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Mieszkańcy
Ruszyła przebudowa
podczas narodowej kwarantanny skrzyżowania w Suchym Lesie

Nie jest trudno być dobrym…

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

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

• Zestaw dnia 18,00 zł z dowozem

Zamówienia prosimy składać od 8.00 – 11.30
Dowozimy w godzinach 12.00 – 15.00

OBIAD DLA SENIORA

• Zestaw obiadowy na 5 dni cena 14,00 zł / zestaw

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

155

Zupa + drugie danie + dowóz 5 dni = 70,00 zł
Dowóz obiadów w godzinach 12.00 – 15.00
Kontakt: 601 918 428, 618 466 480
catering@uleniwejdanuty.pl

www.uleniwejdanuty.pl

Okulary na raty!
Profesjonalne badanie wzroku
Realizacja recept NFZ
Markowe soczewki progresywne:
Nikon, JZO, Essilor

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

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

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

79 29 20

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
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Nowe zamknięte osiedle
w urokliwym miejscu!
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Wójt Grzegorz Wojtera informuje...
Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie

Otwarcie żłobków
i przedszkoli
w gminie Suchy Las

Odpowiadając na pismo z dnia 30
kwietnia 2020 roku w sprawie natychmiastowego zaniechania wszystkich
czynności prowadzących do wycinki drzew przy ulicy Młodzieżowej w
Suchym Lesie, informuję że dokładnie zapoznałem się z wnioskiem, jego
uzasadnieniem oraz załączoną petycją
mieszkańców. Nie znalazłem podstaw
do wstrzymania realizowanej inwestycji
pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie”.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że
prace przez generalnego wykonawcę
prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów Ustawy
o ochronie przyrody.
Między innymi w związku z tym poleciłem wstrzymanie wycinania tych drzew,
na których stwierdzono występowanie
zeszłorocznych gniazd ptasich, kierując
jednocześnie w tej sprawie wniosek do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wierzę głęboko w to, że trudna, ale konieczna decyzja o usunięciu części drzew
w tym rejonie zostanie zrekompensowana poprawą komfortu i bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg i innych
ciągów komunikacyjnych po zrealizowaniu tej ważnej inwestycji.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

FOT. B. Stachowiak

W dniu 4 maja odbyłem spotkanie
z wszystkimi właścicielami żłobków i
przedszkoli niepublicznych oraz dyrektorami przedszkoli publicznych w gminie
Suchy Las. Po spotkaniu tym podjąłem
decyzję w sprawie otwarcia przedszkoli
publicznych od 18 maja.
Dla przedszkoli i żłobków niepublicznych termin ten jest terminem rekomendowanym. Jeżeli dana placówka
niepubliczna podejmie decyzję o wcześniejszym jej uruchomieniu, informacje
na ten temat znajdziecie Państwo na stronach internetowych www.suchylas.pl lub
danej placówki.

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 m.in. 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.

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212.
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak,
Andrzej Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia top DRUK z Łomży. Nakład: 4700 egzemplarzy.
Materiały do następnego numeru zbierane są do: 25 maja. Numer maj 04 (197) 2020 został zamknięty 12 maja.
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To jest „wojna”! „Wojna”
z koronawirusem
Ponad 3,5 miliona potwierdzonych zakażeń COVID-19 na świecie, prawie 14 tys. w Polsce.
To dane na dzień 4 maja. Cały świat walczy z koronawirusem, każdy z nas na swój sposób –
stosując się do obostrzeń, uczestnicząc w akcjach pomocowych czy poprzez swoją pracę.
Z całą pewnością walkę z niewidzialnym przeciwnikiem codziennie toczą pracownicy służby zdrowia. Z pierwszej linii
frontu z prof. dr hab. n. med. Przemysławem Mańkowskim, kierownikiem Katedry
i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im.
K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
mieszkańcem Golęczewa, rozmawiała Barbara Stachowiak.
Rzeczywistość, w której przychodzi
nam żyć od połowy marca, zaskoczyła
nas wszystkich…
W nawet największych swoich fantazjach nie wyobrażałem sobie, że będę żył w
tak dziwnych i tak trudnych czasach, które
wymagają tak wielkiego zaangażowania i
całkowitej zmiany naszego postępowania.
Szpital, w którym Pan Profesor pracuje został wyznaczony jako placówka
dedykowana do zwalczania wirusa SARS
-CoV-2 u dzieci z całego województwa
wielkopolskiego.
Dzięki Bogu nie trafia do nas dużo
dzieci, u których zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem. Niemniej jednak
nowa sytuacja wymusiła na nas zmianę
całego postępowania związanego z przyjmowaniem na oddział pacjentów i ich leczeniem.
Co to oznacza w praktyce?
Dzieci gorączkujące, czy te, których
rodzice gorączkują, po przeprowadzonym
wywiadzie kierowane są do dedykowanej
izby przyjęć. Tam są dokładnie badane.
Jeśli wymagają natychmiastowej operacji, kierowane są na specjalnie wydzieloną
część sali operacyjnej i wracają z powrotem na oddział wydzielony. Dopiero, gdy
otrzymany wynik badania jest ujemny,
przewożone są na chirurgię.
W związku z epidemią zostały stworzone specjalne procedury postępowania?
Dyrekcja z całym działem zajmującym
się infekcjami oraz Kliniką Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej ustaliła procedury na każde stanowisko. Jeżeli dziecko wymaga operacji i do końca nie wiemy
czy jest zakażone koronawirusem, a nie
mamy jeszcze wyników badania, to wtedy
przestrzegamy wszystkich procedur, tak
jakby to dziecko było zainfekowane. Czyli
operujemy w innych fartuchach, w innych
przyłbicach, w innych maskach. Natomiast
w przypadku dzieci, których wynik jest
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ujemny albo nie przedstawiają żadnych
cech infekcji, to wówczas operowane są
tradycyjnie. Jako lekarze, specjaliści dbamy o pełną ochronę naszych maluchów, tu
nic się nie zmieniło.

Rodzice i mali pacjenci nie powinni
zatem bać się wizyty w szpitalu?
Odwrócę odpowiedź. Analizujemy
wszystkie ośrodki światowe w różnych
miejscach. I jak się okazuje, najbardziej
narażeni na zarażenie się koronawirusem są
pracownicy służby zdrowia. Dlatego duży
ukłon dla nich, dla ludzi, którzy narażając
swoje życie są jednak powołani do tego,
żeby w każdej sytuacji ratować zdrowie i
życie innych. Działanie chociażby naszego
szpitala jest tak zorganizowane, że szanse
na zarażenie się wirusem sprowadzone są
do minimum. Jednak zawsze istnieje taka
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możliwość, bo my nigdy nie jesteśmy w
stanie przewidzieć, czy ktoś czegoś tutaj
nie przyniesie w jakiejś formie. Dlatego
ograniczone zostały wszelkie wizyty u małych pacjentów, żeby maksymalnie chronić
zarówno personel, jak i nasze dzieci.
Pobyt dla dziecka w szpitalu zapewne jest przykrym doświadczeniem. Czy
to oznacza, że w obecnej sytuacji mały
pacjent nie może mieć przy sobie swoich
bliskich?
W wybranych przypadkach rodzic w
szpitalu może przebywać ze swoim dzieckiem. Nie ma jednak czegoś takiego, że
rodzice się zmieniają. Rodzic jest z dzieckiem przyjmowany, i z tym dzieckiem zostaje wypisany. Wszelkie próby kontaktu z
osobami z zewnątrz, przekazywania niezbędnych rzeczy odbywają się w pełnej
izolacji, za pośrednictwem naszych pracowników.
Czy dedykowanie placówki przy
Szpitalnej do zwalczania wirusa SARSCoV-2 wpłynęło na dostępność do usług
świadczonych przez szpital w normalnych warunkach?
Dostępność do lekarzy wyższych specjalności jest nadal, ale na ten moment
wyłącznie w sytuacjach urazowych. Dzieci
wciąż łamią kończyny, ulegają wypadkom,
wciąż chorują na zapalenie wyrostka robaczkowego. Operujemy prawie codziennie na jedną lub dwie sale. Zespół został
podzielony na grupy, które pracują tak,
żeby do minimum zmniejszyć kontakty.
Ponadto realizowane są zabiegi neurochirurgiczne, zabiegi onkologiczne, na które
dzieci w ogóle nie mogą czekać. Te dzieci
mają pełną ochronę. Jako Prezes Polskiego
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych nie
słyszałem, żeby gdzieś w Polsce odmówiono pomocy dzieciom, które jej wymagają.
Ale jest także bardzo duża grupa osób, których nie przyjmujemy, nie operujemy z racji tego, że musimy być przygotowani jednak na dzieci zarażone, a jednocześnie nie
narażać pozostałych chorych. I tu według
mnie powstaje coraz większy problem.

Dziękujemy!!!
Na całym świecie ludzie dziękują pracownikom służby zdrowia – słowami, gesta-

Szpitale jednak zwracały i zwracają
się z apelami do społeczeństwa o wsparcie.
Był taki moment na początku, że po
wprowadzeniu pewnych drastycznych
obostrzeń pojawiły się chwilowe problemy. Ludzie zareagowali natychmiast. Z
różnych stron, także z gminy Suchy Las
do szpitali napłynęło wsparcie. Do naszej
placówki przy Szpitalnej trafiły m.in. przyłbice. Teraz każdy z nas ma własną. Jedna
z restauracji przywozi dla pracowników
szpitala i rodziców pacjentów darmowe
posiłki. Patrząc na to wszystko, naprawdę
serce się raduje. Myślę, że każdy obywatel nie tylko Polski, Europy, ale i świata
przeżywa tę sytuację, która jest niczym z
filmów science fiction.
Sytuacja w naszym kraju nie jest na
szczęście tak dramatyczna, jak we Włoszech, Francji czy USA.
Mam nadzieję, że przejdziemy tę pandemię w sposób taki trochę ochronny. Tak
póki co się dzieje. Widać to na podstawie
statystyki o zgonach, która jest nieporównywalnie niska w stosunku na przykład do
włoskiej. Możemy dyskutować o zaniżonej
liczbie zarażeń z powodu wykonywania
zbyt małej liczby testów na obecność koronawirusa, natomiast liczby zgonów nie da
się w żaden sposób zmienić.
To, że w Polsce nie mamy drugich
Włoch, to bez wątpienia zasługa naszego
społeczeństwa, które jednak bardzo karnie
i z wielkim rozsądkiem podeszło do całej
sytuacji. W tym okresie najbardziej intensywnego zarażania, jakie obserwowaliśmy
w Europie, u nas ulice były jednak puste.
Ludzie pozostali w swoich domach. Zdaję
sobie sprawę, że dla tych, którzy nie mają
ogródka, mieszkają w blokach taka izolacja
mi, akcjami – za pracę, trud i poświęcenie
w walce z koronawirusem o nasze życie i
zdrowie. Także mieszkańcy gminy Suchy
Las wyrazili swoją wdzięczność w tym
trudnym dla wszystkich czasie. Na barier-

jest naprawdę trudna i wymaga ogromnego
poświęcenia. Dlatego jako profesor medycyny składam wielkie ukłony w ich stronę,
w stronę wszystkich tych osób, które zdają
sobie sprawę ze skali grożącego nam niebezpieczeństwa.
Ale wśród społeczeństwa są też osoby,
które bagatelizują sprawę.
Oczywiście. Jak w każdym społeczeństwie jest grupa ludzi, zwłaszcza młodszych, ale także czujących się młodo i
dobrze, która kompletnie nie zdaje sobie
sprawy z powagi sytuacji. Przytoczę w tym
miejscu słowa człowieka, który był zakażony koronawirusem. Do szpitala trafił z
objawami duszności. Czuł się tak, jakby
musiał oddychać przez poduszkę przyciśniętą mocno do twarzy. Proszę sobie teraz wyobrazić, z jaką chorobą mamy do
czynienia, jak szybko rozprzestrzeniła się
na całym świecie, ile ludzi przegrało z nią
walkę. To jest „wojna”!
Wobec łagodzenia obostrzeń w naszym kraju i powolnego powrotu do normalności, jak powinniśmy chronić siebie
przed koronawirusem?
Trzeba przestrzegać higieny i wszystkich
zaleceń. Nosimy dalej maski, nie spotykamy się na imprezach grillowych. Wiem, że
ludzie są towarzyscy i brakuje im kontaktów międzyludzkich, ale naprawdę poczekajmy jeszcze trochę – miesiąc, tydzień
lub dwa i może wszystko się uda. Z całą
świadomością mogę powiedzieć, że dzięki postawie naszego społeczeństwa może
uratowaliśmy 20 tys. istnień ludzkich. Ci
ludzie żyją, mają przed sobą przyszłość i
może przyjdzie im żyć jeszcze wiele, wiele
lat. Tylko trzeba trzymać tak dalej.
Dziękuję za rozmowę.
kach ochronnych przy ulicy Obornickiej
w Suchym Lesie został zawieszony baner
z wymownym napisem: PRACOWNICY
SŁUŻBY ZDROWIA, DZIĘKUJEMY!
MIESZKAŃCY SUCHEGO LASU.

FOT. B. Stachowiak

Sytuacja ta konkretnie czego dotyczy?
Na razie wykonujemy zabiegi planowe
u naszych maluchów tylko w sytuacjach,
w których dalsza zwłoka może wpływać
bezpośrednio na ich zdrowie, a grupa pozostałych dzieci, które na nie czekają jednak rośnie. Bywa tak, że dziecko z zabiegu
planowego staje się dzieckiem, u którego
trzeba pilnie wykonać zabieg. A nie o to
przecież chodzi. Dzieci nie powinny tak
długo czekać na leczenie. Poza tym nie
możemy przewidzieć czy druga fala wirusa nie nastąpi na jesień, a już na ten moment mamy opóźnienie kilkumiesięczne.
Dlatego w naszym środowisku chirurgów
dziecięcych prowadzimy żywą dyskusję,
żeby wypracować standard postępowania
z takimi dziećmi. To jest cała gama zabiegów – mamy dzieci z brakiem jąderek czy
nasilającym się wodonerczem itd.
Czy Pana Profesora zdaniem polskie
szpitale zdają egzamin w tej wyjątkowej
i trudnej sytuacji?
Szpitale w większym lub mniejszym
stopniu były przygotowane na sytuację
epidemiologiczną. Osobiście nie słyszałem
o tak drastycznych sytuacjach, jakie miały
miejsce w innych krajach, czy to po drugiej
stronie oceanu czy na południu Europy.
Kontaktujemy się z kolegami – lekarzami,
którzy pracują w różnych częściach świata. Z tego co mówią, to zwłaszcza w Lombardii, w tamtejszej służbie zdrowia było
bardzo ciężko.
Odpowiadając na Pani pytanie, czy nasze szpitale zdają egzamin w czasie epidemii… Przy takiej sytuacji jaka nas spotkała, wydaje mi się, że w dużym procencie
tak, szczególnie personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne i cały pozostały
biały personel.

w w w.suchylas.pl
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Informacje z pierwszej ręki –
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka
Rok 2020 rozpoczął się rewelacyjnie w wykonaniu Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka z
Biedruska działającym przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. Od 18 stycznia do 7 marca
zorganizowaliśmy 8 akcji, podczas których zebranych zostało ponad 147 litrów krwi oraz
zarejestrowaliśmy 28 potencjalnych dawców szpiku kostnego.
W lutym pierwszy raz w historii Klubu
zostały zorganizowanie 2 akcje w jednym
dniu, co świadczy o dużych możliwościach koordynatorów Błękitnej Kropelki,
którzy zawsze promują tak ważną ideę jaką
jest oddawanie krwi.

Ale Klub HDK PCK Błękitna Kropelka
to nie tylko organizacja zbiorowych akcji
oddawania krwi, to także wspieranie różnych akcji pomocy bliźniemu. Od dwóch
lat pomagamy dzieciom z Kliniki Przylądek Nadziei, o czym napiszemy w kolejnym numerze „Gazety Sucholeskiej”.
Niestety z powodu panującego wirusa
COVID-19, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Maseczki trafiły do Seniorów

Różni inicjatorzy, ten sam pomysł, połączenie sił i mamy pełen sukces. Maseczki ochronne
zostały dostarczone do seniorów na terenie gminy Suchy Las dzięki współpracy grupy
mieszkańców z władzami Gminy Suchy Las.
– Akcja „Maseczka dla Seniora” rozpoczęła się lokalnie na Osiedlu Grzybowym
– informuje Anna Ohirko jej uczestniczka.
– Jednak szybko okazało się, że zapotrzebowanie jest dużo większe, a seniorzy często
pozostający w domu lub niekorzystający z
Internetu nie mają gdzie się zaopatrzyć w
maseczki. Akcja, którą rozpoczęli mieszkańcy Osiedla Grzybowego – Małgorzata
Salwa- Haibach, Wojciech Ptak i Grzegorz
Niewiadomski szybko rozszerzyła się także
na Suchy Las i Złotniki. Oprócz mnie, dołączyli do niej Michał Dziedzic, Anna Świderska, Michał Przybylski, Jarosław Ślęzak,
Grzegorz Słowiński i Krzysztof Golanowski,
propagując akcję gdzie tylko było to możliwe, tak żeby informacja dotarła do każdego
seniora. Część maseczek zakupiliśmy, część
uszyliśmy sami. Rozwieźliśmy blisko 450 maseczek spotykając się z dużą wdzięcznością i
miłymi słowami – dodaje Anna Ohirko.
– Wójt Grzegorz Wojtera przedstawił
pomysł dostarczania maseczek dla senio-
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rów, ale z racji tego, że grupa mieszkańców
już taką akcję zainicjowała, postanowił się
z tymi osobami skontaktować, proponując
podjęcie współpracy i przyłączenie się do
tej inicjatywy, żeby jej nie powielać – wyjaśnia Kamila Jankowiak, kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Su-
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wstrzymało wszystkie wyjazdowe akcje
poboru krwi, co spowodowało dużo zmian
dotyczących terminów następnych akcji.
25 kwietnia otrzymaliśmy informację, że
nasz Klub otrzymał zgodę na organizację
trzech akcji w maju, co traktujemy jako akt
zaufania co do naszej organizacji, starań
oraz doświadczenia. Pierwsza odbyła się:
9 maja w Śmiglu, a kolejne 23 maja w Rokietnicy oraz 30 maja w Bogdanowie.
W tej chwili nie jesteśmy w stanie potwierdzić terminów akcji gminnych w Suchym Lesie, Biedrusku oraz Złotnikach,
ale zapraszamy po sąsiedzku. Krew to dar
życia i warto się nią dzielić, więc przyjdź
wytłumaczymy Ci wszystko, a być może
oddasz kolejnym razem. Do zobaczenia na
akcjach Błękitnej Kropelki.
Prezes Klubu
Paweł Kolosza

chy Las, która z ramienia Wójta pilotowała
ten temat.
Inicjatorzy „Maseczki dla Seniora” wyrazili zgodę i podzielono zadania. Gmina
zakupiła 2300 maseczek, 200 podarowała sucholeska firma Argos, wydrukowane
zostały ulotki, a zafoliowane komplety do
skrzynek pocztowych adresatów akcji podjęli się dostarczyć sami jej inicjatorzy.
– Oczywiście nie wahaliśmy się ani chwili, mimo że wiedzieliśmy, że dostarczenie pod
każdy adres maseczki na takim obszarze nie
będzie łatwe – dodaje Anna Ohirko. – Ro-

„Nie jest trudno być dobrym,
wystarczy tylko chcieć...”
Tak mawiał o. Marian Żelazek. Mieszkańcy gminy Suchy Las chcą i to bardzo.
Walka z pandemią Covid-19 obudziła w nas wielkie pokłady dobra. Pomagają
wszyscy – wszystkim, nie tylko mieszkańcom gminy, ale wielu poznańskim
instytucjom: poradniom lekarskim, domom pomocy społecznej, strażakom,
policji oraz szpitalom w całym kraju.
Odbyły się dwie oddolne akcje pomocowe: „Maseczka dla Seniora” czy „Maseczka dla podopiecznych OPS”. Przekazywane są przyłbice, maseczki ochronne,
artykuły spożywcze i piśmiennicze.

Ze swojej strony chciałabym serdecznie
podziękować Wójtowi, Sołtyskom i Sołtybiąc podziały okręgów ruszyliśmy jeszcze
tego samego dnia w teren. Mimo świąt, w
ciągu czterech dni wszystkie maseczki trafiły do seniorów. Odwiedziliśmy blisko 2000
adresów. Cieszymy się, że udało nam się tak
to zorganizować, że do dnia obowiązku zakrywania twarzy akcja została zakończona.
Współpraca przy tej akcji mieszkańców z
Urzędem Gminy pokazała, że razem możemy więcej. Dziękujemy w imieniu swoim
i Seniorów za pomoc ze strony pana wójta
Grzegorza Wojtery.
Akcją „Maseczka dla Seniora” zostali
objęci zameldowani w gminie mieszkańcy, którzy ukończyli 65 lat.
Przypominamy, od 16 kwietnia do odwołania na terenie Polski obowiązuje nakaz
zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. W tym celu można wykorzystać maseczkę, ale również szalik lub chustkę.
Referat Promocji Gminy na stronie internetowej www.suchylas.pl (Dla
mieszkańców → Zdrowie → Punkty
sprzedaży artykułów ochronnych) przygotował listę punktów w gminie, gdzie prowadzona jest sprzedaż artykułów ochronnych,
maseczek, płynów do dezynfekcji czy rękawiczek. Lista jest na bieżąco uzupełniania.
Barbara Stachowiak

som oraz Radom Sołeckim,
Przewodniczącym Zarządów
Osiedli i zarządom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Suchy Las za
odpowiedź na apel i współpracę przy przekazaniu części
środków z zadania lokalnego
na pomoc poznańskim szpitalom. Dzięki temu mogliśmy zakupić ciśnieniomierze, materiały do szycia maseczek i
kombinezonów ochronnych, naczynia jednorazowe i długopisy do wszystkich szpitali w Poznaniu.
Na wiele różnych sposobów pomagają
sucholeskie firmy i organizacje: Kajdek,
Loulala fabryka szycia, Stowarzyszenie
SMUL, Axpol, 123 Przeprowadzki, Argos,
Extreme Hobby, Magosha, Myjnie bezdotykowe Ehrle Suchy Las, Kancelaria Prawna Dudkiewicz, Ciastko Cichocka s.c.,
sklep „Trzy Rzodkiewki”, Kwiaciarnia
Leśna, Drukarnia Kruger Plus, Magazyn
Sucholeski, KGW GolęczeWianki, OSP
Chludowo, Klub HDK Błękitna Kropelka
i Forte Sweden z Rokietnicy.
Ogromne wyrazy wdzięczności kieruję
pod adresem naszych krawcowych – Pań
i Panów prasujących maseczki i kombinezony. Są to dziesiątki osób, dzięki którym ten niezbędny sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących. Podziękowania dla
wszystkich anonimowych mieszkańców
gminy za wielkie wsparcie, dary artykułów spożywczych, wody mineralnej,
materiałów, przyłbic, rękawiczek, gier i
zabawek dla dzieci, które trafiły w pierwszych dniach epidemii do szpitali. Jednak
największe podziękowania należą się jednemu człowiekowi, który całą tę machinę
pomocy w naszej gminie uruchomił i prowadzi – Panu Arkadiuszowi Brysiowi z
Golęczewa. Począwszy od pierwszej akcji
zbiórki artykułów spożywczych, poprzez
nawiązanie kontaktu z Panią Agnieszką
Walczak z Tarnowa Podgórnego, z którą
wspólnie nabywaliśmy materiały do szycia
maseczek (łacznie wyprodukowaliśmy ok.
80.000 maseczek), do organizacji odbioru
towaru i dostaw do szpitali, przychodni,
domów pomocy społecznej. Dzięki jego
wielkiej pracy i wszystkich dobrych ludzi
z naszej gminy do tych instytucji trafiły
tysiące niezbędnych artykułów najpilniejszej potrzeby. Podczas ostatniej sesji Rady
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Gminy złożyłam wniosek,
aby uhonorować Pana Arkadiusza Brysia – nagrodą
„Dębowego Liścia”.
Akcja trwa nadal, jest o
niej głośno i otwiera przed
nami kolejne fronty. W
ostatnich dniach Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (UAP), zwrócił się
do mieszkanki z prośbą o
organizację szycia kombinezonów dla medyków
(oczywiście pro bono). W
UAP działa Centrum dystrybucji i szycia środków
ochrony osobistej. Uniwersytet we współpracy
z Wielkopolską Izbą Le-

karską (WIL) realizuje projekt w ramach
inicjatywy „Korona z głów”. Materiały
dostarczyła Wielkopolska Izba Lekarska,
zostały przygotowane do szycia przez wolontariuszy z UAP (wykrojone i wycięte).
UAP przygotował dokładny opis, w jaki
sposób kombinezony mają być uszyte.
Dwie Panie szyjące do tej pory maseczki
podjęły się tego zadania – Pani Kornelia i
Pani Regina Roszczyk z Zielątkowa. Dodatkowo Wielkopolska Izba Lekarska zapytała, czy uszyjemy również czepki dla
medyków, co oczywiście również robimy.
Pierwsze 30 sztuk na początku maja zostało już przekazanych Izbie.
Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz
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Mieszkańcy gminy Suchy Las

Spędzamy
ten czas razem.
Trochę na sportowo,
rekreacyjnie
i kulinarnie:)

Joanna Chorowska

Paulina Brembor

Hania
i Staś Kaczmarkowie
spacerują…

Lekcje on-line – nie tylko z polskiego i matematyki. Uczestniczki grupy ART5 Szkoły
Baletowej Anny Niedźwiedź, dzięki wielkiemu zaangażowaniu kadry i instruktorom
szkoły, nie tracą formy. Dziewczyny są pewne, że damy radę i zagramy jeszcze w tym
roku „Naturalion” w Teatrze „Cortique”. Pozdrawiamy serdecznieI
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ewelina sienko-Tórz

Sucholeskie akro-baleriny – Julka i Zuzia

ści,
Kwarantanna to czas nabywania nowych umiejętno
ch
który
do
wy,
na które zwykle brakuje czasu, i na zaba
:)
ści
liwo
cierp
potrzeba dużo

podczas narodowej kwarantanny

Kazimierz Ratajczak

jarosław dudkiewicz

… Seniorzy
nie wyjechali
nad morze . . .

