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733 542 949

wandzilakmartyna@gmail.com
Instagram: torty.M. Wandzilak
Suchy Las, Osiedle Szafirowe
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Herb, flaga i pieczęć
– na pamiątkę nadania

20 czerwca 1999 roku Gmina Suchy Las „dołączyła do międzynarodowej rodziny, w której
herb i flaga są czytelnymi symbolami samorządności”*. Dla upamiętnienia tego ważnego
wydarzenia co roku organizowane są Dni Gminy Suchy Las. W tym roku po raz pierwszy, ze
względów epidemicznych, wspólne świętowanie zostało odwołane.
Niemniej jednak zachęcamy mieszkańców do indywidualnego uczczenia naszego
lokalnego święta. Można to zrobić na wiele sposób, chociażby wywieszając gminną flagę, piekąc okolicznościowy tort czy
wspominając, tak jak czynimy to poniżej.

li Wartą spod poznańskiej Katedry. Czekały na nich w Biedrusku nad brzegiem rzeki
liczne atrakcje, m.in. występ ponad setki
dzieci z flażoletami. (…) otwarto w Pałacu
w Biedrusku wystawę „Tradycja i perspektywa rozwoju terenów nadwarciańskich”

Dni Gminy w pierwszą rocznicę nadania herbu Gminie odbyły się 17 i 18 czerwca 2000 roku. Dwudniowa impreza rozpoczęła się w Suchym Lesie na sportowo. W
ramach obchodów zorganizowana została
I Spartakiada Młodzieży Szkolnej, a następnie zawody: mecz koszykówki, bieg
otwarty na dystansie 5 okrążeń stadionu
oraz finałowe mecze piłki nożnej o Puchar
Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Lesie. Festyn odbył
się po południu… przed Urzędem Gminy. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież
z Ośrodka Kultury oraz ze szkół w Suchym
Lesie i Chludowie, a także zespół Akord
z Poznania. Równolegle na uczestników
czekały takie atrakcje jak: loteria fantowa, licytacja obrazów, stoisko internetowe
czy pokaz woltyżerki. Drugi dzień rozpoczął się mszą św. w sucholeskim kościele,
a organizatorzy Dni Gminy zaprosili
mieszkańców do Biedruska. Tu impreza
połączona została z inauguracją programu Warta, przygotowaną przez Starostwo
Powiatowe w Poznaniu. Jak czytamy w
relacji autorstwa Sekretarz Gminy Joanny
Nowak, opublikowanej w „Gazecie Sucholeskiej”: Do Biedruska uczestnicy imprezy
przybywali w różny sposób: pasażerowie
statku spacerowego „Jagienka” przypłynę-

wraz z prezentacją gmin nadwarciańskich.
Spora grupa uczestników Rajdu Herbowego przybyła do Biedruska na rowerach.
(…) Łącznie do Biedruska przybyło około
1500-2000 osób.
Uczestnicy Dni Gminy zebrali się
w amfiteatrze na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego, który wówczas należał
do Jednostki Wojskowej 1549. To tu przed

publicznością zaprezentowały się: zespoły
młodzieżowe działające przy Klubie Garnizonowym w Biedrusku, zespół grający
muzykę country – Harvest Time, big band
Karol Band. Na scenie pojawił się zespół
Vox oraz Przemysław Goc z koncertem
muzyki etnicznej, w czasie którego taniec
z pochodniami zaprezentowały dziewczęta
z Ośrodka Kultury w Suchym Lesie. Ten
czerwcowy dzień przed 20 laty zwieńczył
pokaz sztucznych ogni.
A jak było podczas kolejnych edycji Dni
Gminy Suchy Las? Jakie mają Państwo
z gminnym świętem wspomnienia? Zapraszamy do umieszczania wpisów i publikacji
zdjęć na profilu społecznościowym: www.

facebook.com/GminaSuchyLas – #DniGminySuchyLas, a także przesyłania na adres e-mailowy: b.stachowiak@suchylas.pl.
Najciekawsze zamieścimy w kolejnym
wydaniu „Gazety Sucholeskiej”.
BS

* Autor cytatu oraz założeń heraldycznych
herbu i weksylologicznych flagi: Tadeusz
Jeziorowski.

Wójt Gminy Suchy Las
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko

ds. księgowości wydatkowej
w Referacie Wydatków Budżetowych
Urzędu Gminy Suchy Las.
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej bip.suchylas.pl
w zakładce
OFERTY PRACY
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Nowa Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy określa misję oraz cele strategiczne i operacyjne gminy.
Strategia stanowi podstawę do właściwego zarządzania gminą, do ubiegania się
o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte w strategii
stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju
społecznego i gospodarczego.
Aktualna Strategia Rozwoju Gminy
obowiązuje do 2022 roku. Strategie lokalne – gminne odnoszą się w swoich celach do założeń zawartych w strategiach
regionalnych – województw i krajowych.
Cele strategiczne naszej gminnej strategii
powiązane są ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Samorząd Województwa przyjął już jednak nowy dokument z terminem obowiązywania do 2030
roku. Dlatego też gmina Suchy Las chce
ujednolicić daty obowiązywania strategii
gminnej również do 2030 roku.
Dodatkowym argumentem za podjęciem
prac nad nową strategią i skróceniem okresu
obowiązywania aktualnej, jest nowy okres
obowiązywania długoterminowego budżetu
UE na lata 2021-2027. Wpisanie więc nowych celów strategicznych do nowej strategii rozwoju będzie szansą na efektywniejsze
wykorzystanie dotacji unijnych.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności
Rada Gminy Suchy Las podjęła 23 kwietnia 2020 roku uchwałę w sprawie przystą-

Dr Bartłomiej Kołsut
Zakład Geografii Ekonomicznej
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Strategia rozwoju gminy jest podstawowym planem, zbiorem najważniejszych działań samorządu lokalnego.
Można to trochę porównać do planu rozwojowego rodziny. Rodzice tworzą plan
rozwoju rodziny na przyszłość, który
ograniczony jest środkami finansowymi.
Dokonują więc wyborów i inwestują w
dzieci na tyle, na ile pozwalają im możliwości organizacyjne i budżetowe. Starają
się także rozpoznać swoje dziecko – jego
talenty, umiejętności i w tym kierunku je
rozwijać. Dokładnie tak samo jest ze strategią rozwoju gminy.
Strategia dla gminy jest zawsze jakimś
wyborem. Władze gminy przy ograniczonych zasobach, środkach finansowych,
muszą dokonać wyboru kierunków rozwoju. U podstaw tego wyboru leży przekonanie, że gmina, by osiągnąć sukces,
powinna rozwijać się w sposób planowy,
a nie chaotyczny.
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pierwszych zadań zespołu należało wyznaczenie listy lokalnych liderów społecznogospodarczych, z którymi są przeprowadzane wywiady pogłębione. Wywiady te
w odróżnieniu od zwykłych ankiet ilościowych stanowią metodę jakościową, dzięki
której, przeprowadzający rozmowę z respondentem może uzyskać znacznie więcej
informacji. Wkrótce odbędą się również

pienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy
Suchy Las na lata 2021 – 2030. Zgodnie z
harmonogramem, będącym załącznikiem do
uchwały rady, dokument ma zostać podjęty
na początku drugiego kwartału 2021 roku.
Wykonując uchwałę Rady Gminy, Wójt
Gminy powołał 29 kwietnia 2020 roku zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Suchy Las. Do jednych z

badania ankietowe przeprowadzane drogą
elektroniczną.
Nad badaniami i pracami nad strategią
rozwoju piecze ma Zakład Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

