie! Wtedy
cieszyliśmy się, że jest drużyna piłkarska,
a młodzież może aktywnie spędzać czas.
Po kilku latach nasi zawodnicy dorośli,
na treningach pojawiało się coraz więcej
kolejnej młodzieży i dzieci, więc dla nich
trzeba było tworzyć nowe zespoły w różnych kategoriach wiekowych.
Czy Suchary mają jakichś znanych
wychowanków, którzy zaistnieli w zawodowej piłce?
Jacek Burdziński: Filip Wilak i
Krzysztof Bąkowski, którzy pierwsze kroki
stawiali w Sucharach, są obecnie w kadrze
pierwszego zespołu Lecha Poznań. Mateusz Duchowski gra w Ruchu Chorzów.
Nazwisk zawodników Sucharów, którym
udało się zajść wysoko jest pewnie więcej,
ale nie sposób ich wszystkich wymienić.
Maciej Radzicki: Dodam tylko, że zarówno Filip Wilak jak i Krzysztof Bąkowski są również reprezentantami Polski w
drużynach młodzieżowych.
Jaki największy sukces odniósł klub
w ciągu swojej 25-letniej historii? Chodzi mi o Wasze subiektywne odczucia.
Maciej Radzicki: Dla mnie był to na

pewno dwukrotny awans do klasy okręgowej w sezonach 2012/2013 i 2018/2019 oraz
awans do 1/8 Pucharu Polski szczebla okręgowego w sezonie 2016/2017, kiedy pokonaliśmy między innymi Unię Swarzędz.
Jacek Burdziński: Pierwszym sukcesem był awans do A klasy, który zbiegł
się ze zdobyciem Pucharu Fair-Play. Dużym sukcesem był oczywiście awans do
Klasy Okręgowej. Zawsze wiele emocji
dostarczały nam także mecze w Pucharze
Polski.
Czy dziś również Wasze życie związane
jest w jakimś stopniu z klubem?
Jacek Burdziński: Oczywiście moje życie
będzie już na zawsze związane z Sucharami.
Śledzę wyniki na bieżąco, czasem udaje mi się
wyrwać na mecz. Cieszę się ze zwycięstw, ale
też bardzo przeżywam porażki. Gdy któryś z
zawodników wykazuje się szczególnie na murawie, to zapamiętuję jego nazwisko i śledzę
jego dalsze postępy w grze.
Henryk Pachala: Oczywiście, że interesujemy się losami zespołu. Jak tylko
zdrowie pozwala wraz z całą rodziną kibicuję Sucharom. Cieszymy się z rozwoju
klubu i z całego serca życzymy powodzenia w dalszym rozwoju. Zarządowi życzymy wytrwałości w tym co robi, bo sam
wiem ile trzeba pokonać trudności, aby to
wszystko odpowiednio funkcjonowało.
Patrząc z perspektywy lat – czego nauczyła Was gra w piłkę i prowadzenie własnego
klubu? Jakie rady moglibyście przekazać
dzisiejszej młodzieży trenującej w Sucharach Suchy Las oraz obecnym działaczom?
Maciej Radzicki: Jak już zostało powiedziane – przede wszystkim życzę wy-
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trwałości i cierpliwości, a młodzieży życzę
zdrowia i dużo samozaparcia do trenowania. Talent bez ciężkiej pracy można łatwo
zaprzepaścić.
Jacek Burdziński: Nauczyliśmy się w
praktyce banalnego stwierdzenia, że piłka
nożna jest grą zespołową, ale i tego, że
drużynę – klub tworzą poszczególni ludzie. Ale tylko razem – nigdy nie w pojedynkę. Nie da się zbudować niczego trwałego na podstawie kilku indywidualności.
Stworzenie klubu, który przetrwał 25 lat,
wymagało poświęcenia wielu osób, często nigdzie niewymienionych z nazwiska.
Zaczynając od Mam pierwszych zawodników, które dzielnie przemierzały za swoimi
dziećmi wiele kilometrów na kolejne cotygodniowe kolejki ligowe, a po meczach na
zmianę prały stroje swoich pociech. Idąc
dalej przez Ojców, którzy nie ustawali w
wysiłkach, żeby ich dzieci miały dobre
warunki do trenowania, kupowali im wymarzoną parę korków i kiedy było trzeba,
to z własnej kieszeni dorzucali się do klubowej kasy. A kończąc na trenerach, którzy
nie z chęci wielkiego zarobku, a z wielkiej
pasji opiekowali się młodzieżą i poświęcali jej dużo serca. Są jeszcze zawodnicy,
którzy kończąc jeden mecz, nieważne czy
wygrany czy przegrany, nie mogą się już
doczekać kolejnego weekendu i rywalizacji, dostarczając nam mnóstwo pozytywnych emocji. Nie będę niczego doradzał,
ale życzę nam wszystkim Sucharom, żeby
przez co najmniej następne 25 lat udało się
podtrzymać tę atmosferę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Janusz Siwek
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Miejsca pamięci – Chojnica

Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych
bliskich, a oni odchodzą…
Pani Barbarze Hędrzak,
Radnej z Golęczewa w kadencjach
1994-1998 i 1998 -2002
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają
Sołtys Sołectwa Golęczewo wraz z Radą Sołecką,
Radny Golęczewa Rady Gminy Suchy Las,
Organizacje działające na terenie sołectwa
Golęczewo
oraz Mieszkańcy Golęczewa
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Barbarze Hędrzak
z powodu śmierci

Męża
oraz najbliższej Rodzinie
składa Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Zespołu Szkół w Chludowie
i Filii w Golęczewie
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Dziękujemy wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazując nam wiele serca i życzliwości.
Jesteśmy wdzięczni za uczestnictwo w
uroczystości pogrzebowej

Śp. Romana Hędrzaka.
Rodzinie, Proboszczowi, znajomym,
delegacjom, sąsiadom,
wszystkim instytucjom za okazane kondolencje,
ofiarowane msze święte, złożone wiązanki
oraz za wszelkie słowa otuchy i wsparcie
Szczere Bóg Zapłać
składa
żona Barbara z Rodziną
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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

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

GRATIS

wywóz nieczystości płynnych
Możliwość płatności kartą

tel.: 726 076 770

Berpo

s.c.

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

Sklep z zabawkami
ul.Obornicka 25, Złotniki
tel.61 624 2000

www.berpo.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

AUTOMATYKA
DO BRAM
Ogrodzenia – bramy
tel. 61

892 70 25,
602 45 88 47

Chludowo, ul. Poznańska 19

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

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