Edy ta mrugalska

Tak spędzamy
kwarantannę
narodową :)

Izabela kachlicka

Narodowa kwarantanna to trudny czas dla nas wszystkich, trzeba sobie jakoś radzić.
Było trochę lekcji angielskiego w TVP 3 (na poziomie szkoły podstawowej), trochę
ćwiczeń oraz nadrabianie zaległości czytelniczych. A po świętach zabrałem się za
malowanie pokoju . Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrówka.

Spotkania
zdalne z
pedagogiem
szkolnym –
pracujemy,
a jakże:)

Anna Wieczorek

Kiedy szkoła baletowa
prowadzi zajęcia on-line
i trzeba przed lekcją dobrze
się rozciągnąć!
Członkowie
Orkiestry Dętej
Chludowo zostają
w domu i ćwiczą

w w w.suchylas.pl
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Zespół Ratownictwa Medycznego
działa już od miesiąca!
Brawo. Bardzo dobra wiadomość. Wspaniale. Super. To komentarze, które pojawiły się pod
informacją zamieszczoną 1 kwietnia na gminnym profilu Facebooka. Dotyczyła ona uruchomienia
w Suchym Lesie Zespołu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu, który stacjonuje w siedzibie ZGK przy ul. Obornickiej 149.
Relokacja do Suchego Lasu stacjonowania podstawowego Zespołu Ratownictwa
Medycznego spotkała się z dużym zado-

detektor tętna płodu, czujnik CO2, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej i wiele innych niezbędnych rze-

Przemysław

Jakub

Damian

Krzysztof

Krzysztof – Koordynator ZRM

Mikołaj

Klaudia

woleniem mieszkańców gminy. Oznacza to
bowiem szybszy dojazd do pacjentów, co
w wielu przypadkach jest na wagę zdrowia
i życia ludzkiego.
Dlatego też ratownicy medyczni przez
mieszkańców powitani zostali nie tylko
miłymi słowami: Działają potwierdzam i
dziękuję za szybką nocną pomoc, ale także
serdecznymi gestami. Członkom Zespołu
Ratownictwa Medycznego przekazane zostały przyłbice i maseczki ochronne, które
z całą pewnością będą przez nich wykorzystywane w codziennej pracy.
Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Suchym Lesie oznakowany
jest symbolem P 0144 i stanowi integralną
część sytemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Pracuje on w systemie dwuzmianowym, 24 godziny na dobę. Na każdej ze zmian karetkę obsługuje dwóch ratowników medycznych. Do ich dyspozycji
jest Mercedes Sprinter, na którego wyposażeniu znajduje się sprzęt, jak mówią ratownicy medyczni, z górnej półki jakościowej,
a wśród niego: nowoczesny defibrylator,
EKG, respirator, pompa infuzyjna, ssak,

10

czy służących do diagnostyki i ratowania
życia ludzkiego.
Obsadę medyczną sucholeskiego zespołu ratownictwa tworzą ludzie, którzy
pracują ze sobą od lat. – Do podstacji w
Suchym Lesie przypisanych na stałe jest w
tej chwili osiem osób, pozostali ratownicy
pracują w różnych miejscach stacjonowania, w tym również w Suchym Lesie, w celu
zapewnienia ciągłości pracy – wyjaśnia
Krzysztof Sierszuła, ratownik medyczny i
koordynator zespołu.
Podstawowy skład Zespołu Ratownictwa Medycznego P 0144 stanowią: Krzysztof (koordynator), Monika, Jakub, Mikołaj,
Klaudia, Damian, Krzysztof, Przemysław.
– Wszyscy członkowie zespołu posiadają
wieloletnie doświadczenie w Zespołach Ratownictwa Medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przy realizacji zadań zabezpieczeń medycznych oraz
transportów medycznych. Doświadczenie i
profesjonalizm są gwarancją wykonywania
medycznych czynności ratunkowych na najwyższym poziomie – komentuje Robert Judek, Rzecznik Prasowy WSPR w Poznaniu.
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Monika

Sucholeski Zespół Ratownictwa Medycznego dysponowany jest przez dyspozytorów medycznych pracujących w
dyspozytorni medycznej w Poznaniu
DM15-01, obsługujących połowę województwa wielkopolskiego. – Dlatego w
przypadkach wymagających pomocy medycznej należy dzwonić pod numer 999 lub
112. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo,
że to właśnie my przybędziemy do Państwa
z pomocą – dodają członkowie ZRM w Suchym Lesie.
Barbara Stachowiak

Strażnicy testowali motorowery

Ekologiczne, ekonomiczne, ergonomiczne... Czy faktycznie motorowery elektryczne takie
są, mieli szansę przekonać się sucholescy strażnicy, którzy przez kilka kwietniowych dni
testowali dwa modele elektrycznego jednośladu.

FOT. M. Dawidowska

To, co można było o nich powiedzieć
już na wstępie to to, że są bardzo ciche.
– W 100% elektryczne, ładowane z gniazdka 230 V, pozwalają wjechać tam, gdzie
pojazd spalinowy nie wjedzie – do parku
czy lasu. Do tego mogą nimi jeździć kierowcy z prawem jazdy kat. B – zachwalał
podczas prezentacji pojazdów Komendant
Straży Gminnej Marek Dłużewski.
A jak wypadły motorowery w praktyce? – Pojazdy są bardzo sprawne i BARDZO ekonomiczne w użytkowaniu (koszt
przejazdu 100 km to kwota 1,60 zł). Myślę,
że w przyszłości należy się zastanowić poważnie nad zakupem tego typu transpor-

tu – stwierdził Komendant. Koszt zakupu
jednego motoroweru to kwota między 13 a
18 tys. zł, w zależności od mocy silnika i
dodatkowego wyposażenia.
Niestety, nieoczekiwana sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusiła
wiele zmian, w tym priorytety zakupowe
Gminy. Jak twierdzi Zastępca Wójta Gminy Marcin Buliński: – Przepisy o elektromobilności obecnie dotyczą gmin powyżej
50 000 mieszkańców, czyli gminy Suchy
Las jeszcze nie. Przedstawiona propozycja
elektrycznych motocykli jest bardzo ciekawa. Mają one zasięg do 80 km, są ciche i
ekologiczne. Z powodzeniem mogłyby służyć w patrolach Straży Gminnej. Jednak
w związku z sytuacją pandemii i kryzysem
ekonomicznym, który nie ominie również
naszej Gminy, decyzję o zakupie musimy
odłożyć na później.
Miejmy nadzieję, że nie na długo, bowiem elektromobilność to jeden z ważniejszych obszarów innowacyjnej polityki i
prawdopodobnie nieunikniona przyszłość.
Są to bowiem koncepcje, które mają pomóc
w rozwiązaniu wielu istotnych problemów,
choćby tych związanych z tak bliskim nam
smogiem.
Małgorzata Dawidowska

OSP Golęczewo
w akcji

Marzec był bardzo spokojnym miesiącem dla strażaków z Golęczewa. Do działań dysponowani byliśmy trzy razy.
Pierwszy wyjazd dotyczył załączenia
się monitoringu przeciwpożarowego w
nowym przedszkolu w Golęczewie. Na
szczęście alarm okazał się fałszywy. Po
kilkunastu dniach przerwy otrzymaliśmy
wezwanie do sarny, która zakleszczyła
się w płocie jednej z posesji w Golęczewie. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego
zwierzę udało się oswobodzić i w bardzo
dobrym stanie odzyskało wolność. Dzień
później wyjeżdżaliśmy do pożaru trzciny
w Pawłowicach. W akcji braliśmy udział
wraz z JOSP Rokietnica. Dzięki podjętym
działaniom ogień udało się ugasić.
Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

Trwa 13. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w
organizacji 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant,
który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy
Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie.
Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 r.
Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta

może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się
na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych
w formularzach zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres:
pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz
można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl,
gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!
Biuro Prewencji KGP
REKLAMA

w w w.suchylas.pl
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Informacja dla organizacji
pozarządowych
W związku z zaistniałą sytuacją stanu epidemii wprowadzonego na terenie RP
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
RP stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), dotyczącej ogólnoświatowej pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 może zostać zagrożona realizacja zadań zleconych przez Gminę
Suchy Las organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
Na podstawie przepisów ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374 ze zm.), Gmina Suchy Las
deklaruje w stosunku do ww.
podmiotów:
1. Zgodę na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji działań, z wykorzystaniem
form zdalnych, tam gdzie będzie to możliwe, po uprzednim
uzgodnieniu z Gminą.
2. Elastyczne podejście do rozliczenia harmonogramów realizacji zadań, w szczególności w zakresie przesunięcia działań
w czasie oraz nieosiągnięcia rezultatów
z przyczyn wprowadzenia stanu epidemii.
3. Akceptowanie wydatków poniesionych
niezgodnie z zestawieniem kosztów,
a przeznaczonych na przeciwdziałanie

rozszerzania się epidemii (np. środki
ochrony osobistej).
4. Indywidualne podejście do zmiany warunków realizacji każdego zadania.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., które zawarły
umowy z Gminą Suchy Las na realizację
zadań w trybie ww. ustawy powinny składać wnioski do Wójta Gminy zawierające
korektę ich ofert, które po zaakceptowaniu
przez Wójta Gminy stanowić będą podstawę do zawarcia aneksu do umowy pozwalającego dostosować formalne ramy reali-

Konkurs Mikrodotacji

Centrum PISOP wraz z Caritas Poznańską oraz Aquanet S.A. zaprasza organizacje
pozarządowe, młode organizacje pozarządowe (do 30 miesięcy działania, przychód
poniżej 25 tys. zł), patronów wraz z grupami nieformalnymi/samopomocowymi z
terenu 15 gmin Wielkopolski (Czerwonak,
Suchy Las, Murowana Goślina, Skoki, m.
Poznań, Rokietnica, Dopiewo, Pobiedziska, Swarzędz, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Brodnica, Kostrzyn) do
udziału w Konkursie Mikrodotacji „Nie
szukaj daleko, działaj EKO”!
Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych
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problemów, w szczególności związanych z ochroną środowiska poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego
dobra społeczności lokalnej na terenie
15 gmin Wielkopolski, oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu
zaangażowania obywateli w życie publiczne.
Projekty muszą obejmować działania
realizowane w ramach Sfer Pożytku Publicznego. Dodatkowo, w każdym projekcie minimum 40% działań musi dotyczyć
działań ekologicznych.
UWAGA!!! Biorąc pod uwagę aktualną
sytuację epidemiologiczną preferowane są
projekty, w których działania możliwe są
do realizacji w formie zdalnej, tj. bez konieczności organizowania bezpośrednich
spotkań grup ludzi.
Nabór wniosków prowadzony jest do
22 maja tego roku. Oferty należy składać
TYLKO w generatorze wniosków dostęp-
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zacji zadania do panującej sytuacji.
Zgodnie z art. 15 zzl ustawy z dnia 2
marca 2020 r. w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu, organ administracji publicznej zlecający realizację zadania
publicznego organizacjom pozarządowym,
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z
wykonania zleconego zadania publicznego
oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem
terminów wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków
poniesionych na sfinansowanie
działań realizowanych w ramach
zleconego zadania publicznego,
które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii. W takim przypadku
niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie,
na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować
uznaniem dotacji na realizację zadania
publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną
nienależnie lub w nadmiernej wysokości i
podlegającą zwrotowi.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

nym na stronie www.pisop.org.pl. Wszystkie złożone oferty we wskazanym terminie
zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść max. do 3.500 zł. Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 71.000 zł,
w tym minimum 55.000 zł – pula środków
wyłącznie na projekty młodych organizacji
pozarządowych i patronów z grupami nieformalnymi/samopomocowymi.
Maksymalny okres realizacji projektów to 15.06.2020 r. – 16.10.2020 r.
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 12
czerwca.
Środki na Mikrodotacje pochodzą z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
prowadzonego przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków
Aquanet S.A.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.pisop.org.pl → Trwające konkursy.

Gminne wsparcie dla
przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, decyzją Rady Gminy
Suchy Las z 23 kwietnia 2020 r. mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości.
– Przygotowanie przez nas tej uchwały
jest konsekwencją dyskusji na temat pomocy przedsiębiorcom – mówił podczas sesji
Rady Gminy, przed głosowaniem radnych,
wójt Grzegorz Wojtera. – Ta pomoc trzymiesięczna, mamy nadzieję, że chociaż w
minimalnym stopniu pomoże na złapanie
oddechu przez naszych przedsiębiorców.
Jest to projekt, który w mojej ocenie jest
jednym z najdalej idących i odważnych
projektów na terenie powiatu poznańskiego. Przede wszystkim dlatego, że nie ograniczamy się tylko do tych przedsiębiorstw,

które zostały wskazane w zakazach COVID
-owych przygotowanych przez rząd, ale
pomoc kierujemy także do tych, których
obroty znacznie spadły i których kondycja
z powodu obecnej sytuacji została nadszarpnięta.
Z podatku za miesiące maj, czerwiec i
lipiec 2020 r. mogą zostać zwolnione zarówno grunty, budynki, jak i inne budowle
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
O zwolnienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w kwietniu br. zanotowali

Bezpłatna
reklama

Epidemia koronawirusa, wprowadzone obostrzenia wpłynęły na sytuację gospodarczą w kraju. To trudny
czas dla przedsiębiorców. Wójt Gminy wychodząc naprzeciw problemom
właścicieli sucholeskich firm, umożliwił im nieodpłatne zamieszczenie
2-modułowego ogłoszenia w majowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej”.
Z możliwości tej skorzystało 51 przedsiębiorców.

spadek przychodów przedsiębiorstwa o
30% lub więcej w porównaniu do kwietnia
2019 r.
Aby uzyskać zwolnienie podatnik zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą
deklaracji od nieruchomości lub informacji
od nieruchomości:
1. Oświadczenia o pogorszeniu płynności
finansowej z powodu COVID – 19 (załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/213/20
Rady Gminy Suchy Las z 23 kwietnia
2020 r.).
2. Formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc publiczną
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19
(załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII
/213/20 Rady Gminy Suchy Las z 23
kwietnia 2020 r.).
Uchwała oraz załączniki dostępne są
na stronie www.suchylas.pl w zakładce
Dla przedsiębiorców → Ulgi podatkowe.
Pomoc, o której mowa w Uchwale nr
XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las stanowi pomoc publiczną mającą na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest
udzielana zgodnie z punktem 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

w w w.suchylas.pl
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Z sesji Rady Gminy Suchy Las
23 kwietnia po długiej przerwie spowodowanej wybuchem epidemii Covid-19 odbyła się
sesja Rady Gminy. W wyjątkowych warunkach na dużej sali GOS, z zachowaniem wszelkich
norm bezpieczeństwa – w maseczkach, przy bezpiecznych odległościach pomiędzy uczestnikami. Samo przygotowanie do sesji miało wyjątkowy charakter, gdyż radni opiniowali
uchwały albo drogą e-mailową, albo jak miało to miejsce w przypadku Komisji Budżetu,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego w formie wideokonferencji.
Rada podjęła jedną uchwałę planistyczną
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym
działki o numerach ewidencyjnych: 333/1,
333/2, 333/3, 333/4, 333/5. Szereg uchwał
dotyczących przyznania dotacji na remont
zabytkowych budynków w Golęczewie, w
Suchym Lesie (budynek starej szkoły przy
ul. Strażackiej) oraz zabytkowej groty w
Chludowie.
Ale co najważniejsze podjęto ważne
uchwały dla sucholeskich przedsiębiorców
– w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności

nomicznych z powodu COVID-19; oraz
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie gminy Suchy Las, co ma pomóc w utrzymaniu tych
placówek i zapobiec ich likwidacji.
Najciężej Rada pracowała nad uchwałą
zwalniającą przedsiębiorców z płacenia
podatku od nieruchomości, wypracowując wraz z Wójtem i Skarbnikiem Gminy
model zwolnienia przysługującego przedsiębiorcom, których przychody za miesiąc kwiecień 2020 roku w porównaniu
do miesiąca kwietnia 2019 roku były nie
mniej niż 30% niższe, ale bez wykluczenia

gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji eko-

jakichkolwiek branż, jak to było pierwotnie proponowane przez Wójta. Należy być
świadomym, że taka pomoc odbije się na
budżecie Gminy i cięciu będą musiały ulec
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inwestycje i wydatki
bieżące. Jednak Rada
kierowała się dbałością o dobro naszych
podatników i dbałością
o utrzymanie miejsc
pracy naszych mieszkańców.
Podjęto też uchwały
w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Poznań; w sprawie przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2431P – ul. Sucholeską m. Suchy Las w celu projektowym;
w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las na lata
2021-2030 oraz w sprawie niedochodzenia
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz z tytułu rekompensaty, przypadających Gminie Suchy Las lub
jej jednostkom organizacyjnym.
Rada pracowała też nad dwoma oświadczeniami Rady Gminy. Pierwsze dotyczyło
konieczności uzupełnienia składu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji o jednego z
członków, w związku z powstaniem nowego klubu Miejscowa Grupa Radnych. Nowym członkiem komisji została wybrana
Wiesława Prycińska. Drugie oświadczenie
dotyczyło wyboru nowego przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z powodu rezygnacji radnej Iwony Koźlickiej ze stanowiska przewodniczącej komisji. Propozycja przewodniczenia komisji została złożona wszystkim członkom:
Krzysztofowi Łączkowskiemu, Wiesławie
Prycińskiej, Włodzimierzowi Majewskiemu. Nikt jednak nie zdecydował się objąć
tej odpowiedzialnej funkcji. Oświadczenie zatem nie zostało podjęte, a komisji do
czasu wyboru nowego przewodniczącego
przewodzić będzie jej wiceprzewodniczący Krzysztof Łączkowski.
Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

Informacje jednostek pomocniczych
Wydawać by się mogło,
że obowiązujące restrykcje
epidemiczne spowodowały zamrożenie aktywności społecznej na osiedlu.
Rzeczywiście wiele zaplanowanych imprez integracyjnych czy zajęć świetlicowych, zostało odwołanych. W zasadzie
trudno w tej chwili planować jakiekolwiek oficjalne inicjatywy ze względu na
brak ostatecznych ustaleń co do budżetu
Zadania Lokalnego po dokonaniu ewentualnych zmian w budżecie Gminy.
Na naszym osiedlu prawdopodobnie
zachowane zostaną planowane inwestycje
z budżetu centralnego w postaci remontu
ulicy Sosnowej oraz wprowadzenia nowej
organizacji ruchu (sygnalizacji świetlnej),
planowanej po spotkaniu z mieszkańcami
(30.09.2019). Nie wiadomo jeszcze czy w
tym roku rozpocznie się wymiana oświetlenia ulicznego na LEDowe, montaże
dodatkowych koszy na śmieci czy ławek
w lasku.
W tym czasie uaktywniły się na osiedlu liczne działania społeczne, związane
choćby ze zbieraniem darów dla przeciążonych szpitali, z akcją szycia i dystrybucji maseczek ochronnych (w tym akcja
„Maseczka dla Seniora”) oraz przyłbic;
z prawną pomocą drobnym przedsiębiorcom; ze sponsorowaniem zakupów
potrzebnych środków higienicznych dla
różnych organizacji pomocowych itp.
My także rozdysponowaliśmy dodatkowo
wśród mieszkańców wiele darmowych

maseczek. Okazało się, że
ludzi dobrej woli na naszym
osiedlu jest wielu. Ludzi,
którzy bez rozgłosu i splendorów po prostu pomagają z
czystego serca. Brawo dla nich.
Pomimo kłopotów w możliwościach
bieżącej aktywności zarządu, w dalszym
ciągu prowadzę z pracownikami Urzędu
Gminy konkretne działania. Dotyczą one
kwestii wynikających z Uchwały Zebrania
Mieszkańców z dnia 9 września 2019 r.,
takich jak: projekt zazielenienia osiedla,
konkurs na zagospodarowanie polany,
sprawa wymiany urządzeń i zabawek na
placu zabaw (w tej sprawie po wykonaniu
ekspertyzy technicznej mieszkańcom będą
wkrótce przedstawione koncepcje zmian),
rozmowy z Nadleśnictwem Łopuchówko
nt. uporządkowania naszego sąsiedzkiego
lasku (tu przy pomocy radnej Iwony Koźlickiej – zapraszam do oddzielnego artykułu na ten temat – s. 23) sprawy publicznej
komunikacji lokalnej (przy współpracy
radnego Włodzimierza Majewskiego).
Jedną z istotnych kwestii w tym okresie były także moje interwencje w Urzędzie Gminy, Leroy-Merlin oraz na Policji,
w związku z wnioskami kilku mieszkańców, w sprawie znacznie zwiększonego
ostatnio ruchu pojazdów ciężarowych
(pojazdy wielotonowe) przez nasze osiedle. Sprawa jest monitorowana.
W ostatnich tygodniach wielu mieszkańców osiedla zajmowała też sprawa
sieci światłowodowej, którą realizuje ko-

lejna już firma. Zwracam uwagę, że w ciągu
ostatnich lat jest to już
kolejna oferta dla abonentów. Zarząd Osiedla
stara się udostępniać
różne możliwości, ale
przypominam, że decyzję o podłączeniu się
do konkretnej sieci komercyjnej, podjąć
musi indywidualnie każdy sam.
Kwestia sprawnego komunikowania
się przewodniczącego zarządu z mieszkańcami została rozwiązana poprzez
funkcjonujący Newsletter na naszej zrewitalizowanej osiedlowej stronie internetowej www.osiedlegrzybowe.zlotniki.
com, jak również – zachęcony licznymi
sugestiami mieszkańców – nasz osiedlowy fanpage pod ostatecznym adresem
www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas. Dziękuję wszystkim za cenne
uwagi i wsparcie dla wysiłków organizacyjnych. Zapraszam do korzystania.
Pomimo niepowodzenia inicjatywy
fotograficznej (o historii osiedla), nie wykluczam jednak podjęcia innego ciekawego pomysłu dla mieszkańców w najbliższym czasie.
Chciałbym przy tej sposobności zapewnić, że będę dalej inicjował społeczne akcje dla naszego osiedla przy udziale
osób chętnych do współpracy.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

Komunikat w sprawie
funkcjonowania Urzędu Gminy
W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu do odwołania zamknięty
jest swobodny dostęp do budynku i biur Urzędu Gminy Suchy Las. Urzędnicy przez cały
czas 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 urzędni-

kami telefonicznie. Informacji o sprawach
i właściwych osobach do ich załatwienia
udziela 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
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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. Poprzez podane kanały komunikacyjne Urząd Gminy jest dostępny: poniedziałek-czwartek: 8:00-15:00, piątek:
8:00-13:00.
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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.
Dziś temat, którym interesuję się od
dawna:
ścieżka rowerowa w ciągu ulicy
Borówkowej i ulicy Wałeckiej
w Poznaniu, do przejścia
kolejowego w km 6 + 714 linii
nr 354 Poznań – Piła (odcinek na
dz. nr 3, obręb Strzeszyn).