Jeżeli chodzi o opracowanie tego typu dokumentów, doświadczenia naszego
Uniwersytetu są bardzo szerokie – począwszy od skali
lokalnej, przez metropolitalną, po skalę regionalną.
Mieliśmy dotąd okazję
opracowywać szereg strategii dla gmin wiejskich,
m.in. dla gminy Lubniewice w województwie lubuskim lub dla gminy Powidz.
Pracowaliśmy także nad
społeczną strategią rozwoju gminy Murowana Goślina. Wykonaliśmy szereg
dokumentów planistycznych, takich jak
programy rewitalizacji dla Kalisza i Poznania. Ponadto, Centrum Badań Metropolitalnych z naszego Uniwersytetu (pod
kierunkiem prof. Tomasza Kaczmarka)
koordynowało także integrację samorządów lokalnych aglomeracji poznańskiej,
opracowując kluczowe dokumenty strategiczne dla całego tego obszaru. Mamy
więc, jako Uniwersytet, nie tylko wiedzę,
ale także doświadczenie, jak tworzyć tego
typu dokumenty.
W przypadku gminy Suchy Las, rozmowy na temat strategii rozwoju rozpo-

częliśmy pod koniec poprzedniego roku. Plany
pracy nad dokumentem,
które sobie założyliśmy
na początku, musiały zostać zmienione i dostosowane do obecnej sytuacji
epidemicznej.
Część prac zamierzamy zrealizować w formie
zdalnej. Mam na myśli
wywiady pogłębione z
lokalnymi liderami, które
przeprowadzimy telefonicznie lub w formie wideokonferencji.
Pytania, które się pojawią w tych wywiadach będą dotyczyły oceny dotychczasowych polityk rozwojowych gminy, jej
mocnych i słabych stron, potencjału gminy i jej problemów, a także kierunków
rozwoju w okresie najbliższych 10 lat.
Obecnie realizujemy prace nad diagnozą potencjałów i problemów rozwojowych gminy Suchy Las, oparte o dane
statystyczne publikowane przez GUS
oraz inne jednostki publiczne. Diagnoza
ta wraz z wynikiem konsultacji zakończy
pierwszy etap tworzenia strategii.
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Paweł Andrzejewski

Rozmawiała Barbara Stachowiak

PANORAMA.SUCHYLAS.PL

Pod tym adresem internetowym można na żywo oglądać panoramę centrum Suchego Lasu.
Projekty typu Live Camera, są najczęściej projektami pro publico bono, w naszej gminie
realizuje je firma Horyzont Technologie Internetowe, którą reprezentuje nasz mieszkaniec
Mikołaj Kamieński.
Kamery sucholeskie są pierwszymi kamerami online, które przez firmę Horyzont
zostały zainstalowane poza Poznaniem.

zainstalowana na dachu Galerii Sucholeskiej i będzie rejestrować obraz w kierunku
wschodnim, druga znajdzie się na dachu

W Poznaniu znajdują się na budynkach
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz na wieżowcu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
a wszystkie nagrania z tych kamer można zobaczyć pod adresem internetowym:
www.panorama.poznan.pl.
W Suchym Lesie do realizacji projektu
wytypowane zostały dwa obiekty. – Staraliśmy się, aby kamery zostały zainstalowane jak najwyżej. Jest to szczególnie ważne
przy rejestracji zjawisk atmosferycznych.
Dodatkowo chcieliśmy, żeby były to miejsca, które wszyscy znają – wyjaśnia Mikołaj Kamieński. – Jedna z kamer została

pobliskiego kościoła i będzie rejestrować
obraz w kierunku zachodnim. Stało się tak
między innymi dzięki życzliwemu podejściu
do projektu ze strony Urzędu Gminy Suchy
Las, Galerii Sucholeskiej oraz Parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie.
Takie kamery cieszą się dużym zainteresowaniem i są montowane na całym
świecie. Dzięki nim można zobaczyć, co
dzieje się w danej chwili w najodleglejszych zakątkach naszego globu, jaka jest
na przykład pogoda w interesującym nas
miejscu.
– Projekty typu Live Camera mają

aspekt społeczny, marketingowy i przybliżają nam miejscowości czy miejsca. Bywa
tak, że nagrania z takich kamer obiegają
świat i stają się bardzo popularne – dodaje
Mikołaj Kamieński. – Jednym z flagowych
nagrań naszej firmy jest zarejestrowanie w
styczniu tego roku olbrzymiego meteorytu (bolidu), który rozbłysnął nad zachodnią częścią Polski. Kilka naszych kamer
uwieczniło to piękne zjawisko. Nagle w
Poznaniu, w nocy zrobiło się jasno jak w
dzień. Nagrania z projektu Panorama Poznania Online pokazały wszystkie największe stacje telewizyjne w Polsce. Dodatkowo, prawa do emisji nagrania otrzymał
Reuters czy agencja obsługująca takie
stacje telewizyjne jak: CNN, Fox, Weather
Channel.
Firma Horyzont na co dzień współpracuje z różnymi podmiotami. Wśród nich
jest między innymi stacja telewizyjna
TVN, która już kilka razy pokazała na antenie nagrania z projektu Panorama Poznania Online. – Mam nadzieję, że nasze nowe
kamery w Suchym Lesie także zarejestrują interesujące zjawiska i będzie się nimi
można pochwalić na całym świecie – podsumowuje Mikołaj Kamieński.
Zapraszamy zatem do odwiedzania strony internetowej panorama.suchylas.pl i obserwowania tego, co widać okiem kamer w
Suchym Lesie.
BS

Zwiedzaj gminę Suchy Las z nami!

Wkoło Gminy Suchy Las – to tytuł nowego cyklu filmów turystycznych skierowanych do wszystkich tych, którzy szukają inspiracji na
ciekawe spędzenie czasu w odległości co najwyżej kilkudziesięciu kilometrów od domu.
Grażyna i Ryszard Głowaccy z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las
– znani miłośnicy turystyki rowerowej,
wyruszają rowerem z Suchego Lasu, by
odwiedzić najciekawsze miejsca w naszej gminie. W pierwszym odcinku docierają do Chludowa, gdzie o. Jan Wróblewski prezentuje wspaniałości parku
krajoznawczego, należącego niegdyś do
Romana Dmowskiego. W kolejnych odcinkach „Wkoło Gminy Suchy Las” Państwo Głowaccy zabiorą nas w inne, warte
poznania, miejsca w gminie. Zachęcamy
do śledzenia stron youtube.com/GminaSuchyLas oraz facebook.com/GminaSuchyLas, gdzie raz w tygodniu będzie emitowany nowy odcinek cyklu. Zapraszamy!

oglądaj na YouTube

Małgorzata Dawidowska

w w w.suchylas.pl
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Co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek
Premie na start, nowe miejsca pracy i wspieranie działalności społecznej mieszkańców.
Nowe firmy
W 2019 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano premie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Limit naboru wynosił 350.000
zł, co wystarczyło na przyznanie 7 premii po 50.000 zł. Obecnie zakończono
etap podpisywania umów o przyznaniu
pomocy. W wyniku tego naboru na naszym terenie powstało 7 nowych działalności gospodarczych. Nowi przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dotacje na
inwestycje w powstające firmy.
Wsparcie dla przedsiębiorców
Działania LGD Kraina Trzech Rzek
w pierwszym półroczu 2020 roku
skupione były przede wszystkim na
wsparciu przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Przeprowadzony w
grudniu nabór wniosków spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem. Do biura LGD wpłynęły 33 wnioski o dotację na
kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą
zaplanowany budżet naboru. LGD udzieliła wsparcia firmom, prowadzącym działalność od co najmniej roku. Warunkiem
otrzymania pomocy jest utworzenie co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Pomoc polega na refundacji do 70% kosztów,
poniesionych na inwestycje w firmie.
Rada LGD wybrała do finansowania 22
wnioski, które zmieściły się w dostępnym
limicie środków. Po weryfikacji wniosków
przez Zarząd Województwa, zostaną zawarte umowy z wnioskodawcami. W wyniku
uzyskanych dotacji powstaną nowe miejsca
pracy dla mieszkańców naszego obszaru, a
firmy otrzymają środki na inwestycje.
Promocja obszaru
Tradycją stało się coroczne witanie wiosny w Rezerwacie Śnieżycowy Jar. Promujemy w ten sposób nasze cenne dziedzictwo przyrodnicze oraz aktywną turystykę.
7 marca, we współpracy ze Stowarzyszeniem NW Włóczykije, zorganizowaliśmy
kolejny Rajd Pieszy. Było to ostatnie wydarzenie, które zorganizowaliśmy na kilka
dni przed ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego.
Mimo kapryśnej pogody, blisko 40 osób
przybyło na miejsce startu w Uchorowie.
Po przywitaniu i krótkiej rozgrzewce wyruszyliśmy w trasę. Pogoda zachęcała do
szybkiego marszu. Przez błotniste ścieżki
przeszliśmy do Śnieżycowego Jaru, aby
zachwycić się urokliwym widokiem kwitnącej śnieżycy. Rajd zakończyliśmy w
Starczanowie. Każdy z uczestników posilił
się gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą.
Działaj lokalnie – czyli nie tylko PROW
Na początku roku z ogromną radością
informowaliśmy o przyjęciu naszego sto-
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warzyszenia do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Prezes LGD – Małgorzata Najdek i
Wiceprezes LGD – Magdalena Przystałowska wzięły udział w ogólnopolskim szkoleniu dla osób zaangażowanych w realizację

działań Ośrodków Działaj Lokalnie.
Podczas uroczystej Gali Społecznik
Roku, na której zostały wręczone nagrody

dla osób wybitnie działających na rzecz
innych – wręczono nam certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie. W pierwszej połowie
czerwca odbyły się spotkania informacyjne
skierowane dla mieszkańców i organizacji
z terenu Lokalnej Grupy Działania Kraina
Trzech Rzek, chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie.
Cały czerwiec trwa nabór dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw społecznych. Dofinansowania w wysokości
do 3.000 zł zostaną rozdysponowane
na najlepsze projekty, które aktywizują
lokalne społeczności, przyczyniają się
do rozwiązania konkretnego problemu
lub zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dofinansowane w tym roku projekty powinny przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii w różnych
obszarach – sportu, edukacji, kultury
czy oświaty.
Masz pytania? Masz pomysły?
Skontaktuj się z Biurem LGD! www.
kraina3rzek.pl
Małgorzata Najdek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejskiopracowana
Fundusz Rolny
na Lokalną
rzecz Rozwoju
Europa
inwestująca
w obszary jest
wiejskie”,
Publikacja
przez
GrupęObszarów
Działania Wiejskich:
Kraina Trzech
Rzek,
współfinansowana
ze
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność…
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

JANKA REGULSKIEGO,

absolwenta naszej szkoły.
Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia
składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy
i społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku

Jasiu, zawsze będziemy o Tobie pamiętać...
***
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ryszarda Frąckowiaka
– Prezesa ROD Złotniki.
Szczere wyrazy współczucia
Rodzinie składają
Wójt Gminy Suchy Las
– Grzegorz Wojtera
oraz
Zastępca Wójta
– Marcin Buliński
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Emily Dickinson

Wybory Prezydenta RP
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Nr obwodu
głosowania

1

Granice obwodu głosowania

Dom Osiedlowy, ul. Zjednoczenia 4,
62-003 Biedrusko

Biedrusko

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka,
ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo

2

Chludowo, Zielątkowo

3

SUCHY LAS ulice: ALEJOWA, BRZASK, BRZOZOWA, BUKOWA, CHMIELNA, CHMURNA, EWY CZARNIECKIEJ,
DESZCZOWA, DĘBOWA, GAJOWA, GRABOWA, GWIEZDNA, JAŁOWCOWA, JARZĘBINOWA, JESIONOWA,
KASZTANOWA, KRAŃCOWA, KRATEROWA, KRĘTA, KRÓTKA, KSIĘŻYCOWA, KS. BRONISŁAWA HERTMANOWSKIEGO,
LEŚNA, LISIA, LUDWIKA KUBACKIEGO, ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA, METEORYTOWA, MIODOWA, MOKRA, OBORNICKA
NR 2 - 18 parzyste, OGRODNICZA, OLCHOWA, OSIEDLE PRZYLESIE, PODGÓRNA, PODJAZDOWA, POGODNA, POLNA,
POPRZECZNA, PORANNA, PROMYKOWA, RADOSNA, RUCZAJ, SADOWA nr 17 - 27 nieparzyste i od nr 28 do końca,
SŁONECZNA, SPRZECZNA, STANISŁAWA ZWOLENKIEWICZA, STRAŻACKA, STRUMYKOWA, SUCHA, ŚNIEŻNA, ŚWIT,
TARNINOWA, WIĄZOWA, WODNA, WSCHODNIA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO od 41 do 49 nieparzyste i od nr
50 do końca, WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, ZAKOLE, ZGODNA, ZIMOWA, ZODIAK, ŹRÓDLANA