FOT. wiesława prycińska

W listopadzie 2017 roku umieściłam
post na swoim profilu FB o niebezpieczeństwie związanym z przechodzeniem przez
tory z Suchego Lasu w kierunku Strzeszynka oraz o tym, że planowana tam jest budowa przejścia pieszo-rowerowego od ulicy
Borówkowej w Suchym Lesie do ulicy
Wałeckiej w Poznaniu, która realizowana
ma być na podstawie ustaleń trójstronnych
pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań oraz PKP. Zakładano wówczas zakończenie tej inwestycji w lipcu 2019 roku.

przejściem przez tory kolejowe od ulicy
Borówkowej do ulicy Wałeckiej. Przerwano je w 2012 roku w związku z brakiem
uzgodnienia lokalizacji przejścia z PKP.
Następnie w czerwcu 2015 roku odbyło się
spotkanie z udziałem przedstawicieli PKP
PLK SA, na którym uzgodniono ostateczną lokalizację przejścia przez tory, które to
miało być realizowane w trybie wykonania
projektu modernizacji linii kolejowej nr
354 Poznań - Piła przez wcześniej wymienioną spółkę. W roku 2016 niestety okazało
się, że Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Poznań (uchwała nr LXX/1137/VI/2014 z
23 września 2014) wskazuje na to, że nie
będą organizowane nowe przejazdy lub
przejścia w jednym poziomie z koleją, z
wyjątkiem linii do lotniska Ławica. Na
liniach będzie zastępowanie istniejących
przecięć kolizyjnych dwupoziomowymi.

kolejowej, wybudowało przejście w km
6+714 o kategorii E,
doposażone w sygnalizację przejazdową wraz z rogatkami
i oświetleniem. W
styczniu 2019 roku
Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę ścieżki i na
jej podstawie w pierwszej połowie 2019
roku zrealizowano roboty budowlane w
zakresie: odcinek ciągu pieszo-rowerowego o długości 170 m, remont nawierzchni
drogi wewnętrznej oraz budowa oświetlenia. Prace obejmowały odcinek od ul. Borówkowej do torów kolejowych (przejścia
pieszo-rowerowego linii 354 Poznań - Piła
w km 6+714). Koszt powyższego to: roboty drogowe około 145 000 zł brutto, oświetlenie około 40 000 zł brutto.

I została zrealizowana, są rogatki,
światła, dojście od ulicy Borówkowej…
wszystko czeka już od roku. – To dlaczego
nadal nie możemy bezpiecznie korzystać

z tego dobrodziejstwa? – pytacie często
Drodzy Sąsiedzi. Otóż historia ta ma swój
początek w roku 2011, kiedy to na zlecenie Gminy Suchy Las rozpoczęły się prace
projektowe na opracowanie dokumentacji
budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z
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Miasto Poznań zadeklarowało jednocześnie, że podejmie działania zmierzające
do przekazania Gminie Suchy Las dotacji
celowej na rok 2016/2017. Wówczas to
nasz wójt Grzegorz Wojtera zaproponował
porozumienie komunalne między Miastem
Poznań a Gminą Suchy Las, w ramach którego przewidziane były następujące etapy:
1) 2017 r. – wykonanie projektu technicznego dojść od strony ul. Wałeckiej i ul.
Borówkowej;
2) 2018 r. – wykonanie dojść do przejścia
(równolegle z modernizacją linii kolejowej).
Miasto Poznań nie zdecydowało się
podpisać porozumienia komunalnego z Suchym Lasem, deklarując jednocześnie, że
podejmie działania w celu zrealizowania
ścieżki od swojej strony.
W kwietniu 2018 roku Gmina Suchy
Las przystąpiła do realizacji prac projektowych związanych z budową ciągu pieszorowerowego od ul. Borówkowej. Jednocześnie PKP, w ramach modernizacji linii
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PKP korzystając z unijnego wsparcia finansowego również zrealizowało plan – w
sierpniu 2019 roku wybudowano omawianą wcześniej w ramach porozumienia trójstronnego infrastrukturę techniczną.
Niestety, pomimo wcześniejszych kilkukrotnych deklaracji Miasto Poznań nie
wykonało dojścia do torów od strony ul.
Wałeckiej. W związku z niezapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa, przejście nadal jest zamknięte.
W tej sprawie u prezydenta Jaśkowiaka
interweniował już marszałek Jankowiak
oraz przedstawiciele PKP. Po raz kolejny
propozycję powierzenia realizacji zadania
naszej Gminie przez Poznań, złożył kilka dni temu prezydentowi Poznania wójt
Grzegorz Wojtera. Obecnie Urząd czeka
na odpowiedź.
Trzymajmy zatem kciuki Drodzy Sąsiedzi, aby starania naszej Gminy nie poszły
na marne, a przejście mogło wkrótce służyć zarówno mieszkańcom Suchego Lasu,
jak i Poznania.
Za wszelkie udzielone mi informacje
niezbędne do napisania tego artykułu serdecznie dziękuję Zastępcy Wójta panu
Marcinowi Bulińskiemu oraz Kierownikowi Referatu Budowlano - Inwestycyjnego
pani Aurelii Szczęsnej.
Wiesia Prycińska
Radna Gminy Suchy Las

Chludowski zabytek
wśród dofinansowanych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą sprawy
dotyczące kultury, w tym (…) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina Suchy Las
realizuje to zadanie m.in. poprzez coroczne udzielanie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

FOT. impatient studio

jeszcze piękniejszy – podkreślają Księża
Werbiści i dodają. – Od połowy XIX wieku
do 1863 roku, kiedy właścicielem Chludowa był Wilhelm von Treskow, powstawał
tu pałac. Co ciekawe, przyszli rezydenci
wcześniej zaczęli zakładać w tym miejscu
park w stylu krajobrazowym, wykorzystując istniejące zadrzewienie i przepływający strumień Tymienicę. Posiadłość swoim
wyglądem nawiązywała do dwóch modnych wtedy stylów – pałac do francuskiego,
a 3,9-hektarowy park wraz ze stawem do
angielskiego. Historycy, patrząc na bogaty
i różnorodny plan parku, wysoko oceniają umiejętności projektowe jego twórcy.
Z pewnością pod tym względem wyróżniał

FOT. ks. franciszek Bąk svd

W ramach tegorocznego naboru ogłoszonego w styczniu przez Wójta Gminy,
złożonych zostało 9 wniosków. – Jedna
osoba nie spełniła wymogów formalnych.
Były też dwa wnioski dla jednego podmiotu. W tym przypadku przyznaliśmy dotację
na jeden z nich – wyjaśnia Anna Stachowiak z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu Gminy.
W rezultacie na kwietniową sesję Rady
Gminy Suchy Las przygotowanych zostało
siedem uchwał na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 100 tysięcy złotych.
Przyznane środki wykorzystane zostaną na
remonty, roboty budowlane, wymianę stolarki okiennej zabytkowych budynków w
Golęczewie, Chludowie i Suchym
Lesie.
Jeżeli chodzi o Chludowo,
kwota w wysokości 5 tys. zł została przyznana na remont i restaurację sztucznej groty w zabytkowym parku, znajdującym się przy
Domu Zakonnym Księży Werbistów. Remont groty jest elementem większego przedsięwzięcia,
rozpoczętego przez Werbistów w
2019 roku, a dotyczy ono całego
parku. Na ten cel Gmina podczas
ubiegłorocznego naboru udzieliła
dotacji w wysokości 20 tys. zł.
Park w Chludowie choć sam
w sobie uznawany jest za dużej
klasy zabytek ogrodowy, dzięki
tym już przeprowadzonym i będącym w planach pracom będzie

się wśród innych dworskich założeń ogrodowych. W 1922 roku pałac wraz parkiem
stał się własnością Romana Dmowskiego.
Podczas jego obecności w Chludowie zaszło sporo zmian w wyglądzie tak parku,
jak i ogrodu, gdzie powstały nowe sady
i warzywniki, przesadzono szpaler grabowy. W 1934 roku Dmowski sprzedał
chludowski majątek werbistom, którzy
ulokowali tu Dom Zakonny. Niestety, po
pożarze w 1948 roku, który strawił większość budynku i po generalnym remoncie,
sam pałac stracił zabytkowy charakter.
W miarę upływu czasu wygląd parku i
ogrodu zmieniał się – nowi właściciele
urozmaicili ukształtowanie terenu i zmienili układ wodny, urządzili drogę krzyżową
i lapidarium, zainstalowali oświetlenie.
Jednak jego ogólna pierwotna kompozycja
przetrwała do dziś bez większych zmian.
Jak dziś wygląda park? Na jego terenie
jest kilka sztucznie usypanych pagórków.
W centrum znajduje się spory staw, po którym pływają kaczki i łabędzie, a w tafli odbija się okazały drzewostan. Na szczególną
uwagę zasługuje unikatowa, wymagająca
renowacji, grota wybudowana w sąsiedztwie stawu. Jest ona ukryta pod
sztucznym nasypem, a jej wnętrze
częściowo zachowało wapienną
okładzinę z trawertynu. W pobliżu,
wśród wysokich drzew, znajduje
się dawna lodownia. Z kolei pośród bogatego drzewostanu uwagę
zwraca buk pospolity oraz grupa
sędziwych dębów szypułkowych,
rosnących za domem rekolekcyjnym, oraz po jednym w pobliżu
stawu i przy ścieżce obwodnicowej. Ich rozmiary wskazują na solidny wiek – dziewiętnastowieczne
pochodzenie.
W 2019 roku Księża Werbiści rozpoczęli renowację zabytkowego parku w Chludowie. Co
zostało do tej pory zrobione?
– Zważywszy, że park wraz z towarzyszącym mu ogrodem użytkowym i zabudowaniami zajmuje powierzchnię ponad
7 ha, prac do wykonania było i nadal jest
niemało – wyjaśniają Księża Werbiści.
– W 2019 roku przeprowadzono prace arborystyczne. Na obszarze 5 tys. m kw. zostały usunięte samosiewy drzew i krzewów
oraz zostało założonych 25 lin opasujących
konary, czyli tzw. wiązań elastycznych opasowych. Z kolei ze względów sanitarnych,
związanych z usuwaniem posuszu i jemioły oraz redukcją korony, dokonano 7 cięć.
Potrzebne były też cięcia formujące szpaler grabowy – dokonano ich na długości
85 m. Niezbędnym okazało się usunięcie
10 martwych drzew. Gotowy jest już także projekt remontu groty, który planowany
jest na lata 2020-2021.

w w w.suchylas.pl
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Skrzyżowanie w Suchym Lesie
tematem nadzwyczajnej sesji

W poniedziałek, 4 maja w Suchym Lesie ruszyła przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej
z ul. Młodzieżową. Zgodnie z dokumentacją projektową, by przeprowadzić tę inwestycję
koniecznym stało się wycięcie części drzew rosnących wzdłuż ulicy Młodzieżowej. To
spowodowało niezadowolenie grupy mieszkańców, którzy domagali się zachowania
rosnących w tym miejscu lip. Do protestu dołączyli także poznańscy anarchiści.

18

cjonalnym (uwzględniającym potrzeby
mieszkańców gminy w zakresie obsługi
komunikacyjnej, przy jednoczesnej płynności ruchu na ul. Obornickiej) oraz ekonomicznym. Rozważane było VI warian-

FOT. B. Stachowiak

Przy okazji tej akcji w mediach pojawiło się wiele pytań, nieścisłych, a także
nieprawdziwych informacji, dotyczących
samej inwestycji. Na nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy, która została zwołana w poniedziałek 11 maja, strony dyskusji miały
okazję m.in. zapoznać się z przebiegiem
całego postępowania związanego z tym
przedsięwzięciem realizowanym przez
Gminę oraz poznać argumenty osób, które
sprzeciwiały się usunięciu lip. Mieszkańcy,
którzy zabierali głos podkreślali, że drzewa te mają dla nich wartość sentymentalną,
są częścią historii Suchego Lasu, ponieważ
były sadzone przed ponad sześćdziesięcioma laty przez społeczność tej miejscowości. Wskazywali także rolę drzew w ekosystemie i konieczność dbania o przyrodę
w kontekście kryzysu klimatycznego.
Jeżeli chodzi o samą inwestycję, prezentację na jej temat przedstawiła Aurelia
Szczęsna, kierownik Referatu BudowlanoInwestycyjnego Urzędu Gminy.
Choć do przebudowy skrzyżowania
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie przystąpiono w tym roku, jak
się okazuje pierwsze prace – projektowe –
rozpoczęły się już przed pięcioma laty.
W październiku 2015 roku została opracowana koncepcja projektowa przebudowy tego skrzyżowania. Jej celem było
wskazanie optymalnego wariantu przebudowy skrzyżowania, pod względem funk-

nację sygnalizacji świetlnej z sygnalizacją
sąsiednich skrzyżowań, bezpieczeństwo
ruchu pieszego, prawidłowe funkcjonowanie skrzyżowania w układzie przestrzennourbanistycznym, powtarzalność rozwiązań
na skrzyżowaniach sąsiadujących.
W listopadzie 2016 roku ogłoszone
zostało zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową
w Suchym Lesie, w oparciu o wariant VI
koncepcji. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Przetarg został ponownie ogłoszony w styczniu 2017
roku. Tym razem oferty złożyły 4 firmy,
a najkorzystniejszą z nich przedstawiło

tów rozwiązań. Wśród nich pojawiły się te
najprostsze, najmniej ingerujące w obecny
układ drogowy, ale z dużym ograniczeniem możliwości wyboru wariantów kierunku ruchu. Były też warianty związane
z budową ronda, którego realizacja byłaby
rozwiązaniem obcym w stosunku do układu skrzyżowań w ciągu ulicy Obornickiej,
a przy tym kosztownym, pochłaniającym
dużo więcej terenu niż wariant VI, który
ostatecznie został wybrany.
Wariant VI uwzględniał: pełną komunikację we wszystkich kierunkach, koordy-
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biuro projektowe PROSTA PROJEKT,
z którym Gmina podpisała umowę w marcu
2017 roku. Zakres zamówienia obejmował:
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
w tym m.in.: uzyskanie wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji, wykonanie projektów branżowych,
inwentaryzację drzew przeznaczonych do
wycinki, projekt organizacji ruchu.
Prace projektowe firma PROSTA PROJEKT rozpoczęła w tym samym roku,
a dotyczyły one: uzyskiwania niezbędnych
materiałów, map do celów projektowych,
warunków, opinii, akceptacji przez Gminę
rozwiązań projektowych, przystąpienia do
uzgodnień zewnętrznych, w tym m.in. w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Biuro projektowe PROSTA PROJEKT
w sierpniu 2018 roku złożyło do Starostwa
Powiatowego wniosek w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który ze względu na braki formalno-prawne pozostał bez rozpatrzenia.
W październiku 2018 roku biuro projektowe złożyło kolejny wniosek w tej samej
sprawie. Postępowanie zakończyło się wydaniem w dniu 4 lutego 2019 roku decyzji
nr 5/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul.
Młodzieżową w m. Suchy Las”, w ramach
zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa
skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzie-

żową w Suchym Lesie”. Z dniem 15 marca
2019 roku decyzja ta stała się ostateczna.
Gmina przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową
w Suchym Lesie ogłosiła w grudniu 2019
roku. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 14 lutego
tego roku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PUB BRUKPOL S.C., z którą Gmina umowę podpisała 5 marca.
Zakres inwestycji:
– ul. Młodzieżowa, odcinek w kierunku ul.
Szkolnej, długość ok. 80 m
• poszerzenie jezdni, budowa dodatkowego pasa – lewoskrętu w kierunku
Obornik
• budowa odcinka ścieżki rowerowej –
od skrzyżowania w kierunku szkoły
• przebudowa istniejących chodników
i zjazdów
• wykonanie elementów kanalizacji
deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi
– ul. Młodzieżowa, odcinek w kierunku ul.
Bogusławskiego, długość ok. 180 m
• modernizacja nawierzchni jezdni
• budowa chodnika po północnej stronie
ulicy
• przebudowa zjazdów
• wykonanie elementów kanalizacji
deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi
– ul. Obornicka – modernizacja na długości 370 m
• dojazd do skrzyżowania od strony Po-

znania – likwidacja wyspy, budowa
pasa lewoskrętu w ul. Młodzieżową
• kierunek Oborniki – likwidacja wysp,
budowa pasa manewrowego
• wykonanie nowej nakładki z mas bitumicznych
• budowa ścieżki rowerowej wraz z
chodnikiem, po południowej stronie
drogi, odcinek od skrzyżowania z ul.
Obornicką do ul. Nizinnej (część zakresu wg odrębnego opracowania projektowego)
• budowa odcinka chodnika po północnej stronie ulicy
• przebudowa istniejących chodników
i zjazdów
• wykonanie elementów kanalizacji
deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi
– wycinka drzew zgodnie z dokumentacją
projektową (z 46 drzew do wycinki przeznaczono 34 drzewa, ostatecznie wycinkę ograniczono do 24 drzew, wycięto
22 drzewa), przebudowa sygnalizacji
świetlnej oraz kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.
– Decyzję o rozpoczęciu prac poprzedziliśmy bardzo solidnymi analizami, rozmowami i zważeniem wielu determinujących
to przedsięwzięcie argumentów, kładąc
przy tym na szali konieczność zagwarantowania mieszkańcom bezpieczeństwa,
a z drugiej strony już na samym początku
mieliśmy świadomość, że będzie to zwią-

Zmiany w komunikacji publicznej
Kursy autobusów ponownie
według roboczego rozkładu jazdy!