4

5

6

7

8

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

SUCHY LAS ulice: AKACJOWA, ARONIOWA, BRZOSKWINIOWA, CHABROWA, DIAMENTOWA, FIOŁKOWA,
FORTECZNA, JAŚMINOWA, JEŻYNOWA, KAKTUSOWA, KLONOWA, KONWALIOWA KRYSZTAŁOWA, KWARCOWA,
LAWENDOWA, MACIEJKOWA, MAKOWA, MALINOWA, MALWOWA, MŁODZIEŻOWA, MODRAKOWA, MORELOWA,
NA STOKU, NEKTAROWA 1 - 11, OBORNICKA od nr 20 parzyste do końca, nr 1 - 101 nieparzyste, ONYKSOWA,
OWOCOWA, OSIEDLE NA WZGÓRZU, OSIEDLE POZIOMKOWE, OSIEDLE SZAFIROWE, PERŁOWA, Pl. NOWY RYNEK,
PORZECZKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 - 24, ROLNA, RÓŻANA, RUBINOWA, RUMIANKOWA,
RZEMIEŚLNICZA, SADOWA OD NR 1 - 15 i 16 - 26 parzyste, STARA DROGA, STEFANA STEFAŃSKIEGO nr 1 - 6,
nr 8 - 16 parzyste, STROMA, SUCHOLESKA, SZAFIROWA, SZKOLNA nr 1 - 14, 16 - 18 parzyste, SZKÓŁKARSKA
1 - 40, 42 - 44 parzyste, SZYSZKOWA, ŚLIWKOWA, ŚWIERKOWA, TARASOWA, TĘCZOWA, TRUSKAWKOWA,
WARSZTATOWA, WIDOKOWA, WIDŁAKOWA, WIERZBOWA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr 1 - 39, od 40 do 48
parzyste, ZAKĄTEK, ZIELNA, ŻURAWINOWA
SUCHY LAS ulice: BAJKOWA, BORÓWKOWA, CEDROWA, FIRMOWA, JAGODOWA, JANA I STEFANA REWERSÓW,
KWIATOWA, LIPOWA, ŁOZOWA, MIŁA, MODRZEWIOWA, NEKTAROWA od 13 do końca, NIZINNA, OBORNICKA od
103 do końca nieparzyste, OSIEDLE JAGODOWE, OSIEDLE PLATANOWE, PARKOWA, PLATANOWA, POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH od 25 do końca, POZIOMKOWA, PROMIENISTA, SANECZKOWA, SASANKOWA, SENNA,
SERDECZNA, SPORTOWA, STEFANA STEFAŃSKIEGO 7 - 17A nieparzyste, od 18 do końca, SZKOLNA nr 15 - 17
nieparzyste, od 19 do końca, SZKÓŁKARSKA 41 - 43B nieparzyste, od 45 do końca, WIOSENNA, WIŚNIOWA,
ZACHODNIA, ZAWILCOWA
ZŁOTNIKI ulice: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, KOŹLARZOWA, KRUCZA,
KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, MAŚLAKOWA, MUCHOMOROWA, NEKTAROWA, OPIEŃKOWA, PAWIA,
PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, PLAC SOKOŁA, PODGRZYBKOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, RYDZOWA,
SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, SŁOWICZA, SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, ŻURAWIA, m. JELONEK
ZŁOTNIKI ulice: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, CISOWA, CYNOWA,
CZOŁGOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, GŁOGOWA, GRANICZNA, GRANATOWA, IRYSOWA,
JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKOWA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, KOBALTOWA,
KONWALIOWA, KRÓTKA, KRZEMOWA, KWIATOWA, LAZURYTOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, MIKOŁAJA REJA,
MIŁA, MOSIĘŻNA, OBORNICKA, OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, PROSTA,
RADOSNA, RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TURKUSOWA, TYTANOWA, WRZOSOWA,
ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA, m. ZŁOTKOWO

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. Wojciecha Bogusławskiego 36,
62-002 Suchy Las
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Wojciecha Bogusławskiego,
ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica osiedlowa,
Złotniki Plac Grzybowy 16,
62-002 Suchy Las
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica osiedlowa,
Złotniki ul. Żukowa 14,
62-002 Suchy Las

Świetlica wiejska, Golęczewo ul. Dworcowa 61A,
62-001 Chludowo

Golęczewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

w w w.suchylas.pl
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Informacje jednostek pomocniczych
Ostatni miesiąc na
osiedlu to liczne inicjatywy oddolne i głosy
mieszkańców, związane
z działaniami proekologicznymi. Wielu rozpoczęło dyskusję nt.
potrzeby nasadzeń zieleni w dość wciąż
pustynnym, pod tym względem, naszym
osiedlu. Jeżeli chodzi o ten temat, prowadzone są działania projektowe związane z pierwszym etapem zazielenienia
osiedla. Powstała też ciekawa inicjatywa,
by w ramach przyszłorocznych obchodów 25-lecia naszego osiedla zorganizować rodzinne sadzenie nowych drzew i
krzewów. Tegoroczne prace projektowe
i konsultacyjne mogłyby odpowiednio
przygotować, i to dosłownie, grunt pod tę
ciekawą inicjatywę. Planujemy kontynuowanie prac wokół projektu zazielenienia
osiedla, które mogłyby uwzględnić ten
element jubileuszowy.
Przyszłoroczny jubileusz 25-lecia
naszego osiedla wyzwolił już szereg

zacją i pozyskiwaniem funduszy na cały szereg imprez
związanych z jubileuszem
25-lecia naszego osiedla.
Wydaje się, że idea ta może
być super pomysłem, generującym ciekawe inicjatywy integracyjne zarówno
w rozumieniu osiedlowym, jak i całej
gminy. Padły już pierwsze deklaracje takiej współpracy oraz wsparcia ze strony
władz centralnych Gminy.
Zarząd Osiedla w dniu ostatniej sesji
Rady Gminy uzyskał informacje o możliwości kontynuowania zadań ujętych w
tzw. Zadaniu Lokalnym 2020 – w zmniejszonym zakresie, jeżeli chodzi o działania
integracyjne.
W tym roku na naszym osiedlu prawdopodobnie zachowane zostaną planowane inwestycje z budżetu centralnego w
postaci remontu ulicy Sosnowej (wkrótce
informacje ZGK o harmonogramie prac w
okresie letnim) oraz wprowadzenia nowej
organizacji ruchu (sygnalizacji świetl-