Od 4 maja autobusy linii nr 901, 902,
904, 905 i 907 kursują od poniedziałku do
piątku ponownie według roboczego rozkładu jazdy. Nadal nie są wykonywane kursy
na linii nr 253 – linia jest zawieszona, aż
do odwołania.
Uwaga, w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej mogą
zostać wprowadzone kolejne korekty w
funkcjonowaniu transportu zbiorowego.

zane z częściową wycinką drzew – mówił podczas sesji wójt Grzegorz Wojtera.
– Każdy z nas chciałby podejmować tylko
te decyzje, które są dla wszystkich przyjemne. Nie zawsze tak oczywiście jest.
Musimy podejmować też te trudne decyzje.
I tak było w tym przypadku. Ta inwestycja,
jak i wszystkie pozostałe, które realizowane są na terenie gminy, podbudowana jest
pełną troską o najlepiej pojmowany interes społeczny z wykorzystaniem wszystkich
możliwości środków wiedzy, którą posiadają moi współpracownicy oraz eksperci,
występujący w różnych rolach – od projektantów aż po inspektorów nadzoru. Pragnę
też wszystkich Państwa zapewnić, że dbałość o środowisko naturalne, jego ochrona
i poprawa jest jednym z głównych celów
w naszej pracy jako pracowników urzędu.
Dlatego w ramach tej inwestycji, czego
wyrazem jest podjęta uchwała, będziemy
rekompensować ponadstandardowymi nasadzeniami ubytek w drzewostanie, który
pojawił się po realizacji pierwszego etapu
tej inwestycji.
Podczas majowej nadzwyczajnej sesji,
radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok,
w której kwotę 100 tys. zł przeznaczyli na
nasadzenia zastępcze.
Z pełną relacją z sesji można zapoznać się na YouTube → gminasuchylas →
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Suchy Las.
Barbara Stachowiak

szenia ograniczeń jesteśmy w pełnej gotowości do przywracania poszczególnych
połączeń w celu zaspokojenia potrzeb
przewozowych mieszkańców naszego re-

gionu – podkreśla Wojciech Jankowiak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Aktualny rozkład jazdy dostępny jest
na stronach internetowych przewoźników
Polregio oraz Koleje Wielkopolskie, a także na www.portalpasazera.pl.
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Pociągi kursują nadal
w ograniczonym zakresie

FOT. ZKP SUCHY LAS

Organizator Przewozów – Województwo Wielkopolskie – podjął decyzję o
utrzymaniu ograniczonej oferty w kursowaniu pociągów na terenie województwa
do 29 sierpnia br. Realizowane w tym
okresie połączenia stanowią niezbędne
minimum dla zachowania ciągłości transportu i umożliwiają dojazd do i z miejsc
pracy.
– Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku wzrostu potoków podróżnych i zno-

Po raz dziesiąty obchodziliśmy
Dzień Ziemi
W tym roku świętowaliśmy inaczej

22 kwietnia to dzień, w którym oczy całego świata zwrócone są ku problemom, z jakimi coraz bardziej boryka się nasza planeta.
To wtedy obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Matki Ziemi, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku.
Zwykle tego dnia całe szkoły, przedszkola, rodziny mobilizują się, aby zrobić
coś dobrego dla Ziemi. Organizowane są
akcje sprzątania świata, lekcje ekologii
czy protesty, mające zwrócić uwagę na potrzebę życia w zgodzie z naturą. Również
mieszkańcy naszej gminy mieli plan wyruszyć w teren, by corocznym zwyczajem
wziąć udział w zorganizowanych przez
sołtysów i zarządy osiedli akcjach sprzątania naszych małych światów. Pandemia
koronawirusa pokrzyżowała te plany.
Na szczęście wielu z nas nie potrzebowało odgórnej mobilizacji i z własnej inicjatywy, idąc na spacer do lasu, zabrało
rękawiczki i worek na śmieci. Niestety, jak
zwykle worki szybko zapełniały się porzuconymi puszkami, butelkami i innymi śmieciami, które wciąż w ogromnych ilościach
trafiają do lasów zamiast na wysypiska.
Niewątpliwie świadomość ekologiczna ludzi z roku na rok jest coraz większa.
Kwestie zmian klimatycznych i dbanie o
naszą planetę to temat żywy już nie tylko
22 kwietnia, ale przez cały rok. Bolą nas
obrazki ginących w pożarach zwierząt,
wysychających rzek czy duszących się od
smogu nas samych.
Młodzież strajkuje, by chronić planetę
Młodzi ludzie, czyli ci, którzy będą
zmagali się ze skutkami zmian klimatu w
największym stopniu, nie czekają z założonymi rękami na rozwój sytuacji, ale biorą sprawy w swoje ręce. – Zainspirowani
odwagą, nieustępliwością i determinacją
Grety Thunberg, chcemy przeciwstawić się
bierności polityków wobec postępowania
zmian i ocieplenia klimatu. Nie zgadzamy
się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kwestią kluczową dla naszej
przyszłości. To my – jako młodzi ludzie – w
największym stopniu będziemy odczuwać
skutki dzisiejszego braku decyzji – czytamy
w poście z grudnia 2018 roku na profilu FB
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, ruchu społecznego, będącego częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future.
Zaczynali jako grupa licealistów, obecnie jest to kilka tysięcy młodych ludzi w
całej Polsce, protestujących przeciwko
zmianom klimatu. – Chcemy jak najszybciej wymusić zmianę systemową w
Polsce i Unii Europejskiej, konieczną do
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powstrzymania katastrofy klimatycznej,
wykorzystując energię, moralny mandat i
skalę mobilizacji młodzieży, która będzie
coraz większą konsekwencją kompleksowej edukacji o zmianach klimatycznych.
Za podstawę zmian systemowych uważamy między innymi sprawiedliwą transformację energetyczną. Naszym priorytetem
jest walka o osiągniecie neutralności klimatycznej przez Polskę i Unię Europejską
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oraz zahamowanie wzrostu globalnej temperatury. W konsekwencji nie angażujemy
się w inne walki ekologiczne jak na przykład ograniczenie zużycia plastiku – piszą na swojej stronie www.msk.earth.
Tam też prezentują wszystkie postulaty
i wartości, według których działają.
Do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 22 kwietnia dołączyła również
młodzież z gminy Suchy Las. Około
20 osób w wieku 15-17 lat, na co dzień
uczniowie poznańskich liceów. Czas,
który mogliby poświęcić na rozwijanie
swoich pasji i zainteresowań, przeznaczają na działalność, której celem jest
powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Jak sami piszą o sobie: Jesteśmy
świadomi, że uratowanie naszej planety
wymaga od nas realnej zmiany sposobu
życia. Wiemy też, że nasze indywidualne
działania nie są i nie będą wystarczające, by zatrzymać dramatyczne procesy
niszczące środowisko. Domagamy się
zatem również działań politycznych i
ekonomicznych, które pozwolą urzeczywistnić inny sposób zaspokajania naszych
potrzeb. Musimy zacząć inaczej korzystać
z zasobów naturalnych i otworzyć się na
rozwiązania, które nie są wyniszczające
dla naszej planety. Chcemy uratować naszą
przyszłość, ale nie kosztem tych, których
przetrwanie uzależnione jest od dotychczasowych rozwiązań. Naszym priorytetem jest
walka z biernością władz wobec kryzysu klimatycznego, również na skalę lokalną.

Póki co, z działalnością MKS Suchy
Las spotkać się można głównie w sieci.
Za pośrednictwem social mediów planują informować i edukować w kwestiach
związanych z katastrofą klimatyczną. Ale
ich plany sięgają dużo dalej: – W obecnej
sytuacji nasze działania są utrudnione ze
względu na pandemię, mamy jednak głowy pełne pomysłów. W przyszłości chcemy
m.in. organizować warsztaty i konkursy
dla najmłodszych czy popularyzować akcje
sprzątania świata na terenach nam najbliższych.
Co ich motywuje? – Martwi nas wiele
rzeczy, zaczynając od śmieci leżących na
ulicach naszej gminy, po ogromne wyspy
plastiku pływające po oceanach. Szczególną uwagę zwracamy na tematy bieżące,
m.in. palące się lasy i wyschnięte rzeki,
które są skutkiem panującej suszy. Marzymy również, by w okresie zimowym ludzie
nie ogrzewali swoich domów odpadami,
a powietrze było wolne od smogu. Liczymy, że poruszane przez nas tematy są bliskie wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
Mamy nadzieję, że będą wspierać nasze
działania i aktywnie uczestniczyć w organizowanych przez nas akcjach. Ratujmy
naszą planetę razem!
Zachęcamy do śledzenia działalności
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Suchy Las na ich profilu Facebooka pod tą
właśnie nazwą. Tam też pojawiać się będą
informacje o spotkaniach otwartych, podczas których będzie możliwość dołączenia
do Strajku.
Starajmy się. Zróbmy coś z tą planetą
i z nami.
To cytat z filmu dokumentalnego „Można panikować” Jonathana L. Ramseya na
temat zmian klimatycznych w Polsce,
którego premiera odbędzie się 1 czerwca br. Bohaterem filmu jest prof. Szymon
Malinowski, fizyk atmosferyczny i dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, dla którego
walka o klimat i ostrzeganie przed katastrofą klimatyczną stały się osobistą misją.
– Wszystkie dane naukowe mówią, że jest
źle i jest gorzej, niż myśleliśmy. Z drugiej
strony ludzie nie chcą tego słuchać – mówi
w zwiastunie filmu prof. Malinowski.
Cały film będzie można obejrzeć od 1 do
7 czerwca w serwisie YouTube na kanale
Ramsey United, zwiastun dostępny jest już
teraz na stronie moznapanikowac.pl.
Dzień Ziemi to okazja, aby jeszcze głębiej zastanowić się, co my – jako pojedyncze jednostki – możemy zrobić, by chronić
naszą piękną planetę. Wydaje nam się, że
sami możemy niewiele, ale to nieprawda.
Możemy dużo! Jak mawiał o. Marian Żelazek: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć...”. Bądźmy więc dobrzy
dla naszej planety!

ZGK wznowiło przyjęcia na PSZOK
z ograniczeniami!

Od 27 kwietnia wznowione zostało przyjmowanie odpadów
od mieszkańców gminy Suchy Las w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczwskiej 22a w Chludowie,
wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków:
1. W punkcie (o charakterze miejsca publicznego) należy przestrzegać wytycznych wynikających z Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r.
tzn.:
– klient zobowiązany jest do posiadania rękawiczek oraz do zakrywania
ust i nosa przy pomocy odzieży lub
jej części, maski albo maseczki.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom oraz pracownikom spółki
zostaje wprowadzona rejestracja wizyt:

– r ejestracja telefoniczna pod nr tel.
691 150 250, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (tel.
czynny: pn. – pt. 7.00-15.00).
3. Na każdego klienta przypadać będzie
nieprzekraczalne 30 min. w godzinach zgodnie z dokonaną wcześniej
rejestracją – jest to czas na przyjazd,
rozładunek i wyjazd z punktu, w poniższym układzie rejestrowania.

UKŁAD Rejestrowania:
Poniedziałek

Klient 1

8.00 – 8.30

Klient 2

8.30 – 9.00

Klient 3

9.00 – 9.30

Klient 4

9.30 – 10.00

Klient 5

Wtorek – Piątek

Sobota

Klient 1

8.00 – 8.30

Klient 1

8.00 – 8.30

Klient 2

8.30 – 9.00

Klient 2

8.30 – 9.00

Klient 3

9.00 – 9.30

Klient 3

9.00 – 9.30

10.00 – 10.30

Klient 4

9.30 – 10.00

Klient 4

9.30 – 10.00

Klient 6

10.30 – 11.00

Klient 5

10.00 – 10.30

Klient 5

10.00 – 10.30

Klient 7

11.00 – 11.30

Klient 6

10.30 – 11.00

Klient 6

10.30 – 11.00

Klient 8

11.30 – 12.00

Klient 9

12.30 – 13.00

Klient 7

11.00 – 11.30

Klient 7

11.00 – 11.30

Klient 10

13.00 – 13.30

Klient 8

11.30 – 12.00

Klient 8

11.30 – 12.00

Klient 11

13.30 – 14.00

Klient 9

12.30 – 13.00

Klient 12

14.00 – 14.30

Klient 10

13.00 – 13.30

Klient 13

14.30 – 15.00

Klient 11

13.30 – 14.00

Klient 14

15.00 – 15.30

Klient 15

15.30 – 16.00

Klient 12

14.00 – 14.30

Klient 16

16.00 – 16.30

Klient 13

14.30 – 15.00

Klient 17

16.30 – 17.00

Małgorzata Dawidowska

w w w.suchylas.pl
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ODPADRYNDA odbierze
odpady problemowe
ZGK Suchy Las informuje, że zbiórka odpadów problemowych odbędzie się zgodnie
z harmonogramem.
Do mobilnego PSZOK dostarczać można TYLKO niżej wymienione odpady:
• drobne AGD i RTV (odkurzacz, czajnik,
toster, lokówka, radio, monitory i TV)
• sprzęt IT (komputery, drukarki, małe ksera, skanery, telefony itp.)
• małe elektronarzędzia (wiertarki, piły,
szlifierki)
• świetlówki
• akumulatory i baterie
• przeterminowane leki
• opakowania po chemikaliach (np. farby,
puszki po farbach, rozpuszczalnikach,
środkach ochrony roślin, detergenty)
• zużyty olej silnikowy i przekładniowy
• filtry olejowe
• opakowania po olejach
Uwaga! Odpady należy samodzielnie
umieścić w pojemnikach znajdujących się
na pojeździe ZGK Mobilnego PSZOK –
zabronione jest pozostawianie odpadów w
miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu
oraz po jego odjeździe (stanowiłoby to naruszenie przepisów jako zaśmiecanie terenów publicznych).
Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki, należy
przekazać odpady w godzinach określonych w harmonogramie.
Terminy przemieszczania się mobilnego PSZOK podane są również w ogólnym
harmonogramie odbioru odpadów oraz na
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stronie internetowej www.zgksuchylas.eu
(Odpady -> Odpady problemowe).
W związku z trwającą epidemią COVID-19, zwracamy uwagę na zachowanie
obowiązujących nakazów wynikających z
Rozporządzenia Rady Ministrów (maseczki,
rękawiczki) oraz zaleceń pracowników ZGK
w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz obsługi Mobilnego PSZOK.
Kiedy i w jakim miejscu pojawi się
odpadrynda – mobilny PSZOK?
9 MAJA (SOBOTA)
• Jelonek
• Osiedle Grzybowe
• Suchy Las
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16 MAJA (SOBOTA)
• Złotniki-Osiedle 9.00 – 9.25
– ul. Miła przy placu zabaw
• Złotkowo 9.30 – 9.55
– ul. Złota przy świetlicy
• Chludowo
10.05 – 10.25
– ul. Szkolna przy szkole
10.30 – 10.55
– ul. Obornicka przy skrzyżowaniu z ul.
Za Parkiem
• Chludowo - Zielątkowo 11.00 – 11.25
– u l. Dworcowa pomiędzy tablicami drogowymi na wysokości posesji nr 72
• Zielątkowo 11.30 – 11.55
– ul. Szkolna przy sklepie
• Golęczewo
12.00 – 12.25 – ul. Dworcowa przy szkole
12.30 – 12.55 – ul. Tysiąclecia przy
skrzyżowaniu z ul. Krętą
23 MAJA (SOBOTA)
• Złotniki
9.00 – 9.25 – ul. Kochanowskiego przy
skrzyżowaniu z ul. Reja
9.30 – 9.55 – ul. Radosna przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną
•Z
 łotniki-Wieś 10.00 – 10.25
– ul. Słoneczna przy sklepie „Tęcza”
• Biedrusko
11.00 – 11.20 – ul. Chludowska – za garażami, przy bloku nr 388
11.30 – 11.50 – ul. Zjednoczenia przy
pętli autobusowej
12.00 – 12.30 – ul. Powstańców Wlkp.
przy blokach

Las przy Grzybowym uporządkowany
Las gospodarczy znajdujący się w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, sąsiadujący
z Osiedlem Grzybowym przy ulicy Muchomorowej, został ponownie udostępniony
mieszkańcom. Od 20 kwietnia mogą w nim już spacerować. Wcześniej, ze względów
bezpieczeństwa i to nie tylko epidemiologicznych obowiązywał zakaz wstępu. W tym miejscu
bowiem od początku kwietnia Nadleśnictwo Łopuchówko wykonywało prace porządkowe.

Wizytacja potwierdziła pilną potrzebę uporządkowania lasku, a przede wszystkim wycinki tych drzew, które stwarzają potencjalne
zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających na tym terenie. Wizytacja zakończyła się zapewnieniem, że sprawa będzie potraktowana jako pilna i sanitarna wycinka
drzew powinna być przeprowadzona jeszcze
w pierwszym kwartale bieżącego roku.

FOT. B. Stachowiak

To już kolejne działania podjęte w lesie
przy Osiedlu Grzybowym. Wcześniejsze
przeprowadzone zostały w 2018 roku na
wniosek radnych i Zarządu Osiedla Grzybowego minionej kadencji. Tak jak teraz,
temat ten koordynował Urząd Gminy.
– W wyniku naszych rozmów i działań lasek
został wówczas uporządkowany przez Nadleśnictwo – informuje Wiesław Orczewski, kierownik Referatu Ochrony
Środowiska. – Usunięte zostały
drzewa przewrócone i pochylone,
znajdujące się w pobliżu ścieżki
spacerowej. Takie zabiegi winny
być przeprowadzane regularnie ze
względu na wiek i stan drzewostanu – stąd była konieczność obecnej, kolejnej już akcji porządkującej „lasek”.
Tym razem z ramienia Osiedla
Grzybowego w sprawę zaangażowała się radna Iwona Koźlicka.
– Pod koniec stycznia tego roku jako
przedstawicielka Osiedla Grzybowego uczestniczyłam w spotkaniu w Nadleśnictwie Łopuchówku z nadleśniczym Tomaszem
Sobalakiem – informuje Radna. – Spotkanie
to dotyczyło możliwości zagospodarowania
niewielkiej części „lasku”, w celu zapobieżenia dalszej dewastacji i zaśmiecania tego
terenu. W wyniku tego spotkania jeszcze
w styczniu odbyła się wizytacja lasku z moim
udziałem i przedstawiciela Nadleśnictwa.

i pochylonych nad ścieżkami spacerowymi,
uczęszczanymi przez mieszkańców osiedla
– wyjaśnia Hanna Haładzińska-Napierała
z Nadleśnictwa Łopuchówko. – Zabieg ten
miał na celu poprawę kondycji drzewostanu, który już dawno osiągnął wiek dojrzały, w związku z czym usychające drzewa są
tam coraz częstszym widokiem. Działanie
to było konieczne, ponieważ powstrzymywanie się od wycinania drzew zamierających skutkuje powolną utratą stabilności
lasu, zwiększeniem jego podatności na choroby, szkodniki, wywroty i tym samym może
wpływać na bezpieczeństwo intensywnie
korzystających z niego ludzi. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom spacerowiczów,
uprzątnięto również konary z koron świeżo ściętych drzew oraz odsunięto gałęzie
z wydeptanych przez nich ścieżek. Nie wszystkie jednak opadłe
oraz złamane gałęzie są usuwane
z drzewostanu, ponieważ las gospodarczy (czyli posadzony ręką
ludzką w celu produkcji drewna)
nie jest obiektem o założeniu
parkowym i nigdy nie zapanuje
w nim „porządek” rodem z przydomowego ogródka. Połamane
gałęzie, opadłe liście, spróchniałe pnie i konary są elementem
tego ekosystemu i nie jest celem
prawidłowej i zrównoważonej
gospodarki leśnej umniejszanie
tych zasobów.
Jak dodaje Hanna Haładzińska-Napierała, obecnie las przy ulicy Muchomorowej
jest to już starszy drzewostan o obniżonej
wartości rynkowej, którego dalsze użytkowanie będzie ukierunkowane na stopniową
przebudowę pod kątem uzyskania przyszłego odnowienia poprzez wyłącznie cięcia częściowe.			
BS

W tegorocznych pracach wykonywanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko
uczestniczył Referat Komunalny Urzędu
Gminy. O podjętych działaniach i ich zakresie informowany był również przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego Jarosław Dudkiewicz. – W kwietniu w lesie tym
wykonano zabieg pielęgnacyjny polegający na usunięciu drzew suchych, chorych

Wysypiska śmieci w lesie
to zagrożenie dla środowiska

• W przeciwieństwie do wysypisk legalnych nie są one oddzielone od podłoża
kilkoma warstwami wytrzymałej folii
oraz warstwą żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się
substancji toksycznych do gleby i wód
gruntowych, m.in. resztek chemicznych
środków ochrony roślin czy przeterminowanych leków. W obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje
metali ciężkich, zwłaszcza niklu, cynku,
chromu, a nawet rtęci. Doprowadza to do
skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często wody pitnej.
• Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do
zaburzeń funkcjonowania ekosystemów
leśnych, nierzadko do śmierci występują-

cych wokół nich drzewostanów.
• Składowane odpady z czasem zaczynają
się rozkładać (nie ma możliwości kontrolowania tego procesu na dzikich wysypiskach). Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów.
Nieprzyjemne dla człowieka zapachy
przyciągają zwierzęta roznoszące groźne
choroby – szczury, komary, muchy.
• Powstające w dzikim wysypisku biogazy
doprowadzić mogą do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby
i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.
• Torebki foliowe trafiające na wysypiska
są połykane przez zwierzęta, co prowadzi
do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu
powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.
Źródło: www.lasy.gov.pl
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Edukacja w czasie epidemii
Do 24 maja zostało przedłużone na terenie kraju zamknięcie szkół oraz ograniczenie
prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach.
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla
dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w
semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18
czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się
od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają
również wtedy zaświadczenia.

BS

FOT. impatient studio

W uzasadnieniu do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24
kwietnia 2020 roku czytamy: Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań
wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, Minister Edukacji Narodowej
zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży
i dalszym ograniczeniu – w terminie od 27
kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności
niektórych jednostek systemu oświaty.
Ministerstwo przypomina również, że
w czasie ograniczenia funkcjonowania
szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka
realizowana jest na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
24 kwietnia został podany także komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
w 2020 roku.

Laptopy dla uczniów
z dofinansowaniem

Szkoły przeprowadziły rozeznanie wśród rodziców uczniów, a Gmina w oparciu o zgłoszone
zapotrzebowanie zakupiła z własnych środków sprzęt komputerowy. Na początku kwietnia
46 laptopów zostało przekazanych do gminnych placówek oświatowych. Te następnie
trafiły do uczniów.
Wszystko to w związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem w całym kraju
zajęć w szkołach. Od 25 marca placówki
oświatowe zostały zobowiązane do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. To dla
uczniów oznacza naukę w domu przy pomocy Internetu i sprzętu takiego jak komputer czy tablet.
Gmina otrzyma dofinansowanie
W międzyczasie Gmina złożyła także
wniosek do rządowego programu „Zdalna
Szkoła”, współfinansowanego ze środków
unijnych, który został uruchomiony w
związku z wprowadzonym na terenie kraju
stanem epidemii, a co za tym idzie obecną
sytuacją szkolnictwa. Programem tym objęto samorządy, które zostały upoważnione
do składania wniosków o sfinansowanie
zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu
do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację
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Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie
się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku
i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie
będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu
w terminie głównym i dodatkowym będą
znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017)
potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019)
zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
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zdalnych lekcji.
Wniosek naszej Gminy został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w swojej
kategorii (samorządy zostały przydzielone
do sześciu kategorii a kryterium była liczba
uczniów). Jest to 80 tysięcy złotych, co stanowi 70% wartości zakupionego sprzętu.
BS

Sprawdź, gdzie i jak można
korzystać z boisk
W dniu 2 maja ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zmiany weszły w życie 4 maja, lecz by
sprostać i przygotować się do wszystkich
wymagań Gmina Suchy Las od 6 maja
otworzyła obiekty wymienione w tabeli.
Drodzy użytkownicy boisk, zachęcamy
do dokonywania rezerwacji w Gminnym
Ośrodku Sportu. Zgłoszenia na kolejny
dzień i weekend przyjmowane są wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00, pod numerem:
603 111 949.
Apelujemy do wszystkich, aby korzystając z boisk stosowali się do zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie
epidemii.

W każdym z tych miejsc obowiązywać będzie ścisły reżim sanitarny i ograniczenia dotyczące liczby osób.
• Boiska gminne publiczne czynne będą od
godz. 12.00 do godz. 19.00.
• Wejście na dany obiekt możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do pracownika Gminnego Ośrodka Sportu w
Suchym Lesie.
• Na jednym boisku może znajdować się
maksymalnie 6 osób.
• Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć
grupowych powyżej 6 osób.
• Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających
obiekt.

BOISKA - gminne publiczne
Adres

Funkcja
Golęczewo

ul. Dworcowa

koszykówka i małe treningowe
Suchy Las

ul. Poziomkowa - Park

wielofunkcyjne

ul. Poziomkowa - Park

siatkówka plażowa

ul. Szkółkarska

siatkówka plażowa

ul. Rzemieślnicza

skatepark
Suchy Las Wschód

ul. Bogusławskiego

wielofunkcyjne
Zielątkowo

ul. Sportowa

wielofunkcyjne
Złotniki Wieś

ul. Słoneczna

koszykówka

ul. Słoneczna

siatkówka plażowa
Złotniki Osiedle Grzybowe

ul. Sosnowa

wielofunkcyjne

Boiska - szkolne
Adres

Funkcja
Biedrusko

ul. Wojskowa

wielofunkcyjne
Chludowo

ul. Szkolna

wielofunkcyjne
Suchy Las

ul. Poziomkowa

wielofunkcyjne

Pozostałe obiekty sportowe ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań pozostają nadal zamknięte.

w w w.suchylas.pl

•O
 bowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania twarzy do momentu wejścia na
boisko. Grając na boisku nie trzeba zasłaniać twarzy.
• Skrócone o 15 minut zostają wszystkie
rezerwacje godzinowe, aby umożliwić
wymianę graczy na boisku bez ryzyka
mijania się oraz konieczną dezynfekcję
urządzeń i sprzętu.
•P
 rzypominamy o konieczności gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.
•D
 o dyspozycji graczy przy wejściu na boisko jest płyn dezynfekcyjny.
• Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun
lub trener odpowiada za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich
uczestników gry.
•K
 orzystający z boiska ma swój sprzęt treningowy, tj. np. piłkę.
• Przed każdym z otwartych boisk będzie
dostępny nowy obowiązujący regulamin.
Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa! Z uwagi na zaistniałą sytuację,
a także rekomendacje Ministerstwa Sportu, zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia
zasad bezpieczeństwa i ograniczeń. Będą
one obowiązywać do odwołania.
Za obsługę i bezpieczeństwo na w/w
boiskach odpowiadać będzie Gminny
Ośrodek Sportu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
wytycznymi oraz ich stosowanie. W tym
trudnym czasie będziemy zmuszeni do
weryfikacji ich respektowania, a w skrajnych przypadkach do żądania opuszczenia
obiektu przez osoby, które nie przestrzegają zaleceń. Pamiętajcie, że trzymanie się
zasad ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie wytycznych.
Justyna Radomska
Kierownik Referatu Komunalnego
UGSL
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Nowa wizytówka Chludowa

Nie tylko z zewnątrz prezentuje się okazale. Także wewnątrz robi wrażenie. Rewitalizacja
Starego Baru w Chludowie dobiegła końca. W środę 15 kwietnia odbył się odbiór końcowy
robót, w którym uczestniczyli przedstawiciele ze strony wykonawcy inwestycji oraz
zastępca wójta, pracownicy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu Gminy, a także
dyrekcja Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.
gdzie zastosowano drewniane łączenie belek.
Budynek został wyposażony w monitoring i klimatyzację. Został on także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na korytarzach i w holu znajdują się
tablice tyflograficzne z planem obiektu.
Tabliczki opisowe do poszczególnych pomieszczeń posiadają napisy brajlowskie.
W celu ułatwienia poruszania się po bu-

dynku na ciągach komunikacyjnych zostały zamontowane ścieżki prowadzące, jest
również winda i oczywiście odpowiednio
wyposażone toalety.
Projekt ponadto objął zagospodarowanie terenu wokół Starego Baru. Powstała
nowa nawierzchnia z kostki betonowej,
parking, oświetlenie uliczne oraz podświetlenie budynku.
Co dalej? – Kolejnym krokiem będzie
przekazanie nam w nieodpłatne użytkowanie tego budynku przez Gminę – informuje Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor CKiBP.
Stary Bar będzie bowiem zarządzany przez
Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną
Gminy Suchy Las.

FOT. B. Stachowiak

Adaptacja budynku z ok. 1910 roku
przeprowadzona została pod okiem Powiatowego Konserwatora Zabytków. – Chodziło o to, żeby jak najmniej rozebrać, a
odbudować tylko te elementy, które były w
takim stanie, że nie można było ich pozostawić – wyjaśnia kierownik budowy Karol Czarniak.
Mimo, że budynek z zewnątrz wyglądał
nie najgorzej, po rozpoczęciu prac przez
Firmę Budowlaną Dota okazało się,
że znaczna część konstrukcji wymaga odbudowania i zastosowania
nowych materiałów. – Remonty z
całą pewnością są dużo trudniejsze
niż budowa od nowa – wyjaśnia
Wojciech Dota, prokurent spółki.
– Ten obiekt na pierwszy rzut oka
wyglądał przyzwoicie. Ale tylko
na pierwszy rzut oka. W rezultacie
pozostał tylko parter i jeden szczyt.
Trzeba było także zasypać piwnicę,
ponieważ nie odpowiadała żadnym
wymogom wielkościowym i pojawiała się w niej często woda.
Stary Bar w Chludowie został zatem
odbudowany, ale nie tylko. Projekt obejmował także jego rozbudowę. Powstał
przeszklony hol wejściowy oraz zaplecze
dla sali widowiskowej. A co kryje on w
środku?
Te osoby, które miały okazję widzieć go
w środku przed remontem, na pewno będą
zaskoczone, m.in. jego przestronnością.
Na parterze znajdują się pomieszczenia
administracyjne, techniczne, duża sala z
zapleczem, szatnia i sala widowiskowa dla
100 osób. Na piętrze zlokalizowana została
sala korekcyjna, przebieralnie, toalety. Są
także dwa tarasy, kolejne pomieszczenia
techniczne i sporych rozmiarów poddasze,
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– Od tego momentu zacznie się nasza
działalność. Rozpoczniemy od wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w meble,
a sali widowiskowej dodatkowo w sprzęt
audio-wideo – dodaje Dyrektor CKiBP.
Stary Bar tak, jak wcześniej zakładano
będzie wykorzystywany na cele społeczno
– kulturalne, co oznacza, że będą z niego
korzystać miejscowe organizacje, takie
jak: Orkiestra Dęta Chludowo, Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie, Koło Gospodyń
Wiejskich wraz z Chludowską Mazelonką,
chludowska filia Klubu Seniora, a także
Rada Sołecka.
Jak się dowiedzieliśmy, budynek do tej
pory potocznie nazywany przez mieszkańców starym barem, od teraz będzie oficjalnie Starym Barem. – Nazwa ta przyjęła się
wśród mieszkańców Chludowa i nikt nie
wyobraża sobie innej.
Dlatego postanowiliśmy
przy niej pozostać – wyjaśnia Matylda Strebejko-Komarowska, zastępca dyrektora CKiBP.
A kiedy oficjalne
otwarcie?
Pierwotnie
uroczyste otwarcie Starego Baru planowane
było na połowę czerwca,
w ramach obchodów Dni
Gminy Suchy Las. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną odbędzie się w innym terminie,
tak by wszyscy mogli razem świętować to
wydarzenie.
Adaptacja historycznego budynku w
Chludowie została przeprowadzona przy
udziale środków unijnych. Gmina na projekt dotacyjny o wartości ponad 5 mln zł
otrzymała 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 budynku wyniósł ok. 7 mln zł.
Barbara Stachowiak
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#acoochrona

Przyłbice ochronne Aco.
Szczegóły znajdziesz na
www.ochrona.aco.com.pl

Min. ilość zamówienia - 10 szt. Realizujemy indywidualne zamówienia hurtowe

LOKALNE CENTRUM ZAOPATRZENIA

DEZYNFEKCYJNEGO

NA CZAS PANDEMII

MASECZKI

RĘKAWICZKI
ul. Borówkowa 24, Suchy Las
www.met-bud.com
DEZYNFEKCJA DŁONI
tel. 886 434 606
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

w w w.suchylas.pl
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Co słychać w Centrum Kultury?
Czas epidemii niesie z sobą uciążliwe ograniczenia, ale i nowe pomysły. Szukamy
możliwości i form działania, umożliwiających kontakt z naszymi odbiorcami.
W marcu, właściwie, z dnia na dzień
zmuszeni byliśmy do zamknięcia Centrum
Kultury i Biblioteki w związku z pandemią koronawirusa. Musieliśmy odnaleźć
się w tej trudnej sytuacji i wymyślić nowe
sposoby kontaktu z naszymi odbiorcami,
żeby nie zostawiać ich bez dostępu do zajęć, wydarzeń, książek.

W ramach akcji #niezostawiamczytelnika
zapraszamy mieszkańców naszej gminy
na spotkania z pisarzami, dziennikarzami,
myślicielami. Często są to spotkania interaktywne, w których uczestnicy mogą zadawać pytania gościom.
Nasza Biblioteka zainicjowała akcję
„wolne lektury”. W naszym katalogu bi-

Nasza dzisiejsza oferta, choć w nieco
innej formie, nie jest uboższa od tej sprzed
pandemii koronawirusa. Kultura, będąca
dotychczas dodatkiem do codziennego życia, dzisiaj, w sytuacji zamknięcia wielu
ludzi na przestrzeni kilku metrów kwadratowych jest czymś równie ważnym jak
chleb. Ten stres związany z zagrożeniem
epidemicznym, z izolacją, często niemożnością spotkania się z najbliższymi,
którzy mieszkają oddzielnie, jest łatwiej
przełamać i pokonać oglądając dobry film,
spektakl, koncert, czytając książkę nawet
w wersji elektronicznej, słuchając ulubionej muzyki.
Dlatego właśnie zaproponowaliśmy
naszym bywalcom różne inicjatywy kulturalne odbywające się online. #utknąłeśwdomu to akcja zainicjowana przez największe muzea świata, które udostępniły swoje
zbiory w wersji elektronicznej i można je
zwiedzać nie wychodząc z domu. Podpowiadamy gdzie znaleźć konkretne linki.
Proponujemy także obejrzeć ciekawe spektakle. Na przykład Opera Poznańska umożliwiła w sieci obejrzenie i wysłuchanie
inscenizacji Halki Stanisława Moniuszki.
Z nieco innej półki muzycznej, udostępnialiśmy wydarzenie, jakim był koncert Króla.
Artysta miał wystąpić w sali widowiskowej
Centrum Kultury pod koniec marca.
Proponujemy słuchowiska i spektakle.

bliotecznym można korzystać z zasobów
serwisu wolnelektury.pl, który oferuje ponad 5 tysięcy utworów literackich, w tym
wiele lektur szkolnych, kilkaset audiobooków, które można bezpłatnie przeglądać,
słuchać, pobierać, a nawet udostępniać innym i cytować.
Największym wyzwaniem organizacyjnym były dla nas zajęcia i warsztaty, bo
uczyliśmy się wszystkiego od podstaw, ale
warto było i mam dzisiaj z tego powodu
poczucie sporej satysfakcji, a nawet… sukcesu. Mamy warsztaty online: taneczne,
muzyczne – na przykład z Wujkiem Ogórkiem, teatralne, plastyczne… Nauka gry na
instrumentach, czy nauka sztuki wokalnej,
to zajęcia indywidualne, w których bierze
udział uczestnik i jego nauczyciel, osoba
prowadząca. Budynek jest zamknięty, dlatego zaproponowaliśmy odbiorcom prowadzenie tych zajęć online.
Uczestnikom zajęć grupowych, m.in.
edukacji artystycznej, proponujemy instruktażowe filmy, które zamieszczamy na
naszym kanale na youtubie lub na naszym
profilu facebookowym.
Dzisiaj uczymy się wielu nowych rzeczy, ale na pewno wykorzystamy te doświadczenia także w przyszłości, bo podobna sytuacja do dzisiejszej może się
przecież jeszcze kiedyś powtórzyć. Poza
tym, może ktoś, już po pandemii będzie
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nadal zainteresowany warsztatami online.
Oczywiście w większości przypadków nic
nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, dlatego jak tylko będzie to możliwe, wznowimy
naszą tradycyjną działalność, otworzymy
drzwi naszych placówek dla mieszkańców.
Wiem, że oni już za nami tęsknią, ale – zapewniam – my za nimi też.
Co wydarzy się w Centrum Kultury
w najbliższym czasie?
Stopniowo otwieramy bibliotekę. Od 6
maja otwarta jest główna siedziba biblioteki przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie.
Filie w Złotnikach i Chludowie są jeszcze
nieczynne. Spragnionych czytelników zapraszamy do biblioteki i prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (więcej
na www.osrodekkultury.pl).
Postanowiliśmy też zorganizować projekcję, a najlepiej cykl projekcji kina samochodowego. Taka forma wydarzenia
byłaby dziś okazją do spotkania i uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym w czasie, kiedy jesteśmy wszyscy odcięci od
takich możliwości, a na przyszłość częścią
naszej oferty kulturalnej. Projekcje odbywałyby się na parkingu przy hali GOS, co
już ustaliliśmy z dyrekcją Ośrodka. Trwają
starania dystrybutorów filmów, by uzyskać
zgodę na organizację pokazów kina samochodowego. Zgłosiliśmy swój akces, trzymamy rękę na pulsie. Mamy nadzieję, że
już wkrótce spotkamy się w kinie!
Dyrektor CKiBP
Andrzej Ogórkiewicz

Dni Gminy Suchy Las
– odwołane
Szanowni Państwo!
W związku ze stanem epidemii koronawirusa i niemożliwością oceny
rozwoju sytuacji w kolejnych dniach
i miesiącach, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym podjąłem
decyzję o rezygnacji z Dni Gminy Suchy Las 2020. Nie planujemy również
żadnych wydarzeń alternatywnych.
Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego Dni Gminy, powołanego w październiku 2019 r., którzy
czynili starania, aby przygotować
atrakcyjny program naszego sucholeskiego festynu.
Dziękuję również sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli za ich
wkład i ciekawe pomysły uatrakcyjnienia Dni Gminy. Mam nadzieję, że
tegoroczne propozycje wykorzystamy
w kolejnym roku.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

informuje

•

proponuje

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…
Mój sąsiad Totoro,
reż. Hayao Miyazaki, Japonia 1988.
Film dostępny na platformie Netflix.
Mój sąsiad Totoro ujrzał światło dzienne w 1988 roku. Po ponad 30 latach animacja japońskiego studia Ghibli zyskała już
status ponadczasowej. Oglądana w 2020
roku, aktualnością przesłania nie odbiega
od tytułów z drugiej XXI wieku. Widz poznaje historię dwóch sióstr, Mei i Satsuki.
Dziewczynki wraz ojcem i zmagającą się
z ciężką chorobą mamą przeprowadzają się
na wieś, do opuszczonego, nieco tajemniczego domu. Szybko odkrywają, że spokojna z pozoru okolica przepełniona jest
magią. Najpierw siostry spotykają mieszkające w ich domu tajemnicze czarne kulki
– Kurzaki, później poznają Totoro – łagodne leśne duchy, żyjące w wielkich drzewach kamforowych. Istoty te mogą stać
się niewidzialne, szybko się uczą, kochają
muzykę i choć bywają dokuczliwe, mają

• zaprasza

dobre maniery. Rodząca się między dziećmi a Totoro więź objawia się w małych,
ale ważnych dla każdego z nich gestach
i pozwala oswoić trudną sytuację, jaką jest
pobyt mamy w szpitalu. Pełną czułości
i magii atmosferę filmu podkreśla również
świetna muzyka.
DLA MŁODZIEŻY…
Lady Bird,
reż. Greta Gerwig, USA, 2017.
Film dostępny na platformie Netflix,
Amazon Prime, Chili.pl oraz na YouTube.
Debiut reżyserski autorki świetnie przyjętych Małych Kobietek, łączący opowieść
o dojrzewaniu z ciepłą komedią. Christine
Lady Bird McPherson (grana przez Saoirse
Ronan) to 17-latka z Sacramento, ucząca
się w prowincjonalnym katolickim liceum.
Nosi różowe włosy, posługuje się nadanym
przez siebie imieniem i (jak niemal każda
nastolatka przekonana o swojej wyjątkowości) porusza się w świecie radykalnych
porywów i głębokich emocji. Intensywnie
przeżywa pierwsze miłości, konieczność
wyboru dalszej edukacji oraz brak perspektyw na wymarzone studia. Zawiera przyjaźnie, zrywa je, a potem znów zawiera,
ucząc się wybaczać i przepraszać. Ciekawym wątkiem jest również niełatwa relacja
bohaterki z matką. Obie kobiety bardzo się
kochają, ale mają wyraziste osobowości
o jasno sprecyzowanych poglądach i trudno im się przyznać do wzajemnego szacunku. Lady Bird to z pozoru klasyczny
film gatunkowy, jakich kino widziało już
wiele. Wyróżnia się jednak naturalnością,
z jaką Gerwig prowadzi swoich bohaterów,
nie wartościując ich postępowania, a każ-

Wolne Lektury w internetowym
katalogu sucholeskiej biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las uruchomiła dodatkową usługę dla użytkowników
korzystających z katalogu on-line Biblioteki.
Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni
w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. Wszystkie utwory
zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie
przeglądać, słuchać, pobierać na swój
komputer, a także udostępniać innym
i cytować.
W jej zbiorach znajduje się 5574
utworów, w tym wiele lektur szkolnych
zalecanych do użytku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, które trafiły już do
domeny publicznej. Wszystkie dzieła są
odpowiednio opracowane – opatrzone

przypisami, motywami i udostępnione
w kilku formatach – HTML , TXT , PDF,

dy z młodzieńczych problemów traktując
z równym szacunkiem.
DLA Dorosłych…
Irlandczyk,
reż. Martin Scorsese, USA, 2019.
Film dostępny na platformie Netflix.
Irlandczyk to osadzony w powojennej
Ameryce dramat kryminalny. Opowiada
historię Franka Sheerana, zawodowego
mordercy, który wyszkolił się w sztuce pozbawiania życia w trakcie włoskiej kampanii II wojny światowej, a po powrocie do
USA bardzo szybko zaczął użyczać swych
umiejętności najbardziej osławionym
przedstawicielom zorganizowanej przestępczości. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest
jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych –
tajemniczemu zaginięciu działacza związkowego Jimmy’ego Hoffa. Sheeran, będąc
już przykutym do wózka inwalidzkiego
starcem, snuje refleksję na temat swego bogatego w kryminalne ekscesy życia i rozważa na ile świadomie uczestniczył w tworzeniu historii drugiej połowy XX wieku,
a do jakiego stopnia był niewiele znaczącym pionkiem. Widzowie zaś towarzyszą
mu w tym brutalnym rozrachunku, poznając kulisy funkcjonowania przestępczego
półświatka oraz kryminalnych powiązań
ze światem polityki.

EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków,
czytanych przez takich aktorów jak:
Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej
Chyra. Można ich słuchać w formatach
MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających
trudności z czytaniem.
Zachęcamy do korzystania.
Źródło treści i logotypu:
www.wolnelektury.pl
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Przez muzykę lepiej się
rozumiemy i lepiej poznajemy
Gmina Suchy Las od czerwca 1999 roku ma swoje symbole – herb, flagę i pieczęć. Nie każdy
jednak wie, że od listopada 2004 roku ma także hejnał, którego kompozytorem jest muzyk,
pedagog, trębacz, mieszkaniec Suchego Lasu Bogumił Bard.
Bogumił Bard: Jestem sucholesianinem. Tu się urodziłem, tu uczęszczałem do szkoły, w której po latach
pracowałem jako nauczyciel.
Ma Pan na myśli Szkołę Podstawową im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie?
Tak, w tej szkole pracowałem
przez pięć lat jako nauczyciel muzyki, a moimi uczniami byli między
innymi Pani Urszula Habrych, przez
wiele lat dyrektorująca Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
Suchy Las, a także Pan Ryszard Tasarz przez lata piastujący stanowisko
komendanta sucholeskiej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. Właśnie
wtedy w latach 60-tych ubiegłego
wieku, nie licząc czasu, wyjeżdżałem
z młodzieżą do Poznania na koncerty i przedstawienia operowe. Leżący
blisko dużego miasta Suchy Las nie
miał dogodnej komunikacji i z niemałym trudem wracaliśmy po tych
kulturalnych „eskapadach” do domu
(uśmiech).
Po pięciu latach „rozstał” się
Pan z sucholeską podstawówką.
W tamtym czasie kierownikiem szkoły
był Stefan Rewers. On przystał na moją
prośbę zakończenia współpracy ze szkołą. Ja równolegle studiowałem w Wyższej
Szkole Muzycznej na dwóch wydziałach:
pedagogicznym i instrumentalnym. Moja
umiejętność gry na trąbce była na tyle
zaawansowana, że mogłem przystąpić do
orkiestralnego przesłuchania i zostałem
przyjęty jako muzyk do orkiestry symfonicznej.
Trąbka zawsze była Pana pasją?
Pasją była do tego stopnia, iż wraz z
kolegami, którzy także mieszkali w Suchym Lesie, stworzyliśmy zespół. Wówczas modne były zespoły gitarowe. W naszym były trzy gitary, perkusja, akordeon
i trąbka. Proszę sobie wyobrazić, że moi
koledzy, bardzo młodzi chłopcy sami wystrugali sobie gitary, kupili przystawki i na
takich instrumentach grali. Nazwaliśmy
się Blue Boys i występowaliśmy w niebieskich strojach.
A gdzie zespół występował?
W miejscu, gdzie jest obecnie parking
przed kościołem w Suchym Lesie, była
sala Gminnej Spółdzielni – pierwotnie magazyn zbożowy, który później został wyremontowany. I na tej sali organizowane
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były tzw. fajfy, czyli zabawy taneczne, na
których graliśmy.
Młodzież chętnie przychodziła na potańcówki. Jeszcze do dzisiaj wszyscy ci starsi
mieszkańcy je pamiętają i miło wspominają. Przychodziło także wojsko z pobliskiego Biedruska. A my graliśmy praktycznie
wszystko, co było modne. Wtedy popularni byli Beatlesi i słynny „Dom wschodzącego słońca”.
Po występach w Suchym Lesie wypłynął Pan na szerokie wody muzykowania.
Tak, jak wspomniałem rozpocząłem
współpracę z orkiestrą. Była to Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna, która
koncertowała po całym województwie
wielkopolskim. Zostałem przyjęty jako
czwarty trębacz i pomału awansowałem na
trzeciego, drugiego trębacza, aż zostałem
trębaczem solistą. Poza tym pracowałem w
szkołach muzycznych w Poznaniu.
I w międzyczasie założył Pan z innymi
muzykami słynną kapelę.
35 lat temu pięciu absolwentów Akademii Muzycznej, wśród których byłem i
ja, założyło zespół instrumentów dętych
blaszanych. Kolega Mieczysław Leśniczak
w tworzenie tego zespołu włożył najwięcej
inwencji. Mieczysław nawiązał kontakt z
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ówczesnym dyrektorem Zamku Rydzyńskiego dr Feliksem Zielnikiem, który powiedział: Chłopacy „ok”. Jesteście moim
zespołem. Będę wam organizował koncerty. U mnie macie możliwość robienia
obozów kondycyjnych, macie hotel, wyżywienie, ćwiczcie i róbcie program. Dzisiaj
rozmawiałem ze Stefkiem Śliwą puzonistą
zespołu, który mówi: Boguś jak dobrze byłoby wrócić do tamtych czasów. Ten
luz-blues.
Wówczas też wyspecjalizowałem
się w grze na trąbce clarino, stosowanej w muzyce barokowej. Ta umiejętność dała mi sposobność współpracy
z profesorem Stefanem Stuligroszem
i Filharmonią Poznańską.
I otwarła przed Panem kolejne
drzwi muzycznej kariery?
Dostałem propozycję pracy w
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
i tam przez 10 lat prowadziłem klasę
trąbki. Objąłem także kierownictwo
muzyczne w Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”, co było fantastycznym
doświadczeniem. Folklor w tamtych
czasach był wizytówką naszego kraju. Jeździliśmy i koncertowaliśmy po
całym świecie.
Byliśmy w Watykanie na audiencji u Jana Pawła II, pierwszej audiencji po zamachu na Papieża. To było
niezwykłe przeżycie. Kardynał, który nas wprowadzał, powiedział, że
nie wiadomo, ile Jan Paweł II będzie
miał sił i czy w ogóle zejdzie do publiki. Ale powiedział też, że z Papieżem
nigdy nie wiadomo. I oczywiście przyszedł do nas. Pierwsze jego słowa były:
Macie gdzie spać? A drugie: Czy macie
co jeść? Jak to opowiadam, mam ciarki
na plecach. Jan Paweł II był wspaniałym
człowiekiem. Z tego spotkania pozostały
wspomnienia i zdjęcie, na którym całuję
Papieża w rękę.
Czy z tych muzycznych podróży ma Pan
jeszcze jakieś szczególne wspomnienie?
Z zespołem folklorystycznym uczestniczyłem w festiwalu na Malcie. Po przyjeździe na miejsce został nam przydzielony
przewodnik i opiekun. Od razu powiedziałem do naszej tłumaczki: Marzenka spytaj
go, co mógłbym tu zagrać, żeby porwać
publiczność. I on przyniósł mi nuty. Przez
noc opracowałem je na nasz zespół, a rano
zrobiłem próbę. Podczas koncertu, tak jak
Chludowianie, prezentowaliśmy wszystkie
regiony naszego kraju w tańcach ludowych. Na końcu, gdy ludzie bili już brawo,
zagrałem ich utwór. To było coś wspaniałego. Na drugi dzień, gdy szedłem główną
ulicą Valletty stolicy Malty, Maltańczycy
serdecznie mnie pozdrawiali i zapraszali
do siebie na kawę, wino, nazywając mnie
Mister Trąbita.