pomysłów na jego obchody, takie jak:
w/w kwestie nowych nasadzeń, wydanie kalendarza, prezentacja wystawowa
archiwalnych i obecnych zdjęć osiedla,
impreza „25 dębów na 25-lecie osiedla”,
szukanie 25 grzybów – typu mapa geocaching itp. Ciekawych pomysłów rodzi się
bardzo dużo.
Interesującą inicjatywą kilkunastu
mieszkańców jest stworzenie w tym celu,
przy naszym zarządzie, komitetu organizacyjnego, który mógłby zająć się organi-

nej). Jeszcze nie wiadomo, czy w tym
roku rozpocznie się wymiana oświetlenia
ulicznego na LEDowe.
Toczy się za to wciąż konkurs na
zagospodarowanie polany pod lasem
(szczegóły na stronie osiedlowej: www.
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/01/
konkurs-na-zagospodarowanie-polanypod-lasem) – termin jego zamknięcia i
rozstrzygnięcia to 30 czerwca br. Zapraszamy nie tylko naszych mieszkańców do
przekazania swoich pomysłów. Pierwsze

trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
W dalszym ciągu
nieczynna jest do odwołania nasza osiedlowa świetlica. Za to
zostało otwarte do dyspozycji boisko, przy
zachowaniu środków bezpieczeństwa,
zgodnych z komunikatem GOS. Plac
zabaw jednocześnie podlega działaniom
modernizacyjnym. W tej sprawie miały
miejsce konsultacje prac projektowych z
mieszkańcami. Obecnie czekamy na jego
modernizację (powstanie pięć nowych
zabawek). Powstało też szereg ciekawych
propozycji, typu odrestaurowanie nieużytkowanych od 20 lat masztów flagowych na Placu Grzybowym.
Kontynuowane są też roboty wywózkowe po uporządkowaniu naszego sąsiedzkiego lasku – prosimy o zachowanie
ostrożności przy korzystaniu z lasku.
Cenna inicjatywa mieszkańców zakończyła się sukcesem – ustawienie tablic
informacyjno-ostrzegawczych na zbiornikach retencyjnych w naszym sąsiedzkim
lasku – w sprawie dokarmiania kaczek. Pomysł, zaprojektowanie, wykonanie i montaż były całkowicie społeczną inicjatywą
grupki mieszkańców osiedla. W związku
z pytaniami, autor ich projektu pan Paweł
Młodkowski chętnie udostępni projekt tablic (patrz zdjęcie) do wykorzystania na
innych sucholeskich zbiornikach.
Pewną dyskusję wśród mieszkańców
wywołała akcja oprysków antykomarowych, które realizowane są o tej porze
roku przez urząd już od wielu lat.
W dalszym ciągu mają miejsce prace przy budowie sieci światłowodowej,
którą realizuje kolejny operator. Do przewodniczącego zarządu dotarło kilka głosów mieszkańców, dotyczących jakości
prac odtworzeniowych, realizowanych
przez tę firmę – uwagi zostały omówione
i przekazane wykonawcy.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz
Reklama

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

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. 601 774 624
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PUNKT SPRZEDAŻY – Wystawa
Poznań, ul. Ściegiennego 34
Czynny: pon.-czw. 10.00-16.00,
pt.-sob. 10.00-13.00

Z sesji Rady Gminy Suchy Las
W dniu 28 maja po raz kolejny na dużej sali GOS, z zachowaniem norm bezpieczeństwa,
odbyła się XIX sesja Rady Gminy Suchy Las.
W tych wyjątkowych warunkach Rada
podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy
Las na lata 2020-2031, a także uchwałę
bezpośrednio związaną z WPF, a mianowicie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na 2020 rok. Do obu uchwał na sesji zostały zgłoszone przez Wójta Gminy autopoprawki wynikające z wniosków Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, obradującej 25 maja 2020 roku.
Celem pozyskania środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego
wynikającego z planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych na lata 2020-2021,
a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Rada przyjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Podjęto też uchwałę w sprawie regula-

minów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, urządzeń streetworkout,
torów pumptrack, boisk, terenów rekreacyjnych oraz wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.
Uchwała ta wynikała z art. 40 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie regulaminów gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej takich jak place zabaw, siłownie
zewnętrzne, urządzenia streetworkout, tory
pumptrack, boiska, tereny rekreacyjne oraz
wybiegi dla psów, a nie jak dotychczas regulowane to było na podstawie Zarządzeń
Wójta Gminy Suchy Las.
Radni odnieśli się również w formie
uchwały do wniosku złożonego przez
mieszkańca Biedruska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

części działki gruntu nr
186 z obrębu Biedrusko, ale co najważniejsze podjęli bardzo ważną uchwałę w sprawie
Statutu Młodzieżowej
Rady Gminy. Statut ten
określa zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las
i daje „zielone światło” do powstania samorządowej reprezentacji młodzieży Gminy o
charakterze konsultacyjnym. Czekamy teraz
na Zarządzenie Wójta dotyczące wyborów
do Rady pierwszej kadencji.
W związku z jubileuszem 30-lecia Samorządu Terytorialnego, Rada przyjęła
Oświadczenie, w którym to podkreśla wagę
tych wydarzeń sprzed 30 lat i wpływ na
proces odbudowy samorządności w kraju
i decentralizację władzy publicznej, sukces
transformacji ustrojowej Polski, a dla Nas
mieszkańców gminy prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak

Informacje jednostek pomocniczych
Pod koniec maja rozpoczął się remont chodnika
przy ul. Bogusławskiego,
który potrwa do sierpnia.

Na terenie całego osiedla
prowadzone są prace telekomunikacyjne firm Orange
i Inea, polegające na uzbro-

Joga dla kręgosłupa

jeniu terenu w światłowód.
Przeprowadzony został przegląd młodych
nasadzeń na całym osiedlu. Wraz z pracownikami urzędu oceniliśmy
stan drzewek i prace
jakie trzeba przy nich
wykonać (usunięcie odrostów, zbędnych
palików i opasek, usunięcie uschłych
drzewek i nasadzenie nowych).
Na Terenie Aktywnej Edukacji (za
pumptrackiem) powstaje boisko do siatkówki plażowej i czekamy na realizację
kolejnych zadań z „Programu pobudzania
aktywności społecznej” na ten rok.
W niedzielę 7 czerwca odbyły się zajęcia „Joga dla kręgosłupa”, zorganizowane
w ramach integracji. Kolejne zaplanowane zostały w pierwsze niedziele lipca,
sierpnia i września o godz. 9.00 na polanie
przy ul. Bogusławskiego. W przypadku
deszczu zajęcia przeniesione zostaną pod
zadaszenie przy CKiBP przy ul. Szkolnej
16. W pozostałe niedziele zapraszamy
Panie z całej gminy chcące trenować nordic walking z nieformalną grupą SUCHY
LASki. Zapraszamy na wspólne spacery
do Strzeszynka. Zbiórka godz. 9.00 na
parkingu przy cmentarzu – ul. Borówkowa w Suchym Lesie.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Suchy Las – Wschód
Anna Ankiewicz

w w w.suchylas.pl
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KonsultujeMY w Gminie Suchy Las
Słuchajmy się, rozmawiajmy, konsultujmy sprawy lokalne! Czyli o obywatelskim projekcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Suchy Las
Ostatnio w naszej gminie głośna stała
się sprawa „Sucholeskich lip”, czyli wycinki lip przy ul. Młodzieżowej w Suchym
Lesie, prowadzonej w związku z realizacją
projektu drogowego przez Gminę. Grupa
mieszkańców protestowała przeciw tej wycince w dramatycznych okolicznościach,
przy dźwięku pił i asyście policji. Sytuacja
ta spowodowała duże społeczne emocje.
Czy w przyszłości można będzie uniknąć
tego typu konfliktów – konfliktów wynikających z braku wcześniejszej komunikacji
na linii mieszkańcy – władze gminy? Rozwiązaniu spraw spornych, mogących
powodować napięcie między stronami mogłaby posłużyć zmiana zasad
prowadzenia konsultacji społecznych. Aby tak się stało, jako mieszkańcy gminy proponujemy przyjęcie
przez Radę Gminy Suchy Las przygotowanej przez nas obywatelskiej
uchwały, mającej na celu zwiększenie znaczenia gminnych konsultacji społecznych,
w tym zwiększenie dostępu do tego ważnego kanału wymiany gminnych informacji.
Skąd pomysł na zmianę?
Sprawa „Sucholeskich Lip” odbiła się
szerokim echem. Informowały o niej nie
tylko media lokalne, takie jak np. Głos
Wielkopolski, poznańska Gazeta Wyborcza
czy telewizja WTK, ale także ogólnopolska stacja telewizyjna Polsat News. Jednak
to nie szeroki odzew medialny, a protest
wielu mieszkańców, z którymi – jak sami
mówili „nikt wcześniej na temat wycinki
nie rozmawiał” – stał się przyczynkiem
do podjęcia przez nas działań na rzecz
przygotowania projektu obywatelskiej
uchwały umożliwiającej szersze konsultacje społeczne. Jako mieszkańcy obserwujemy, że wiele ważnych spraw w gminie,
począwszy od planowania przestrzennego,
poprzez sprawy jakości powietrza, którym
oddychamy, kwestie zmniejszania obszarów terenów zielonych czy gospodarki odpadami, po sprawy edukacji, sportu, wydarzeń kulturalnych czy ochrony zabytków,
nie jest z nami mieszkańcami w sposób
wystarczający omawiane. Zwłaszcza na
ich wstępnym etapie, gdzie dostęp do „informacji z pierwszej ręki” o tym, jak dana
sprawa ma być docelowo przez Gminę załatwiona, jest bardzo ograniczony.
Nowa jakość gminnych konsultacji!
O co chodzi w przygotowanym przez nas
obywatelskim projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las?
Przede wszystkim o zwiększenie dostępu
do konsultacji społecznych – poszerzenie
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kręgu osób, które są związane z gminą,
a obecnie nie mogą wziąć udziału w konsultacjach. Ponadto w projekcie proponujemy
rozszerzenie katalogu zagadnień, które powinny zostać objęte konsultacjami. Jednocześnie wprowadzamy zasadę konsultowania gminnych spraw, gdy są one na bardzo
wczesnym etapie przygotowania. Zgodnie
z zasadą, „nic o nas bez nas” przyjmujemy,
że w sprawach dotykających bezpośrednio
mieszkańców, powinni mieć oni możliwość
zasygnalizowania swojego zdania jak najwcześniej. Tak, by wójt, radni gminy i w

końcu gminni urzędnicy, otrzymali każdorazowo jasny komunikat o potrzebach (ale
i obawach) związanych z różnego rodzaju
gminnymi przedsięwzięciami. Uchwała
wprowadza również nowe formy konsultacji. W końcu, zmniejszamy znacząco próg
uprawnionych dla osób, które chcą złożyć
wniosek o przeprowadzenie konsultacji.
Poszerzamy krąg mieszkańców
uprawnionych do konsultacji
Obecne rozwiązania zawarte w obowiązującej uchwale konsultacyjnej przyjętej
dawno, bo aż 15 lat temu, nie odpowiadają
już aktualnym potrzebom mieszkańców.
W „starej” uchwale czytamy na przykład,
że do konsultacji uprawnieni są mieszkańcy „stale zamieszkujący na obszarze
objętym konsultacją, posiadający czynne
prawo wyborcze do rady gminy”. Takie
ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w
naszej gminie. Wiele zamieszkujących w
niej osób nie głosuje w Suchym Lesie, ale
np. w Poznaniu.
Poszerzamy krąg osób mogących
zwołać konsultacje społeczne
Do tej pory konsultacje społeczne mogły
być zwoływane przez wójta, radę lub 10%
mieszkańców. Projekt uchwały zdecydowanie poszerza możliwości. W projekcie
konsultacje mogą być zwoływane na wnioski: (I) klubu radnych Rady Gminy Suchy
Las (II) grupy co najmniej 3 radnych Rady
Gminy Suchy Las (III) Przewodniczącego
Rady Gminy Suchy Las (IV) Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las (V) organu
wykonawczego jednostki pomocniczej
utworzonej na terenie Gminy Suchy Las
(VI) organu uchwałodawczego jednostki
pomocniczej utworzonej na terenie Gmi-
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OGŁOSZENIE
ny Suchy Las (VII) grupy co najmniej
200 mieszkańców Gminy Suchy Las lub
co najmniej 2 organizacji pozarządowych
lub podmiotów. Pozwoli to zarówno na
konsultacje lokalne, jak i szersze – w skali
Gminy. Ułatwi również monitorowanie obszarów działań, które mogłyby wymagać
konsultacji społecznych.
Zmniejszamy progi dla
wnioskodawców
Poza wspomnianym rozszerzeniem
kręgu osób uprawnionych do konsultacji,
uchwała proponuje obniżenie progu dla
wnioskodawców. Konkretnie – obniżenie
progu odnoszącego się do liczby mieszkańców, którzy muszą poprzeć wniosek z
obecnych aż 10% „uprawnionych do głosowania mieszkańców obszaru, objętego
konsultacją” do liczby 200 mieszkańców.
To znacząca różnica, skoro w przypadku hipotetycznych konsultacji
odnoszących się do obszaru całej
gminy, wniosek o konsultacje na
podstawie obecnie obowiązującej
uchwały musiałoby poprzeć aż ok.
1600 mieszkańców!
Wcześniejsze, dokładniejsze
i szersze informowanie o sprawach
gminnych
Dodatkowo wprowadza zasadę, że konsultacje przeprowadza się już na wczesnym
etapie prac nad zagadnieniem poddawanym
konsultacjom, i to w sposób stwarzający
warunki do jak najszerszego uczestnictwa
w nich mieszkańców Gminy Suchy Las.
Poprzez wprowadzenie nowych regulacji
uchwała zapewni rzetelność i kompletność
informacji o tym, czego dotyczą konsultacje oraz informacji o ich szczegółowym
przebiegu. Ponadto wskazuje szeroki katalog sposobów prowadzenia konsultacji,
uwzględniając w dużym stopniu możliwości, jakie daje Internet. Aby informacja o
konsultacjach była rozpowszechniona szeroko wśród zainteresowanych osób, proponujemy, by już we wniosku wnioskodawcy
proponowali najlepsze możliwe sposoby
dotarcia do mieszkańców zainteresowanych tematem konsultacji.
Nasza uchwała nie generuje większych
kosztów, ale daje za to duże korzyści dla
mieszkańców. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do samorządności, w ramach którego mieszkańcy stają się prawdziwymi partnerami dla władz gminy.
Uzyskują realny wpływ na swoje otoczenie
oraz na sprawy dla nich ważne. Wierzymy,
że Rada Gminy przychyli się do projektu
uchwały pozwalając nam – mieszkańcom –
na aktywne uczestnictwo w życiu Gminy.
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej
Anna Ohirko
Izabela Tatarkiewicz-Puk
Grzegorz Niewiadomski
Michał Puk
Wojciech Ptak