W drodze powrotnej z Malty, na promie którym płynęliśmy zapalił się jeden
z silników. Musieliśmy wracać. Młodzi
ludzie, jak to młodzi. Słońce, pasja... Zebrała się nas grupka, wzięliśmy instrumenty zaczęliśmy grać i śpiewać. Cały czas
przyglądał się nam z otwartą buzią
starszy pan. Gdy z powrotem dopłynęliśmy na Maltę podszedł do mnie
i powiedział: Mister Trąbita mam
tu na Vallettcie kawiarnię – zapraszam na kolację. Weź ze sobą kogo
chcesz z zespołu. Pojechaliśmy do
niego w 20 osób. Co się okazało był
on Włochem i śpiewał przepięknym
tenorem. Jak się zorientowałem o
co chodzi, zacząłem na trąbce podgrywać wszystkie arie operowe włoskich kompozytorów. To był wspaniały wieczór, a nasz gospodarz był
wniebowzięty.
Kapela Zamku Rydzyńskiego,
„Poligrodzianie”, czy było coś
jeszcze?
Prowadziłem również zespół
folklorystyczny Mała Wielkopolska.
W końcu lat osiemdziesiątych, gdy
moje córki otrzymały zaproszenie na
studia do Holandii, by je tam utrzymać zdecydowałem się pojechać do
pracy za granicę. Po powrocie, w
Suchym Lesie wybudowałem dom,
obok mego rodzinnego i pragnąłem
ponownie dać z siebie jak najwięcej
dla naszej małej ojczyzny.
Jaki miał Pan pomysł?
Z mojej inicjatywy w 2003
roku powstało Sucholeskie Towarzystwo Muzyczne. Wspólnymi
siłami naszych przyjaciół i wielu fundatorów udało nam się nie
tylko tworzyć wspaniałe koncerty
w sucholeskim kościele i w hali
Gminnego Ośrodka Sportu, ale
także zbierać fundusze na stypendia dla uzdolnionej muzycznie
młodzieży oraz na wakacje dla
dzieci będących pod opieką Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom.
W ciągu dwóch lat odbyło się
19 koncertów, podczas których
artyści, moi przyjaciele występowali charytatywnie. Wśród nich
była profesor Elżbieta Karolak,
organistka w Akademii Muzycznej w Poznaniu, mieszkanka Suchego Lasu, Kwartet Złotnicki, profesor Antonina Kowtunow, solistka Opery Poznańskiej czy tenor
profesor Wojciech Maciejowski. W podziękowaniu za udział zapraszałem moich
gości do cukierni na Nowym Rynku, gdzie
przy ciastku i kawie wspólnie przeżywaliśmy występ.
To właśnie na jednym z tych koncertów przekazał Pan władzom Gminy
skomponowany przez siebie hejnał Gmi-

ny Suchy Las.
Był już herb, flaga Gminy i brakowało
tylko hejnału. Postanowiłem napisać taki
hejnał, aby każdy adept mógł go zagrać.
Jak powstał? Jest to trudne do opowiedzenia. Hejnał służył kiedyś do ostrzegania

społeczeństwa, do informowania – słuchajcie mamy coś do powiedzenia. Hejnał
musi zatem spełniać taką właśnie funkcję.
Oprócz tego musi mieć także walor estetyczny. To nie może tylko być: tam pa ta
tam. Musi być motyw zagrany głośno, później powtórzony ciszej, potem jakiś następny inny motyw. W hejnale Gminy Suchy
Las są cztery motywy, a na koniec forte –
do góry. Przyznam, że udał mi się ten hejnał. Jestem z niego bardzo zadowolony.
Nuty hejnału uroczyście przekazałem
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zastępcy wójta Jerzemu Świerkowskiemu
podczas II Integracyjnego Koncertu w hali
GOS. Koncert odbył się 13 listopada 2004
roku pod hasłem Wielkopolanie w Europie.
Sucholeskie Towarzystwo Muzyczne
zakończyło swoją działalność, a Pan
dziś jest na emeryturze. Muzyka jest
nadal częścią Pana życia?
Pasja do trąbki jest we mnie nadal.
Teraz, po spotkaniu z Panią idę do
domu, biorę trąbkę i ćwiczę. Tym bardziej, że mam pewien pomysł i może
uda mi się go zrealizować. Z racji tego,
że wcześniej w Suchym Lesie prowadziłem szkółkę muzyczną i uczyłem
dzieci, chciałbym po części wrócić do
tego zajęcia. W naszych sucholeskich
szkołach na lekcjach muzyki mógłbym
prezentować trąbkę i w ten sposób
„wyłonić” spośród uczniów tych zdolnych, którzy chcieliby się uczyć grać
na tym instrumencie. Oczywiście jest
to wyzwanie, ponieważ trąbka nie jest
łatwym instrumentem.
A w Pana przypadku jak było? W
którym momencie Pana życia pojawiła się muzyka?
Miłość do muzyki zaszczepił we
mnie pan Hieronim Kosmowski. Proszę sobie wyobrazić, mieszkał przy
Cegielskim w Poznaniu i na rowerze,
z przerzuconą przez plecy gitarą przyjeżdżał do Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie, gdzie uczył dzieci grać na
akordeonie i gitarze. Na tym rowerku
z przodu na kole miał zamontowany silniczek, który pomagał mu w
jeździe. To był niesamowity człowiek. Uczyłem się u niego gry na
akordeonie.
Gdy kończyłem szkołę podstawową mama zadała mi pytanie,
co chcę dalej w życiu robić. Interesowały mnie druciki, bajery,
szmery i dlatego wybrałem Technikum Łączności. Ale nawet gdy
uczęszczałem do technikum, nadal
pobierałem nauki u pana Hieronima już w Wielkopolskim Studium
Muzycznym. Byłem też organistą
w sucholeskim kościele. Potem
kupiłem gdzieś trąbkę, w której
się rozkochałem. Powiedziałem do
mojego nauczyciela, by nauczył mnie na
niej grać. Co prawda nie był trębaczem, ale
znał się na nutach i podjął się tego zadania.
Zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki na
trąbce, a dalszą historię już Pani zna.
Co daje Panu muzyka, gra na trąbce?
Sztuka, czy to plastyczna czy muzyczna
jest bardzo nam w życiu potrzebna. Zupełnie inne wnętrze ma człowiek, który zetknął
się ze sztuką – muzyką. Poza tym przez muzykę lepiej się poznajemy i rozumiemy.
Dziękuję za rozmowę.
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WYCE PO NOSZYMU

W lutowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” rozpoczęliśmy cykl „Wyce po noszymu”. Dziś zapraszamy do kolejnej
jego odsłony, w której prezentujemy teksty w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana Strugarka, mieszkańca
Biedruska.
Po ciężkim tygodniu w arbajcie, w
sobotę po obiedzie, mąż wyciągnął się
na leżance z cajtungiem. Po poru minutach do pokoju wprysła jego ślubna
w papilotach na glacy. Tej, suchej no,
jak tam moje wałki? – zaczyno. Stary
wystawio sznupę znad gazyty i z rułą
odpowiada – musisz zrucić tyn porannik, bo teroz nie widzę.
Somsiadko, czymu wosz stary tak
krechlato łazi. Ady wszystko zaczęło się
przed świętami. Robiłam świąteczny
obiad i po chwili kapłam się, że ni ma
w chacie pyrów. Wołom mojego i mówię, żeby na jednej nodze przyknaił mi
je ze sklepu. Tyn polozł i nie wroco. Po
pół godzinie cuś mnie tknęło i zaczęłam
go szukać. Wyobraź se Pani, że ta gamguła nie wzięła fruncki i wykopyrtła
się na schodach. Znalazłam go w sini
kwynkającego. Pytom się co jest lołs, a
tyn godo, że albo przebroł se girę albo
mo złamaną. No i co potym, co żeś zrobiła. A co miałam robić – jak nie miałam pyrów, to ugotowałam nudle.

Kościelną na dół jedzie autem
całko famuła. W pewnym momencie na jezdnię wyprysnął mały gzub.
Szofer z całej epy odbija w prawo i o
centymetry wymija szaranka. Kawołek dalej, za winklem z Jeżycką stoł
szkieł, który widzioł zdarzenie. Wyhaltowoł gablotę i mówi do kierowcy: zdam komendantowi meldunek i
myślę, że za takie zachowanie należy
się Panu nagroda – 1000 złotych. Jeśli mogę spytać – co Pon zrobi z tymi
bejmami. Wreszcie pójdę na kurs na
prawicho – pada odpowiedź. Jak to
usłyszała jego staruszka, która była
siedzieć obok, żeby ratować męża
wypoliła z mety: ady niech Pon go
nie słucha, jemu aby ichty we łbie.
Zawsze tak bebla jak jest nakirany.
W tym momencie zez tylnej kanapy
odzywo się babusia. A mówiłam, że
skibniętym autem daleko nie zajedziemy.

Jedyn forsiaty gość wprysnął do
salonu zez autami i fyflo się do ekspedienta: Panie, jo bym chcioł kupić
auto. Ale takie prima piko bello, zez
wszystkimi bajerami. I jeszczy jedno
– ni może za dużo polić. Tyn istny
pokozuje wielachną taradeję i godo,
że tyn model łyko tak 12 literków. To
trochę za dość – odpowiada klient.
A może ten – sprzedawca pokozuje
na drugiego. Jest ganc podobny a
bierze ino gdzieś kole dziewięciu.
Widząc skrzywiuną sznupę faceta,
pokozuje trzeciego, przy którym
sztyft w kumbinezunie, z ćmikiem w
kalafie czyści kufer. A tyn ile poli –
pada pytanie. Ekspedient drapie się
po glacy i po chwili gęga – tyn, tak
gdzieś dwie paczki na dziń.

A Ty co wiesz o gminie?
W tym roku trzecia edycja Wielkiego Testu o gminie Suchy Las planowana jest 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.
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MINI „WIELKI TEST”

1. Bibianna Moraczewska, patriotka i społecznica, pisarka, diarystka i publicystka, należąca do grona najaktywniejszych i najbardziej światłych obywateli
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zaangażowanych w kultywowanie polskości
i opór przeciw germanizacji, urodziła się i spędziła lata swej młodości w:
A. Golęczewie
B. Zielątkowie
2. Zrewitalizowany przez Gminę „stary bar” w Chludowie został wybudowany:
A. ok. 1710 roku
B. ok. 1810 roku
C. ok. 1910 roku
3.W 2020 roku Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las obchodzi
jubileusz:
A. 15-lecia
B. 25-lecia
C. 35-lecia
4. W kadencji 2018-2023 funkcję przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las pełni?
A. Anna Ankiewicz
B. Jarosław Ankiewicz
C. Radosław Banaszak			
Odpowiedzi znajdą Państwo na str. 36
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„Turystyczne PLOTki” – Bliżej nieba
Nadziemne atrakcje wokół Poznania

Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami szukamy okazji, by spojrzeć
na świat z nieco szerszej perspektywy. Takich wrażeń dostarczają wieże widokowe, parki
linowe i inne podpoznańskie atrakcje, które pozwalają choć na chwilę oderwać się od ziemi.
171 stopni – tyle trzeba pokonać, by
wejść na wieżę na Dziewiczej Górze. Nagrodą za wysiłek jest piękna panorama
Puszczy Zielonki i nieodległego Poznania – szczególnie efektowna podczas organizowanych regularnie nocnych wejść.
Z wieży widokowej na Szachtach rozpościera się widok na ten unikatowy park
na pograniczu Poznania i Lubonia. Udane
ujęcia podmokłej doliny Warty zapewnia
wieża na ścieżce dydaktycznej Bobrowy
Szlak w rejonie Czmońca, a na spacerowiczów w Kórniku czekają widoki z wieży
na molo nad Jeziorem Kórnickim. Jest też
w pobliżu Poznania kilka obiektów, które
nie są typowymi punktami widokowymi:
wieża pałacowa w Biedrusku, zabytkowe
wieże ciśnień w Biedrusku i Śremie oraz
dwie drewniane wieże sąsiadujących ze
sobą atrakcji – Skansenu Miniatur Szlaku
Piastowskiego i Grodu Pobiedziska.
Wokół parku
Wielkopolski Park Narodowy można
oglądać z góry z wielu stron. W pobliżu
Szreniawy wznosi się murowana wieża,
dawniej mauzoleum rodziny Bierbaumów,
obecnie – punkt widokowy. Wieża widokowa Mosina-Glinianki zapewnia atrakcyjne
widoki zarówno na park, jak i na położoną
u podnóża plażę. Otoczenie obiektu przeszło niedawno gruntowną rewitalizację,
podobnie jak pobliska ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie”,
na której wzniesiono taras z widokiem na
grodzisko, zwane Szwedzkimi Górami.
Zupełnie nową realizacją jest też wieża ornitologiczna nad Jeziorem Trzcielińskim –
doskonałe miejsce na podglądanie ptasich
mieszkańców dzikiego Trzcielińskiego
Bagna. Całkowicie unikatowe przedsięwzięcie stanowi Podniebna Eko Wioska w

Deli Parku, czyli trasa spacerowa na kładkach wiszących wysoko pomiędzy leśnymi
drzewami.
Parki linowe
Miłośnicy nadziemnych wędrówek
chętnie odwiedzają parki linowe. Cascader
Park w Kobylnicy proponuje śmiałkom aż
cztery trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Obornicki Park Linowy Adrenalina
to dwie trasy i specjalna atrakcja na finał
zabawy – zjazd tyrolski nad rzeką Wełną.
Dla najmłodszych sprawdzonym rozwiązaniem są niskie parki linowe, które można
odwiedzić w Skórzewie, w Deli Parku albo

przy Pałacu Jankowice. Nie trzeba używać
tam uprzęży, a upadek w najgorszym razie
oznacza niewielkiego guza.
Lotnictwo
Miłośnicy lotnictwa doskonale znają
dwa obiekty: Lotnisko Poznań-Kobylnica
Aeroklubu Poznańskiego oraz Lądowisko
Słonawy prowadzone przez Obornickie
Stowarzyszenie Lotnicze. W obu można
podziwiać podniebne akrobacje, jak i samemu wznieść się w górę podczas lotu
widokowego. Nietypowym „lotniskiem”
jest Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie: stojąca w ogrodzie replika brytyjskiego myśliwca Hurricane zaprasza na
wystawę o legendarnym Dywizjonie 303.
Ekspozycja lusowskiego Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa
Dowbora Muśnickiego opowiada o córce
patrona Janinie Lewandowskiej – pilocie i
jedynej kobiecie-żołnierzu zamordowanej
w Katyniu. Warto też odwiedzić niewielką
Mórkę, by pokonać trasę nowej gry terenowej – questu „O zakochanym lotniku i
niejednym pomniku”.
Bliżej gwiazd
Mało kto wie, że w Borówcu pod Poznaniem działa Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN. Unikatowa placówka naukowa
jest dostępna dla grup pasjonatów, którzy
chcieliby posłuchać o badaniach satelitów
i kosmicznych śmieci. Astronomiczną wycieczkę warto zakończyć na promenadzie
w pobliskim Kórniku – ustawiona tam ruchoma mapa gwiezdnych konstelacji gwarantuje przedłużenie kosmicznych wrażeń!
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.
Liczymy, że nasze artykuły pozwolą na
„wirtualne zwiedzanie” turystycznych
perełek okolic Poznania, a w przyszłości
staną się inspiracją dla rzeczywistych
wycieczek. Kolejne teksty cyklu ukażą
się równolegle na łamach informatorów
samorządowych 12 gmin członkowskich
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

w w w.suchylas.pl
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W kwietniu, dokładnie 9-ego minęła 263. rocznica urodzin Wojciecha Bogusławskiego,
ojca sceny narodowej, aktora, reżysera, dyrektora i założyciela teatru. Wojciech Bogusławski
urodził się 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie, w nieistniejącej już wsi na terenie dzisiejszego
poligonu wojskowego w Biedrusku. Był synem Anny Teresy Linowskiej i Leopolda Andrzeja
z Bogusławic, herbu Świnka, regenta ziemskiego poznańskiego, który od Aleksandra
Złotnickiego kupił w 1753 roku m.in. Glinno. Dobra swoje, w tym Glinno, z powodu
kłopotów finansowych sprzedał w latach 70-tych XVIII w. ks. Ignacemu Bieńkowskiemu.
domu Tuchołka. Moja babcia była ostatnim
pokoleniem Tuchołków, które spędzało czas
w Glinnie. Po wojnie rodzina straciła cały
majątek i rozpierzchła się po całej Polsce.
Część rodziny pozostała w Poznaniu, moja

babcia przeniosła się wraz z mężem Janem
Patoka wpierw do Milanówka, a następnie
zakupili dom jednorodzinny w pobliskim
Brwinowie. Babcia zmarła w 2001 roku. Ja
nadal mieszkam z rodziną w tym domu w
Brwinowie. Jestem duszą artystyczną. Piszę
i tłumaczę – lekkie pióro, podobnie jak zielone
ręce (słabość do ogrodu)
mam zapewne po dziadku
Janie Patoka, redaktorze
Wydawnictw Szkolnych i
Pedagogicznych. Maluję,
fotografuję, głównie przyrodę, uwielbiam podróże,

Źródło: www.viktoriatucholka.weebly.com

Glinno na przestrzeni wieków zmieniało swoich właścicieli, zmieniało też swój
wygląd pod względem zabudowy. Współczesny obraz tego miejsca przywodzi nam
na myśl jedynie dworek Bogusławskich, po
którym pozostały tylko fundamenty. Dziś
jednak odkryjemy nowe karty historii tego
miejsca, które dla wielu mogą być zaskakujące.
W pierwszej połowie XX wieku Glinno należało do rodziny Tuchołków. Dzięki
Wiktorii Patoka, wnuczce Zofii Bronisławy
Patoki z domu Tuchołka możemy poznać
historię jej rodziny i zobaczyć cenne zdjęcia z rodzinnego albumu, które przedstawiają Glinno jakiego nie znamy. Niezwykle
pomocne są też informacje od Grzegorza
Mencla, mieszkańca Złotnik, który podzielił
się swoimi odkryciami.
Do Pani Wiktorii dotarłam poprzez Internet. A dokładnie poprzez jej stronę internetową www.viktoriatucholka.weebly.com,
na której zamieściła krótką historię swojej
rodziny i zdjęcia z Glinna.
***
Mam na imię Wiktoria Patoka. Urodziłam się w 1986 roku w Pruszkowie pod Warszawą. Jestem wnuczką Zofii Marii Patoka z

Pałac w Glinnie – 1940
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zwłaszcza po Polsce. Tworzę pod pseudonimem Victoria Tucholka, który nie jest, jak zapewne się Pani już domyśla przypadkowy. Z
wykształcenia jestem filologiem angielskim
i montażystą filmowym. Zawodowo zajmuję się tłumaczeniem, choć nie będę ukrywać
wciąż poszukuję dla siebie niszy, w której
mogłabym wykorzystać i rozwijać wszystkie moje liczne pasje. Tworzę kilka stron
poświęconych mojej twórczości i szeroko
pojętej sztuce – Victoria Tucholka Art, podróżom we wszelkim tego słowa znaczeniu
– Wycieczki Osobiste. Ostatnio zaczęłam
nowy projekt Ogród Sztuki Natusin, który ma na celu rewitalizację ogrodu wokół
domu, w którym mieszkam, na potrzeby
promocji szeroko pojętej sztuki i wydarzeń
kulturalno-artystycznych.
Czy Pani pasje miały wpływ na zainteresowanie się dziejami rodziny?
Być może można dopatrywać się jakiegoś związku pomiędzy moimi pasjami
a zainteresowaniem dziejami rodziny. Każdy człowiek ma chyba taką wrodzoną potrzebę wiedzy o swoich korzeniach, a u
mnie w rodzinie niewiele się mówiło o dawnych czasach. W pewnym momencie odczułam naturalną potrzebę dowiedzenia się
czegoś więcej o tym, skąd pochodzę, kim
byli moi przodkowie, skąd mam takie, a nie
inne talenty. Moje zainteresowanie historią
rodziny wynikło jakby naturalnie. Miałam
przerwę w studiach i więcej czasu wolnego. Zaczęłam wertować domowe zakamarki
i trafiłam na rodzinną korespondencję
i albumy ze zdjęciami. Zwłaszcza te ostatnie były dla mnie wyjątkowo cenne jako,
że pasjonowałam się wówczas fotografią
analogową. Z kolei lektura korespondencji rodzinnej, zwłaszcza z okresu II wojny
światowej, stanowiła dla mnie, jak dotąd,
najcenniejszą lekcję historii.
Zdjęcia opublikowane na mojej stronie
internetowej pochodzą z albumów rodzinnych znalezionych już w domu w Brwinowie. Oznaczonych, zapewne przez moją
babcię, jej siostrę lub matkę. Zdjęć z Glinna
jest niewiele, raptem osiem kart. Niemniej