POMAGANIE MAMY WE KRWI

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”
we Wrocławiu to miejsce szczególne w Polsce. Przeznaczone jest dla pacjentów
do 18. roku życia. Jest to ośrodek przeszczepowy, który wykonuje ponad połowę
transplantacji szpiku, przeprowadzonych u dzieci w Polsce.
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka,
który działa przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, w grudniu był właśnie we
Wrocławiu, gdzie obdarował dzieci nowymi zabawkami.
Przez ponad trzy miesiące wolontariusze
uczestniczyli w różnych zbiórkach, dokonywali dobrowolnych darowizn na portalu
zrzutka.pl. Dzięki wspaniałym osobom zebraliśmy niesamowitą ilość zabawek, gier
i artykułów piśmienniczych, za które bardzo dziękujemy! Wszystkie te rzeczy, za-

pakowane w kartony, zawieźliśmy busem
do adresatów naszej akcji – w tym miejscu podziękowania dla naszego sponsora.
Radość dzieci z otrzymanych podarunków
była ogromna.
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka
głównie zajmuje się organizacją zbiorowych akcji poboru krwi i rejestracją dawców szpiku. Ale pomagamy na wiele sposobów. W ostatnim czasie wspieraliśmy:
podopiecznych Szpitala Klinicznego im.
Karola Jonschera w Poznaniu, oddział on-

kologiczny w Koninie, Szpital Powiatowy
w Obornikach Wielkopolskich. Mieliśmy
pojechać kolejny raz do Kliniki „Przylądek Nadziei”. Wyjazd jednak nie doszedł
do skutku z powodu epidemii i całkowitej
izolacji pacjentów. Poza tym odpowiedzieliśmy na apele i wsparliśmy: Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Fundację na Ratunek,
działającą na rzecz dzieci i rodziców z
„Przylądka Nadziei”. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pokazali ogromne serce.
Paweł Kolosza
Prezes Klubu
HDK PCK Błękitna Kropelka

POMOC FIRMOM W DOBIE COVID-19
BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO - DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I START-UP
LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
W

SUCHYM LESIE

ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ START-UP
DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH, DOTYCZĄCYCH:

TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 (DOFINANSOWANIA, ZWOLNIENIA ZUS, SUBWENCJE, POSTOJOWE, POŻYCZKI UMARZALNE Z PFR)
ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNICH STRATEGII MARKETINGOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METOD ON-LINE
WSPARCIA BIZNESOWEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19 (KOMUNIKACJA, KOOPERACJA ON-LINE) TRANSFORMACJI MODELU BIZNESOWEGO

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW

MAGDALENĄ ROBASZKIEWICZ
CONSULTING COACHING BUSINESS (CCB)
TEL. 608 065 671, E-MAIL: M.ROBASZKIEWICZ@CCB.COM.PL
W KAŻDY ROBOCZY PIĄTEK TYGODNIA, W GODZINACH OD 10.00 - 12.00
DO KONTAKTU Z DORADCĄ

DYŻUR W SIEDZIBIE

LARG

KAŻDY OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA (OD 03.07.2020) W GODZINACH OD

10.00 - 12.00

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
tel.: 61 415 18 43, 61 415 18 42
mobile: 661 222 690, 661 777 420
biuro: ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las
e-mail: j.malendowski@larg.com.pl , j.wojnowska@larg.com.pl
www.larg.com.pl

w w w.suchylas.pl
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Było gorąco!

Pożary wewnętrzne oraz pożary gazów, to tematy szkolenia – teoretycznego
i praktycznego, które w weekend 20 i 21 czerwca odbyło się dla strażaków w Golęczewie.
Jak podkreślają strażacy, zdobyta wiedza i umiejętności z całą pewnością wpłyną na ich bezpieczeństwo, a także na
skuteczniejsze działanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
bs

FOT. B. Stachowiak

Szkolenie sfinansowane przez Gminę,
zostało przeprowadzone przez instruktorów reprezentujących firmę OLC FIRE –
Mirosława Grzeszczaka i Arkadiusza Frankiewicza.

Uwaga
na podpalacza
OSP Golęczewo w akcji
W ostatnim czasie strażacy z golęczewskiej jednostki walczyli głównie z ogniem.
Pożary, które gasili nie były przypadkowe.
Zastępy z OSP Golęczewo, wspomagane przez JOSP Rokietnica, OSP Chludowo,
OSP Zielątkowo oraz JRG Poznań, wyjeżdżały do pożarów traw i trzcin w Sobocie
oraz Pawłowicach. Dwukrotnie dysponowane były do pożaru stogu oraz aut w Sobocie. Strażacy ponadto gasili pożar lasu
przy rzece Samica, nasypu kolejowego w
Golęczewie oraz płonące śmieci w Zielątkowie.
Dziewięć pożarów w okolicach miejscowości Sobota powstało z winy piromana, który nie wahał się podpalić nawet
zaparkowanego samochodu. Pożary wywoływane były przed godz. 6.00 rano lub
po godz. 22.00 w miejscach trudno dostępnych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest przez Policję.
Pamiętajmy!!! Każdy najmniejszy pożar może doprowadzić do poważnych
zniszczeń, a nawet śmierci. Apelujemy
do mieszkańców o zwiększenie czujności.
Zwracajmy uwagę na dziwnie zachowujące się osoby. Podpalacz, który grasuje
w okolicy jest bardzo zuchwały w swoich
poczynaniach.
Oprócz gaszenia pożarów, strażacy ponadto brali udział w akcji wypompowania
wody z piwnicy domu jednorodzinnego w
Złotnikach. Dwukrotnie wzywani byli do
załączonego monitoringu w przedszkolu w
Golęczewie. Wyjeżdżali do wypadku drogowego na trasie DK 11 oraz do zerwanej
linii telefonicznej w Zielątkowie.
Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