Rok 1931

polskiej w Poznaniu 17821869”. Jest tam zamieszczona rekonstrukcja dworku
przeprowadzona przez inż.
Zielińskiego, na podstawie
pomiaru studentów Szkoły
Inżynierskiej w Poznaniu z
1948 roku. Później na tym
terenie stanął drugi budynek,
który na odwrocie starej rodzinnej fotografii określany
jest jako Pałac w Glinnie.
Do jednego ze skrzydeł
pałacu przylegał wcześniej
wspomniany dworek Bogusławskiego.
Czy korespondencja, którą miała Pani
okazję przeczytać, ujawnia rodzinne historie z Glinna?
Niestety nie są mi znane żadne rodzinne
historie z tego okresu. Podejrzewam, że Pa-

jednak to wystarcza, aby uświadomić sobie,
jak szczególnym miejscem dla mojej rodziny musiała być posiadłość w Glinnie.
Jak to się stało, że Pani rodzina weszła
w posiadanie Glinna?
Cała moja wiedza na temat
związków rodziny z Glinnem
opiera się na informacjach wyciągniętych z albumów. Niestety babcia zmarła przedwcześnie, zanim
rozbudziła się we mnie potrzeba
zgłębiania rodzinnej historii. Nie
jest mi znana geneza, ani dokładny
czas wejścia rodziny w posiadanie
Pałacu w Glinnie.
Pałacu a nie dworku?
To była kwestia, która nurtowała
mnie od samego początku, budziła
moje wątpliwości i wielokrotnie
Rok 1930
była poddawana pod wątpliwość
również przez różne osoby, które
trafiały na moją stronę. Nikt jednak nie
potrafił tego wyjaśnić. Dopiero ostatnio pan Grzegorz Mencel, mieszkaniec Złotnik, który od kilkunastu lat
zajmuje się popularyzowaniem informacji o nieistniejących miejscowościach, wchłoniętych przez poligon
Biedrusko, przesłał mi wyszukane
przez siebie ciekawostki, które rzuciły nowe światło na całą sprawę.
Dzięki Panu Grzegorzowi udało mi
Rok 1937
się rozwiać wiele z pojawiających
się na przestrzeni lat wątpliwości,
a także pozyskać dodatkowe informacje na
temat tego, jak wyglądało Glinno za czasów, łac w Glinnie, podobnie jak willa,
gdy Tuchołkowie byli jego właścicielami.
w której obecnie mieszkam, służyły głównie
Okazuje się, że na terenie posiadłości celom letniskowym dla co majętniejszych
znajdowały się dwa budynki – pałac i stary rodzin. Poza tym wiem tylko, że Tuchołkodworek. W dworku urodził się ojciec pol- wie posiadali mieszkanie w Poznaniu, w nieskiego teatru Wojciech Bogusławski. Dwo- istniejącej już zbombardowanej w okresie
rek Bogusławskiego był to niewielki, raptem wojny kamienicy. Ale to właśnie do pałacu w
20,4 m x 10,4 m, budynek drewniany z XVII Glinnie zjeżdżała moja rodzina na letnisko.
wieku na podmurowaniu z polnych kamieni, Z całą pewnością mogę potwierdzić, że rokryty gontem, przebudowany na początku dzina ze strony mojej babci bywała w GlinXX wieku, a zniszczony podczas działań nie często. Władysław z żoną Natalią, synawojennych w 1945 roku. Najprawdopodob- mi Januszem i Wiktorem (w czasie wojny
niej jego ostateczna rozbiórka nastąpiła na więzień obozów koncentracyjnych, zmarły
początku lat 50-tych. Więcej informacji moż- na gruźlicę w 1943 roku), moją babcią Zofią
na ponoć znaleźć w książce „Dzieje sceny i najmłodszą córką Marią, zwaną pociesz-
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Rok 1936
nie Kruszyną. Niestety prawie
wszystkie wymienione osoby już
nie żyją.
Letnisko w Glinnie było okazją
do walnych spotkań rodzinnych,
a rodzina była niemała, co widać
na wielu zdjęciach z tego okresu.
Ponoć rozrzucona po całej zachodniej Polsce, od Pomorza przez Kaszuby, Wielkopolskę aż po Śląsk.
Jak doszło do utraty majątku
w Glinnie przez Pani rodzinę?
Rodzina została pozbawiona
majątku przez ówczesne władze.
Kamienica w Poznaniu została
zbombardowana. Rodzina była
zmuszona do opuszczenia majątku w
Glinnie. Podobno Pałac w Glinnie został podpalony w 1951 roku przez podpalacza, którego tożsamości nie udało
się ustalić. Przypuszczalnie miało to
związek z konsekwentnymi odmowami
sprzedaży posiadłości przez ostatniego
właściciela Leona Tuchołkę. Posiadłość
chciano wykupić na potrzeby stworzenia poligonu w tym rejonie. Niestety nie
pamiętam, skąd mam te informacje i nie
jestem w stanie wskazać źródła.
Glinno wchłonął zaraz po wojnie poligon Biedrusko. Wiele ze znajdujących się
na terenie budowli zostało rozebranych lub
zniszczonych. Moim zdaniem to było celowe działanie mające na celu zacieranie śladów po niegdysiejszej świetności, a przede
wszystkim po inteligencji. Jak w przypadku
większości polskich miast ludzie szukali
schronienia na wsi w jednorodzinnych domach. Trzeba było znaleźć sobie nowe miejsce w nowej rzeczywistości powojennej. To
również było udziałem rodziny Tuchołków.
Nieraz każdy pokój w takim nowym domu
miał innego lokatora. To również był przypadek willi, w której mieszkam.
Pytała Barbara Stachowiak
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Dwa dwory – jedno miejsce
Dwór Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie był z pietyzmem utrzymywany przez
wszystkich jego kolejnych właścicieli. Ostatni jego właściciele, rodzina Tuchołków, dbali
aby na honorowym miejscu we dworze stało popiersie Wojciecha Bogusławskiego. Rodzina
Tuchołków związała swoje losy z Glinnem, tutaj prowadzili też gospodarkę leśną, gdzie byli
właścicielami 37 hektarów lasu.

przez pana Ryszarda Chruszczewskiego,
który w szkolnej izbie pamięci w Suchym
Lesie odkrył starą fotografię, przedstawiającą dwie panie, siedzące na tle dworskich
zabudowań.
Nieznane są powojenne losy dworu Tuchołków. Być może zniszczony lub spalony, został rozebrany w celu pozyskania
materiałów budowlanych. W 1946 roku
zapadła decyzja o rozbiórce budynków
Glinna. Dwór Wojciecha Bogusławskiego

Grzegorz Mencel
W Glinnie były dwa dwory. Jeden to
dom rodzinny Wojciecha Bogusławskiego, dworek o rozmiarach 20,4 m x 10,4
m, pochodzący z XVII wieku, początkowo wykonany z drzewa na podmurowaniu
z kamieni polnych, we wschodniej części
podpiwniczony, z dachem krytym gontem.
Przebudowany w pierwszych latach XX
wieku, kiedy ściany zastąpiono murem
ceglanym z zachowaniem starych stropów
i dachu, który pokryto blachą. Dworek
posiadał od południa podcień, sień, dwie
duże izby, od strony południowej sypialnie
i pomieszczenia gospodarcze1.
Ten skromny, stary dwór stykał się prawie swą wschodnią stroną z północnym
skrzydłem drugiego dworu, użytkowanego
przez rodzinę Tuchołków, ostatnich właścicieli majątku Glinno. Dwór Tuchołków,
wybudowany w kszałcie litery „C”, był
okazałą, piętrową budowlą z użytkowym
poddaszem i dwuspadowym dachem, krytym dachówką. Północne skrzydło było
w linii zabudowy dworu Bogusławskiego i łączyło się najdłuższym, wschodnim
skrzydłem z wysuniętą w kierunku drogi
częścią południową. Elewację zdobiły boniowania i łuki nadokienne, w linii parapetów umieszczone były ceramiczne kapniki.
Wychodzące z rynien rury spustowe były
obrośnięte dzikim winem, co niewątpliwie
dodawało ciepła i miękkości otynkowanym murom. Budynek posiadał utwardzony, wewnętrzny dziedziniec. Nie wiemy
dokładnie, kiedy powstał dwór Tuchołków, jednak na starych fotografiach z lat
trzydziestych XX wieku, widoczne są już

zęby czasu, co może oznaczać, że budynek
powstał przed nabyciem majątku Glinno
przez Leonarda Karola Tuchołkę w 1919
roku. Może o tym również świadczyć usunięty zwornik nad balkonem, który mógł
być herbem, związanym z poprzednim, być
może pruskim właścicielem budynku. Usytuowanie obydwu budynków jest widoczne
na mapie lotniczej z 1940 roku. Fakt istnienia dwóch dworów został potwierdzony

Z archiwum „Głosu Wielkopolskiego”
1948 rok
... Dom rodzinny Wojciecha Bogusławskiego, twórcy polskiego
teatru, został sprzedany na... rozbiórkę – alarmuje "Głos". Dworek
w Glinnie koło Poznania, bo o nim to mowa, pochodzi z XVII wieku
i jest jednym z nielicznych i najstarszych w Wielkopolsce...
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przetrwał do 1947 roku, kiedy nastąpiły
pierwsze próby jego rozbiórki. W 1951
roku spłonął, podpalony nieznaną ręką, został następnie rozebrany.
Może cegły z obydwu dworów dały innym budynkom drugie życie i podtrzymują
dzisiaj stropy Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie lub któregoś z budynków garnizonu w Biedrusku?
1

„Dzieje Sceny Polskiej w Poznaniu 1782-1869”,
Zdzisław Grot, 1950, Prezydium MRN w Poznaniu, Biblioteka Kroniki m. Poznania nr 13/14.

Odpowiedzi

MINI „WIELKI TEST” ze str. 32
Pytanie:
1–B
2–C
3–B
4–A

Pani Joannie Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy po stracie

Można odejść na zawsze, by stale
być blisko…
ks. Jan Twardowski

Paniom
Małgorzacie Andrzejczak
i Longinie Norkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

TATY

***

Pani Joannie Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
wyrazy żalu i serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

wraz ze słowami wsparcia i otuchy
składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
w Biedrusku
Gosiu, Loniu, jesteśmy z Wami
w tych trudnych chwilach…

składa
w imieniu Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca Anna Ankiewicz
***

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

***

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani HELENY OSTACH,

Pani Joannie Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
składa
Komendant Straży Gminnej
Marek Dłużewski
wraz ze Strażnikami

wieloletniej nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Biedrusku.
Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia
składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
w Biedrusku

***

***

OJCA

Ci, których kochamy, nie umierają
nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.
Pani Joannie Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
Dyrektor i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie

w w w.suchylas.pl
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EDUKACJA TO RELACJA

***
Co widzisz z Twojego okna? Białą morwę, budynek, pole, a może ulicę? Co czujesz,
patrząc przez Twoje okno? Radość, żal, smutek, tęsknotę może? Skąd te emocje?
Z radości bycia w domu, z tęsknoty za innymi, ze smutku izolacji? Co robisz, gdy nie
patrzysz w okno? Czytasz, piszesz, uczysz się, uczestniczysz w lekcji on line? Jak wygląda teraz Twoje życie, kochana Uczennico, kochany Uczniu? Czego najbardziej Ci brak,
za czym tęsknisz, a czego masz pod dostatkiem?
(…) Dla mnie już od dłuższego czasu świata było za dużo. Za dużo, za szybko,
za głośno.
Czy teraz masz w sobie spokój, czy lęk? Cieszysz się z bycia ze sobą samym czy odczuwasz głód samotności? A może wszystkie emocje splatają się w jeden kłębek, bez końca
i bez początku?
(…) Życie toczy się, a jakże, ale w zupełnie innym rytmie. (…)
Czy to jest Twoje tempo? Czy chcesz, by tak pozostało? Czy nie możesz doczekać się końca?
Co czujesz? Twoje uczucia są ważne!
Wirus przypomina: granice istnieją i mają się dobrze. (…)
A jakże, istnieją i będą istniały. Ale MY
– Uczennice i Uczniowie, Nauczycielki i Nauczyciele – będziemy je przekraczać!
Bo EDUKACJA TO RELACJA! Nie
zapominamy o tym! Jesteśmy z Wami i dla
Was. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Robimy wszystko, by sprostać obecnej sytuacji.
Pamiętamy, że „zdalne nauczanie” to NIE
JEST „zdalne zadawanie” i nie rozliczamy
Was z przerabiania całej masy zadanego
zdalnie materiału.
Nie pojmujemy czasoprzestrzeni po wojskowemu, w stylu:
„Kopcie Kowalski od tego miejsca do ósmej wieczorem!” (Jarosław Pytlak, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 24 STO na Bemowie w Warszawie).
Nie stawiamy na biurokrację:
im więcej dokumentów, tym lepiej. Nasza szkoła skupia się na
Tobie, droga Uczennico, drogi
Uczniu, nie na papierze. Pamiętamy o równowadze między nauką,
rozrywką a emocjami. Dlatego,
oprócz wytężonej pracy, ściśle
naukowej:
• z panią Justyną Jaruzal obserwujecie
gniazdo bocianie, rozpoznajecie śpiew ptaków, razem tańczycie i wykonujecie ćwiczenia przed ekranem. Realizujecie projekt
video o waszych zainteresowaniach. Co
piątek wspólnie składacie kwiaty, samoloty
i koperty origami;
• z panią Małgorzatą Natywą robicie leporello, sketchnotki, doświadczenia biologiczne;
• z panią Malwiną Patelską pracujecie w grupie – tworzycie z kolegami i koleżankami w
sieci tekst opowiadania, wykonujecie prace
plastyczne inspirowane literaturą, piszecie o
sobie i swoich doświadczeniach, przygotowujecie quizy, lapbooki czy komiksy;
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***

Olga Tokarczuk

• z panią Pauliną Rausch przenosicie się w
świat wyobraźni, analizujecie teksty przy
dźwiękach muzyki (i śpiewu pani Pauliny),
tworzycie prace plastyczne będące interpretacją utworów, bierzecie udział w turniejach na lekcjach online, wcielacie się w
role detektywów lub pisarzy, pracujecie w
grupie tworząc formy wypowiedzi lub filmy. Nigdy nie wiadomo, czym jeszcze pani
Paulina może Was zaskoczyć;

• z panią Roksaną Kadłubek ćwiczycie
swoje rączki w zabawach paluszkowych i
intensywnie obserwujecie pogodę tworząc
swoje własne kalendarze;
• pani Magda Borak – pedagożka zaprasza
Was do wspólnych ćwiczeń logopedycznych i inspiruje do tworzenia kreatywnych
gier i zabaw na swoim kanale na YouTube.
W ramach piątkowego cyklu słuchacie bajek terapeutycznych, czytanych przez panią
Magdę i odkrywacie sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
• pani Agata Knak Wasza „Pani od Teatru” serwuje Wam „teatralne czytanki”.
Tańczycie wspólnie i pozostajecie w stałym
kontakcie, wysyłając sobie zdjęcia i pisząc
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o emocjach, angażujecie się we wspólne
szalone projekty;
• z panią Basią Cisławską odgrywacie scenki sytuacyjne, nagrywacie filmiki, tworzycie projekty, ćwiczycie nowe słownictwo
w Quizlecie, a starsi intensywnie pracują w
Google Classroom;
• z paniami Marzeną Zawłocką, Agnieszką
Głuszkowską i z panem Adrianem Mankiewiczem dbacie o sprawność i zdrowe
funkcjonowanie, dokumentujecie swoją
aktywność i z waszych zdjęć powstaje plakat. Niektórzy z was dołączyli z nami do
Dwutygodniowego Wyzwania i wzmacniają mięśnie codziennie wykonując deskę;
• z panią Ewą Wilczyńską uczycie się budowania osobistej relacji z Bogiem i człowiekiem, aby dostrzec swoją jedyność i niepowtarzalność, oraz, że każdy ma określone
zadanie do spełnienia w życiu, w którym
nikt inny go nie zastąpi;
• z panią Ewą Kufel pieczecie ciasto jogurtowe wg francuskiego przepisu (podobno
pyszne!), angażując całe rodziny oraz zwiedzacie paryskie muzeum Dorszy – oczywiście wirtualnie. Oglądacie krótkie filmiki do
lekcji oraz słuchacie francuskich piosenek
(wasze odkrycie to Kids United i wspaniała
wokalistka);
• z panią Anetą Kołat pracujecie ile pary w
gwizdkach! Pomaga Wam miś Teodor, wysyłając Wam zdjęcia, komentarze
i co najważniejsze pochwały! Na
messengerze i whatappie nagrywacie wiadomości głosowe, piszecie o Waszej tęsknocie!;
• z panią Pauliną Rozynek tworzycie wspaniałe gry matematyczne (planszowe i komputerowe), a za pomocą urządzeń
gospodarstwa domowego udowadnialiście istnienia liczby pi;
• z panią Alicją Ratajczak poznajecie i zwiedzacie świat
mimo tego, że jesteśmy zamknięci w domach. Wasze podróże po krajach i kontynentach
na razie wizualnych napawają
optymizmem;
• z panem Mateuszem Adamczykiem pokazujecie i opisujecie swoje ulubione zabawki oraz misie. Uczycie się również nowych
słówek grając w pociągi;
• z panią Jolą Hydzik tworzycie karty menu
i przenosicie się do wirtualnej restauracji,
wykonujecie zaproszenia na urodziny i wymyślacie przepisy na ciasto;
• z panią Dorotą Klimczak spacerujecie po
wirtualnych muzeach;
• z panią Marią Adamczyk składacie żurawie origami NA ZDROWIE I SZCZĘŚCIE
dla naszej szkoły! A także... szukacie inspiracji do działań plastycznych w kuchni
Waszej MAMY...;

P r y wat n e p r z e d s z ko l e P i r ac i k i w s u c h y m l e s i e

Piraciki czy e-Piraciki?

Początek marca obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z ważniejszych była
wizyta Zerówkowiczów w Szkole Podstawowej przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie.
Profesjonalnie przygotowane oprowadzenie po budynku oraz możliwość rozmowy
i wspólnej zabawy sprawiły, iż Piraciki z mniejszymi obawami myślą o czekającej ich
zmianie. Dziękujemy uczniom i wychowawcy klasy 1c za poświęcony czas!
W ramach tygodnia o dinozaurach wybraliśmy się do Muzeum Archeologicznego, by dowiedzieć się więcej o pracach
wykopaliskowych. Lekcja muzealna,
zwiedzanie wystawy o starożytnym Egipcie oraz oczekiwanie na pokaz koziołków
na poznańskim Ratuszu – wycieczka pełna
wrażeń. Co więcej – nasi Piraci dotarli na
miejsce komunikacją miejską. Wzorowo
zdali egzamin ze znajomości zasad bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego.
Ważnym punktem w naszych Piracikowych podróżach było spotkanie z podróżniczką – Sylwią Janoś. Opowiedziała
nam o wyprawie do Chin. Wyjaśniła, jak

wygląda ten kraj, jakie żyją tam zwierzęta
i zdała relację z codziennych obyczajów
Chińczyków. Nie zabrakło oczywiście nauki chińskich liter!
A potem – nagła zmiana planów….
Przedszkole przeniosło się w wirtualny
świat. Duże to dla nas wyzwanie, ale każdego dnia uczymy się, jak robić to lepiej.
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności
utrzymujemy ze sobą kontakt, nabywamy
wiedzę, utrwalamy nabyte umiejętności.
I bardzo za sobą tęsknimy! Nauczyciele i
opiekunowie organizują zajęcia online na
platformie Zoom, nagrywają filmiki instruktażowe, tworzą teatrzyki, zachęcają
do aktywności ruchowej podczas live’ów
na FB czy wreszcie czytają dzieciom bajki.
Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu,
ale dzięki aktywności i wsparciu Rodziców
(DZIĘKUJEMY!) możemy dalej płynąć w
piracką podróż. #Będzie dobrze! Mocno w
to wierzymy.
Agnieszka Jaroma
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• z panią Magdaleną Ilkowską budujecie instrumenty, gracie na nich, uczestniczycie w
przedstawieniach operowych, analizujecie
dzieła muzyczne, prezentujecie swój gust
muzyczny;
• z panią Kasią Goderską obserwujecie co w
trawie piszczy, czyli jakie zmiany w przyrodzie przynosi każdy wiosenny dzień. Odkodowujecie wiosenne hasła, bawicie się,
wykonujecie doświadczenia poszerzając
przy okazji waszą wiedzę;
• p ani Regina Piotrowska oferuje Wam własny kanał na YouTube z objaśniającymi tajniki chemii filmikami;
• z panią Beatą Supron uczestniczycie np. w
turniejach krasomówczych, upychacie lektury w pudełka, spacerujecie po zamkach
(wirtualnych niestety) i oglądacie spektakle
teatralne;
• z panią Moniką Lenarczyk zgłębiacie tajniki gramatyki angielskiej, rozwiązujecie
krzyżówki, tworzycie projekty wymarzo-

nych kawiarni, ciekawych miejsc, dyskutujecie (w nie tak do końca obcym języku) na
różne (czasem trudne) tematy;
• z panem Mateuszem Smoleniem-Kotlengą stajecie się masterami Quizizz i Instaling;
• z panią Teresą Meder poznajecie świat
fizyki od kuchni, oglądając filmy. Prezentujecie wykorzystanie odkryć fizycznych w
sprzętach do diagnostyki medycznej;
• z panią Joanną Małecką pracujecie nad ortografią, wykonując zadania na platformie Learningapps. Uczycie się samodzielności, korzystając z filmików nagranych przez panią
Asię. Realizujecie swoje dania z przepisów,
uczycie się o modrzewiu na stronie WLIN,
wykonujecie ulotki o chorobach zakaźnych,
które są dostępne na dysku Google.
***
Robimy i róbmy wszystko, by nie spełniło
się proroctwo (a może jednak z gruntu prawdziwe założenie) cytowanej już, wspaniałej

noblistki Olgi Tokarczuk:
Nasze dzieci wyjdą z kwarantanny uzależnione od Internetu, a wielu z nas uświadomi sobie bezsens i jałowość sytuacji, w
której mechanicznie i siłą inercji tkwi. (…)
Nadchodzą nowe czasy.
To fakt. Czekajmy na nie z utęsknieniem,
z poczuciem, że zrobiliśmy wszystko, by stawić czoła nowej rzeczywistości.
Ponieważ nasza przyszłość jest bardzo
niepewna, rozwiązaniem nie jest robienie lepiej tego, co robiliśmy dotychczas. Musimy
zrobić coś innego. Wyzwanie polega nie na
tym, żeby naprawić ten system, ale żeby go
zmienić; nie na jego reformowaniu, ale na
TRANSFORMACJI. Ken Robinson – „Kreatywne szkoły”.
Niech to się właśnie dzieje, niech to się
właśnie tworzy! Edukacja to WY i MY,
EDUKACJA TO RELACJA!

w w w.suchylas.pl
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Wasze Nauczycielki
i Nauczyciele (Agata Knat)

Przymusowa przerwa to nie czas
na leniuchowanie!
W połowie marca, podobnie jak większość czytelników, Suchary musiały się
przystosować do nowej rzeczywistości. Niemożliwe stało się trenowanie
i rozgrywanie meczów na obiektach zewnętrznych, a realizacja naszej pasji, jaką
jest gra w piłkę nożną, została istotnie ograniczona.
Stanęliśmy przed dużym wyzwaniem
jak ma wyglądać funkcjonowanie stowarzyszenia, a co za tym idzie, realizacja jego
statutowych celów.
W pierwszych dniach nasi trenerzy
opracowali konspekty treningowe dla swoich podopiecznych, aby chociaż zdalnie
mogli oni wykonywać pewne ćwiczenia.
Nie każdy miał sprzyjające warunki do
treningu, ale na podstawie przesłanych
filmików i relacji naszych podopiecznych
można śmiało stwierdzić, że Sucharowa
społeczność nie spoczęła na laurach.
Treningi stały się dla większości odskocznią od edukacji zdalnej przed komputerem oraz możliwością poruszania się.
Zdajemy sobie przy tym sprawę, że nie
każdy mógł zrealizować wszystkie założenia i polecenia trenerów, ale od czego jest
kreatywność. W różnych okolicznościach
przyrody, jak również we własnym pokoju Suchary powróciły do ćwiczeń. Wielu
chłopaków pochwaliło się swoimi umiejętnościami piłkarskimi w mediach społecznościowych. Mogliśmy obejrzeć wspólne
treningi braci Wutezi: Gabriel (Suchary
2010) i Oscar (Suchary 2011/2012); trening plenerowy Jacka Czabańskiego (Suchary 2011).
Pełnię rodzinnej formy treningu pokazali bracia Bujny, Tadziu „Dzik” (Suchary
2011), Stasiu (Suchary 2007), którym w
treningu towarzyszyły dwie siostry. Może
dzięki temu już niedługo powstanie żeńska
drużyna Sucharów Suchy Las? Brawo Wy!
Zawodnicy z rocznika 2011 byli najaktywniejsi w podsyłaniu nagrań swoich
treningów, mogliśmy zobaczyć w akcji:
Mikołaja Adamczaka, Franka Szelkę, Adama Soińskiego oraz Borysa Witkowskiego.
Kolejne roczniki oczywiście też nie leniuchowały – na Facebooku można obejrzeć
treningi Jasia Gałki – Suchary 2008, szlifowanie bramkarskich umiejętności przez
Roberta Rembickiego oraz Kubę Smyka z
drużyny Suchary 2010.
Bardzo szybko wśród Sucharów popularne stało się hasło: przymusowa przerwa
to nie czas na leniuchowanie, a kolejnym
wyzwaniem stała się żonglerka piłką zainicjowana przez rocznik 2007. Słowa trenera Dawida Kaniewskiego stały się drogowskazem: jedni robią coś lepiej, szybciej,
a drudzy wolniej i trochę gorzej, ale najważniejsza jest ciężka praca i chęć samodoskonalenia. No i się zaczęło... Pierwszy
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rekord – 195 podbić – został ustanowiony
przez Szymona Wagnera.
W kolejnych dniach coraz więcej naszych zawodników pokazywało, że dba o
formę i podejmuje żonglerskie wyzwanie.
Kacper Torba (kapitan Młodzika Starszego) ustanowił kolejny rekord – 213 podbić!
Do zabawy włączyli się kolejni zawodnicy
rocznika 2007 z taką intensywnością, że
nie nadążaliśmy umieszczać ich popisów –
a już pojawiał się kolejny rekordzista. Za
wyniki warto pochwalić następujących zawodników: Adam Pawlak – 234 podbicia;
Kacper Rocławski – 279 podbić; Kacper
Torba – 340 podbić; Dominik Kaczmarz –
347 podbić.

Potem wystrzeliła armata... Stasiu Pryciński – Suchary 2006 – wysoko zawiesił
poprzeczkę swoim kolegom z klubu! 560
uderzeń piłki w powietrzu podopiecznego
trenera Wojtka Gerke i Jakuba Tecława
sprawiło, że zabawa na dobre się rozkręciła!!!

Yehnen Kucher – Suchary 2007 – po
raz pierwszy pojawił się na tablicy z rekordem – 573! Jak sam powiedział „to tylko
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rozgrzewka” przed wykręceniem wyniku
składającego się z czterech cyfr.
Następnie liderem ponownie został
Szymon Wagner – 709 podbić piłką.
To jednak tylko zmotywowało Stasia Prycińskiego – nowy rekord to
767!
To była kwestia czasu, bariera
padła! Yevhen Kucher dzięki swojej
determinacji pokonał granicę 1000!
Gratulacje!
W trakcie popisów czysto piłkarskich
na naszym fanpage’u miała miejsce rywalizacja w konkursie #idolzdzieciństwa.
Trenerzy Sucharów delikatnie podpowiadając mieli wskazywać swoich idoli z dzieciństwa, a zadaniem uczestników było odgadywanie ich tożsamości. Za prawidłowe
odpowiedzi była przyznawana punktacja, a
ostateczne podium rywalizacji wyglądało
następująco:
1 miejsca – Jola Małecka – 15 pkt
2 miejsce – Tomasz Haze – 12 pkt
3 miejsce – Marek Czerwiński – 12 pkt
Gratulacje dla zwycięzców! Podziękowania dla trenera Kacpra Klause za koordynację akcji.

Konkurs żonglerski w grupach młodzieżowych zakończył się wynikiem 1000 podbić – seniorzy pokazali jednak, jak można
się rozwinąć przy wytrwałości w treningach. Swoje umiejętności zaprezentował
jeden z młodszych zawodników – Mateusz
Adamczak, który podbił piłkę... 2640 razy!
Gratulacje Mateusz! W odpowiedzi na to
wyzwanie – tym razem w roli głównej Bartosz Kubiak postanowił udowodnić, że za-

wodnicy pierwszej drużyny nie tylko biją
rekordy w żonglerce, ale również mocno
główkują w przerwie od treningów i wykonał 100 podbić główką! Dodam tylko, że
zrobił to w domu, a piękna lampa sufitowa
nie została nadwyrężona!
W drugiej połowie kwietnia WZPN
ogłosił rywalizację w Wirtualnym Pucharze Wielkopolskiego ZPN. Dzięki zaangażowaniu naszych fanów, w pierwszej
potyczce na szczeblu 1/64 finału pokonaliśmy 1:0 zespół LKS Tarnovia Tarnówka.
Zapraszamy do dalszej zabawy na naszym
fanpage’u na FB. Wasze wsparcie będzie

niezwykle cenne i z góry za nie dziękujemy.
Skoro jesteśmy już przy podziękowaniach, to w tym miejscu pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować członkom naszego stowarzyszenia za regularne
wspieranie nas w tym trudnym okresie.
Brak treningów oraz rozgrywek nie oznacza braku kosztów funkcjonowania i
wbrew pozorom Zarząd w tym czasie był
zmuszony do podjęcia wielu trudnych decyzji oraz działań w celu zapewnienia dalszego sprawnego działania stowarzyszenia.
Zdajemy sobie przy tym sprawę, że obecna

sytuacja w mniejszym lub większym stopniu dotknęła każdego z nas. Tym bardziej
doceniamy to jak nas wspieracie. Pokazaliście, że jesteśmy jedną wielką rodziną
i że nie ma dla WAS rzeczy niemożliwych.
Jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z tego
zwycięsko i wkrótce będziemy dalej realizować swoją piłkarską pasję, która przyniesie WAM wiele radości i pozytywnych
emocji. W tym specyficznym okresie dzięki WAM ponownie przekonaliśmy się, że
jako SUCHARY – MOŻEMY WSZYSTKO!!!
Mariusz Rembicki

REKLAMA

SUPEŁKOWO
SUPEŁKOWO

i żłobek

Żłobek i Przedszkole
zapraszają
do rekrutacji!
www.piraciki.pl / tel. 61 811 51 70

NIEPUBLICZNY

Prywatne Przedszkole

NIEPUBLICZNY
Co nas wyróżnia?
PUNKT
PRZEDSZKOLNY
PUNKT PRZEDSZKOLNY
• Kameralna atmosfera i indywidulane podejście
• Wzajemny szacunek (wartości NVC)
Zapraszamy dzieci w wieku 3 – 5 lat
• Pedagogika Marii Montessori

UWAGA! Nabór wrzesień 2020

os. Poziomkowe 5 lok. 1, Suchy Las • info.supel@gmail.com • www.supel.edu.pl • tel. 570 840 530

Restauracja

• Kuchnia Polska • Burgery • Pizza na cienkim cieście
• Codziennie coś wyjątkowego • Catering • Imprezy okolicznościowe
• Spotkania firmowe • Gry planszowe • Niezależna sala na 35 i 50 osób

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

w w w.suchylas.pl

41

RedBox Piłkarska Akademia walczy!
Szanowni Czytelnicy, ten artykuł miał być o czymś zupełnie innym. Miał opisywać udany
wyjazd dzieci z RedBox Piłkarskiej Akademii, ich sukcesy sportowe, rozpoczęcie
RedBox Junior Ligi na boiskach przy ulicy Promienistej w Poznaniu i udane
występy w lidze WZPN. Niestety rzeczywistość zweryfikowała drastycznie nasze
plany, tak jak zapewne większości z Was.

Panująca obecnie pandemia i wojna z
niewidzialnym, ale bardzo niebezpiecznym wrogiem, wytyczyły nam wszystkim
nowe szlaki i wyznaczyły nowe zadania.
Nawet po zakończeniu tego trudnego okresu, niektórzy z nas zmienią swoją pracę,
upodobania czy choćby odwiedzane miejsca. Przyjdzie nam więc żyć w całkiem innej rzeczywistości.
Obecnie wiele osób, a zwłaszcza znani
i lubiani sportowcy, pokazują nam, że nie
wolno się poddawać. Nie wolno usiąść z
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czystym sumieniem przed komputerem, smartfonem czy telewizorem i powiedzieć sobie „nie
trenuję, bo przecież jest zakaz”, „nie
będę biegał, bo nie mam gdzie”, albo
po prostu stare, dobre „nie chce mi się”.
Od samego początku ograniczeń, działacze i trenerzy RedBox Piłkarskiej Akademii postawili na wykorzystanie istniejących rozwiązań medialnych i kontynuację
nauki gry w piłkę tak mocno, jak to tylko
jest możliwe. Zaraz po komunikacie za-
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wieszającym wszystkie treningi i spotkania
piłkarskie, nasi szkoleniowcy zwiększyli
swoją aktywność w Internecie, rozsyłając
zestawy ćwiczeń dla swoich podopiecznych, dostosowane w miarę możliwości
do potrzeb chwili. Oczywiście
nikt nie da rady ćwiczyć w takim momencie dalekich podań.
Kilkunastometrowe strzały na
bramkę, nawet przy posiadaniu
większej posesji i działki, mogą
się skończyć wizytą sąsiada z kawałkami zbitej szyby w ręce lub co
gorsza z podbitym okiem. Ale za to pojawiły się nowe możliwości, czasem dość
niezwykłe lub ciekawe.
O ile trening stacjonarny jest wszystkim
znany (niekoniecznie lubiany), o tyle filmiki z rozegranych meczy, z pytaniami o
taktykę czy quiz z wiedzy o piłce nożnej i
stosowanym przez zawodowców nazewnic-

twie, zmusza dzieci do myślenia i wpajania
pewnych nawyków, które zaprocentują w
późniejszym rozwoju młodych piłkarzy.
Poza tym każdy dobry trener ma swój
zestaw „kodów”, stosowany w meczach.
Znacie Państwo sytuację, kiedy w dużym
gronie ludzi chcecie komuś stojącemu daleko, przekazać ważną informację w taki
sposób, żeby nikt poza zainteresowanym
nie zrozumiał? Nie da się tego zrobić po cichu na meczu, nawet wtedy, kiedy kibiców
jest mało. Tak więc warto przypomnieć
drużynie zestaw okrzyków bojowych. Hitem sezonu było na pewno wyzwanie w
żonglerce papierem toaletowym, pomimo
drastycznych w tamtym czasie braków w
asortymencie. Osobiście muszę przyznać,
że przy moich marnych umiejętnościach,
pomimo małej wagi rolki z papierem, było
to mocno angażujące zajęcie. Ale przecież
o to chodzi, nasi młodzi piłkarze, zatrzy-

mani w nagły sposób ze swoimi planami
treningowymi, mają nadal takie same apetyty, a ich zapotrzebowanie na kalorie jest
dużo mniejsze.
Jako rodzice mamy teraz na głowie
bardzo ważne rzeczy. Opieka nad rodziną, osobami starszymi, praca zdalna lub
co gorsza jej brak, zakupy i zdobywanie
niektórych produktów stanowią dla nas
kluczowe wyzwania. Dodatkowa zmiana
z formą nauczania, spędza zapewne sen z
powiek wielu z Państwa. Wszystkie wytłumaczenia zadań, nawiązywanie kontaktów,
ustalanie kont i haseł, zabierają tak dużo,
tak cennego w tym momencie czasu. Ale
nie wolno nam się poddawać, musimy zacisnąć zęby i popracować z dziećmi, żeby
utrzymać ich w należytej kondycji i przygotować do dalszej gry. Pamiętajcie, że
dłuższy okres bezczynności jest zabójczy
dla każdego sportowca, a zamiana tkanki

mięśniowej w tłuszczową w organizmach
następuje szybko.
Dbajcie o środki ochrony, nie wychodźcie bez potrzeby, zachowujcie dystans i nie
lekceważcie zaleceń, a przyczynicie się z
pewnością do skrócenia tego dramatycznego czasu. Bo przecież kiedyś nadejdzie
moment, gdy staniemy przy bocznej linii
boiska, żeby z dumą i radością zagrzewać
drużynę okrzykiem „DO BOJU REDBOX!!!”. Życzę Wam, drodzy czytelnicy,
w imieniu swoim i wszystkich członków
rodziny RedBox Piłkarskiej Akademii,
żeby ta chwila nastąpiła jak najszybciej, a
pożegnam Was najpopularniejszym chyba
obecnie zwrotem. Bądźcie zdrowi!

w w w.suchylas.pl
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Krzysztof Golanowski

REKLAMA

WYKŁADZINY OBIEKTOWE
AMPEL GROUP
ul. Obornicka 25
tel.: 61 812 51 71, 61 652 18 18, +48 605 091 533, +48 602 381 115

Zobacz naszą ofertę na www.ampel.com.pl
• wynajem
i serwis
przenośnych toalet
• wynajem
ogrodzeń
przenośnych
ul. Wargowska 12, Chludowo
+48 661 740 600 | www.bluetoalety.pl

Sprzątasz w ogrodzie? Przewozisz auto? A może biznes?

Sprzedaż, wynajem, naprawa przyczep
Jelonek, Topolowa 1, tel.: 788 41 41 41, 785 41 41 41
Oferujemy codziennie

świeże pieczywo
oraz wyroby cukiernicze

z własnej pracowni
w Suchym Lesie,
ul. Poziomkowa 38
Zapraszamy

AUTO-JUMPY

Mechanika Samochodowa

Zapraszamy na przegląd oraz naprawę
samochodów osobowych i innych.
Preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Darek: 604 273 420, ul. Radosna 4, Złotniki

Prowadzimy nabór do klas 0-3
ul. Akacjowa 3 w Suchym Lesie.
W maju zapraszamy na Drzwi Otwarte
online.

Restauracja – 61 8926 992
Manager – 697 002 774
Od 4 maja wprowadziliśmy
„Gościnne dowozy” i Danie Dnia
• Zmagasz się z bólem kręgosłupa?
• Ból głowy pojawia się często, czujesz ciągłe napięcie?
• Nie możesz się ubrać, bo doskwiera Ci ból barku?
• Potrzebujesz pomocy, by dojść do pełnej sprawności
po złamaniu?
W tych i w wielu innych dolegliwościach
bezcenna jest terapia manualna.

Fizjoterapia

AGNIESZKA WALKOWIAK - DRAJERCZAK

Nie zwlekaj dłużej i umów się na wizytę. Popraw swój komfort życia!
Gabinet fizjoterapii w Biedrusku zaprasza! • tel. 886 973 454 •

WA
NAPRA W
Ó
ROWER
I
U S ŁU G
e
ski
Ślusar

w w w.r o w

la s .c o m
e ry - s u c h y

Odzież
i akcesoria
ogrodnicze
ul. Dworcowa 37a
62-001 Chludowo
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REKLAMA

Lodziarnia Kawiarnia

Jadzia
Biedrusko, ul. Zjednoczenia 6
(obok Domu Osiedlowego)
Facebook:
Lodziarnia Kawiarnia Jadzia
Zapraszamy na kursy języka angielskiego

dla dzieci w wieku:
• przedszkolnym (jesteśmy akredytowanym
centrum metody TEDDY EDDIE)
• wczesnoszkolnym

Zapraszamy do Kumplobazy - prywatnej świetlicy
edukacyjnej w Suchym Lesie. Od września otwieramy
na pewno dla wszystkich „pierwszaków” i pozostałych
„szkolniaków”!, a jeśli w końcu zostaniemy „odmrożeni” to będziemy dla Was przez
całe wakacje!!! Nie poddajemy się! Dziękujemy Wam za Wasze wsparcie, serce
i zaskakującą pozytywna energię, która pozwala wierzyć, że się jeszcze spotkamy!
Do zobaczenia w Kumplobazie!

tel.: 502 360 200, Klaudia • fb kumplobaza • www.kumplobaza.pl • ul. Szkolna 9

Mechanika Pojazdowa
Mirosław Dropikowski

Kursy prowadzimy stacjonarnie w placówkach
oświatowych na terenie gminy Suchy Las,
a obecnie ONLINE. Uczymy również dzieci indywidualnie
(stacjonarnie oraz online). NOWOŚĆ: lekcje języka tajskiego z native speakerem.
www.facebook.com/wisdompoland, www.wisdomacademy.pl

tel. 501 767 838

Naszdom.cafe

Kochane Dzieciaki,
Drodzy Rodzice!

ul. Lipowa 5, Złotkowo

tel.

601 781 281

A może coś nowego?

serdecznie zaprasza dzieci oraz dorosłych na zajęcia online:

• język angielski

tel. kontaktowy

– możliwość nauki akcentu brytyjskiego lub amerykańskiego

• nauka gry na gitarze

– zajęcia mogą być prowadzone w j.angielskim

• nauka gry na pianinie

– zajęcia mogą być prowadzone w j.angielskim

• nauka śpiewu (zajęcia wokalne)

www.naszdomcafe.pl

501 289 512

Zapisy na zajęcia tel. 537 253 337 (8.00–13.00)

Zapraszamy do żłobka w Biedrusku
Pałacowy Kącik. Nabór OTWARTY.
Oferujemy m.in.:
• logopedę • logosensorykę
•autorskie zajęcia z sensoryki – dziki sensoryki
• zajęcia kulinarne • LiveKid
• wykwalifikowaną kadrę

Zapraszamy do kontaktu: 782 182 000
Anita Szajek-Żurczak

Self Center(ed)

Psycholog

#ZOSTANWDOMU
JESTEŚMY DLA CIEBIE ONLINE

tel: 786 102 874
biuro@selfcenter.pl

Do it for yourSelf

*możliwość konsultacji również w j. angielskim

Nowy Rynek 2 (obok poczty)
62-002 Suchy Las
tel./fax 61 652 16 97
tel. kom. 507 128 032
biuro@ubezpieczeniasucholeskie.pl

www.ubezpieczeniasucholeskie.pl
Polska marka handmade dla dzieci.
Wiodący producent książeczek
sensorycznych.

ul. Dworcowa 37a, 62-001 Chludowo

Możliwość bezpiecznych odbiorów
osobistych w siedzibie firmy,
ul. Łozowa 35A Suchy Las.

Sklep internetowy: www.timosimo.pl

w w w.suchylas.pl
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REKLAMA
GRAFIKA REKLAMOWA
GRAFIKA UŻYTKOWA

od 2007 r.

REKLAMA WIZUALNA

www.as-grafstudio.pl

KREACJA ARTYSTYCZNA

kom. 504 704 666

BRANDING

Zapraszamy wszystkich chętnych!
Na mycie i dezynfekcję auta
oraz ozonowanie układu klimatyzacji.
Dodatkowo myjnia bezdotykowa
czynna 24/7.
ul. Łagiewnicka 23 Złotniki,
nr kontaktowy 601 710 886

angielski
niemiecki
francuski
oraz terapia pedagogiczna

poprzez SKYPE i Messenger
tel. 601 70 20 90

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
ALEKSANDER JAROS • MISTRZ KAMIENIARSKI

www.kamieniarstwo-jaros.pl
z.kamieniarski.al-jar@wp.pl
WARSZTAT – Suchy Las
ul. Zwolenkiewicza 2
Czynny: 7.00-15.00
tel. 61 812 59 09

Drodzy Klienci, pozdrawiamy Wszystkich bardzo serdecznie.

Dla wszystkich to bardzo trudny okres w działalności, dlatego przekazujemy wyrazy wsparcia oraz wielkie słowa
uznania, że się nie poddajecie. Słowa uznania dla pracodawców, którzy każdego dnia walczą o utrzymanie miejsc
pracy i o to by inni nie upadli. Słowa uznania dla młodych Rodziców, którzy zamknięci w czterech ścianach nagle
zostali nauczycielami, organizatorami czasu wolnego, a w chwilach wolnych pracują online. Słowa uznania dla bardziej
Dorosłych, że szanując własne zdrowie i zdrowie innych pozostają w domu, a życie realne w jednej chwili zamienili na
wirtualne. WSZYSTKIM PRZEKAZUJEMY WIELKIE SŁOWA UZNANIA I WSPARCIA.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji telefonicznie: Waldemar – 500 000 038, Katarzyna – 601 160 590
PISZCIE PROSZĘ NA ADRES: biuro@ubezpieczenia.suchylas.pl        
CENTRUM UBEZPIECZEŃ SUCHY LAS,
Katarzyna i Waldemar Niewczas
Biuro – Suchy Las, ul. Nowy Rynek 5

Gabinet Wspierania
Rozwoju Dziecka
Prowadzimy diagnozy
i zajęcia terapeutyczne:
• Logopeda
• Integracja Sensoryczna
• Pomoc Pedagogiczna

tel. 781 740 110
www.integratka.pl

ul. Sucholeska 14, 62-002 Suchy Las

Pracownia Kajdek

Skorzęcin LATO 2020

Szycie dla domu i dla dzieci
Usługi krawieckie

Wynajmę domek w LESIE
nad JEZIOREM

Chludowo, ul. Obornicka 21

Rezerwacja:
facebook owpoddebemSkorzęcin

tel. 887 067 422

www.facebook.com/kajdekKatarzynaKrzysko
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PUNKT SPRZEDAŻY – Wystawa
Poznań, ul. Ściegiennego 34
Czynny: pon.-czw. 10.00-16.00,
pt.-sob. 10.00-13.00
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lub tel. 661

340 226

R E K L A M A

TRANS-BUŁA
Tel. 502 387 745
transbula@transbula.pl

• usługi koparko-ładowarką (prace ziemne i odśnieżanie)
• transport z HDS autem o ładowności do 24t i HDS o udźwigu do 8t
• przewóz kontenerów socjalnych, magazynowych, pawilonów
• transport wywrotką z HDS (samo załadunek czerpakiem, przewóz i wywóz piasku, gruzu, ziemi)
Jeśli są Państwo zadowoleni z usług prosimy o polubienie naszej strony i komentarz
https://www.facebook.com/hdspoznan/

Pracownia na poddaszu

to miejsce, gdzie można nauczyć się zasad
Porozumienia bez Przemocy i łagodnie,
z troską o siebie i innych, wprowadzić je
w życie. Zapraszamy na warsztaty
empatycznej komunikacji rodziców oraz nauczycieli. W ofercie Pracowni
mamy także empatyczne książki dla dzieci i dorosłych.

Pełna oferta dostępna na FB: Pracownia na poddaszu
– warsztaty empatycznej komunikacji. Serdecznie zapraszamy!

tel. 609 308 898

TRANSbuk
Renowacja tapicerki

tel. 501 734 480
TRENINGI PERSONALNE ONLINE
W czasie kwarantanny i dystansu społecznego
TRENINGI PERSONALNE ONLINE to opcja,
którą pragnę Wam zaoferować.
Trzymajmy formę, a ruch jest z pewnością jednym
z czynników odgrywających kluczową rolę w jej utrzymaniu.
Nikt nie mógł przewidzieć tego co się stanie. Nikt nie widział pandemii
koronawirusa zamykającej kluby fitness, studia treningowe i inne firmy.
Pozostańmy silni. Dariusz Kuźmiński – Trener Personalny

www.ultrafitness.pl • biuro@ultrafitness.pl • 799 830 519

• Transport ciężarowy do 6 ton
• Przewóz stali, drewna do 12 metrów długości

tel. 665 990 090

transbuk.bukowski@gmail.com

ZRÓB ZAKUPY ON-LINE
Oferujemy: WARZYWA • OWOCE
• ART. SPOŻYWCZE • DROGERIĘ • CHEMIĘ
• ART. SZKOLNE • ZABAWKI • PORTFELE
KOD RABATOWY 10% NA ZABAWKI: WIKI10
Zamów na naszej stronie internetowej www.hurtownia-zabawki.pl lub zadzwoń
601 804 585 . Na terenie Gminy dostarczymy Twoje zamówienie do domu lub
zostawimy w wybranym przez Ciebie paczkomacie NA NASZ KOSZT!!!
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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