***
Z wielkim smutkiem żegnamy

Druha Jana Trzybińskiego
– Honorowego Prezesa OSP Suchy Las.
Rodzinie, Braci Strażackiej
wyrazy szczerego współczucia
składa
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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Zaproś pszczoły do swego ogrodu
Sprawą niepodlegającą żadnej dyskusji oraz dla znakomitej większości mieszkańców naszej
gminy oczywistą, jest rola jaką w środowisku odgrywają pszczoły.
W największym uproszczeniu każdy
wie, że pszczoły zapylają kwiaty roślin
owadopylnych, doprowadzając do zawiązywania owoców, same zaś z zebranego
nektaru z roślin miododajnych produkują
przede wszystkim zdrowy, smaczny i lubiany przez wszystkich miód. Rolę zapylaczy
roślin spełniają również inne pożyteczne
owady. Są to m.in. błonkówki, muchówki, motyle, chrząszcze i trzmiele. Sadząc
w swoich ogrodach rośliny atrakcyjne dla
tych owadów – zapraszamy je do swoich
ogrodów, a jednocześnie sami czerpiemy
niebagatelne korzyści wynikające z obcowania z przyrodą.
Warto zatem przemyśleć wprowadzenie
do ogrodu roślin kwitnących w miejsce iglaków (w tym bardzo powszechnych „tuj”) i
trawników, lub jako ich uzupełnienie. Różne rośliny charakteryzują się odmiennym
czasem kwitnienia – przy doborze odmian
warto na to zwrócić uwagę. Odpowiednio
dobrana kompozycja pozwoli cieszyć się
kwiatami w ogrodzie od wczesnej wiosny
do późnej jesieni, jednocześnie zapewniając owadom nieprzerwanie pokarm przez
wiele miesięcy. Szczególnie cenne mogą
być rośliny kwitnące wczesną wiosną oraz
późną jesienią, będące pożytkiem dla owadów w okresach, gdy nie mają zbyt wiele
pożywienia. Z kwiatów kwitnących wiosną mogą to być np.: przebiśniegi, krokusy,
szafirki, cebulice.
Dobrym wyborem są miododajne rośliny długo kwitnące, takie jak kocimiętka
czy szałwia omszona. Kocimiętkę u mnie
w ogrodzie od lat szczególnie upodobały
sobie trzmiele, które lubią również odwiedzać rosnące w pobliżu naparstnice.
Niektóre byliny długo kwitnące po przekwitnięciu warto jest przyciąć – po kilku
tygodniach odwdzięczą się ponownym,
choć mniej obfitym kwitnieniem.
Wiele roślin jest praktycznie „bezobsługowych” – mają małe wymagania glebowe i wodne, a zarazem potrafią pięknie

kwitnąć i stanowią pożytek dla pszczół. Do
takich roślin zalicza się lawenda wąskolistna, która przy niewielkim nakładzie pracy
będzie długo i obficie kwitnąć.
Wybierając rośliny do ogrodu kierujmy
się atrakcyjnością ich kwiatów, nie unikajmy jednak roślin wytwarzających owoce.
Mam na myśli zarówno drzewa i krzewy
owocowe, jak i warzywa. Drzewa owocowe od wczesnej wiosny pokryte są tysiącami kwiatów, które stanowią pożytek dla
pszczół, jak i dla innych owadów. Latem i
jesienią obdarowują nas pysznymi owocami, które nie tylko są zdrowe i mogą być
spożywane bezpośrednio po zerwaniu, ale
można z nich również wytwarzać ekologiczne i zdrowe przetwory. Pozostawienie
części owoców na drzewach pozwoli natomiast ptakom przetrwać zimę.
Podobne zalety mają również krzewy
owocowe. Niektóre z nich dodatkowo pięknie przebarwiają liście jesienią, uatrakcyjniając wygląd ogrodu. Moim ulubionym
krzewem w ogrodzie jest aronia. Posadzona w słonecznym miejscu o każdej porze
roku wygląda bardzo ładnie: obficie kwitnie, zawiązuje mnóstwo bardzo zdrowych
(choć umiarkowanie smacznych) owoców
i przepięknie przebarwia liście jesienią.
W zimie nie wymaga okrywania, chętnie
przysiadają na niej ptaki i zjadają resztki
owoców.
Warto w ogrodzie utworzyć zagonek warzywny. Zalet uprawy warzyw jest bardzo
wiele. W ogrodach, gdzie rosną warzywa –
pojawią się również owady. Warzywa niekoniecznie muszą rosnąć „na grządkach”.
Wypróbowanym sposobem upiększenia
kompostownika jest posadzenie na nim
(lub jego sąsiedztwie) rozsady dyni. Jej
wielkie kwiaty uwielbiają pszczoły miodne i trzmiele (można spotkać ich kilka w
jednym kwiecie), a zupkami z jej owoców
zajadają się późnym latem i jesienią dzieci. Kwiaty dyni i cukinie można również
smażyć. Płatki bardzo wielu kwiatów na-
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dają się do bezpośredniego spożycia jako
dodatek do surówek lub na przetwory. W
prosty sposób można zrobić z nich również
„herbatkę”.
Zarówno przy zakładaniu nowych ogrodów przydomowych, jak i w tych już istniejących – bardzo często zachodzi nieodparta pokusa przesłonięcia się nieco przed
wzrokiem sąsiadów. Bardzo często stosowane rozwiązanie to: sadzimy tuje. Żywotniki, bo o nich tu mowa, warto zastąpić innymi roślinami, chociażby winobluszczem
pięciolistkowym, który w okresie kwitnienia zamienia się w brzęczący pszczeli raj.
Wymaga on, co prawda czegoś, po czym
mógłby się wspinać – typu panele ogrodzeniowe (ponoć odradza się sadzenia
przy siatkach, ale u mnie na ogrodzeniu
siatkowym świetnie sobie radzi) i gubi liście na zimę (fantastycznie się wcześniej
przebarwiając) – ale potrzebuje o wiele
mniej wody niż tuje, co przy obecnym braku wody jest niewątpliwą zaletą.
Należy pamiętać, że niektóre rośliny
charakteryzujące się dużą miododajnością
o niewątpliwie ładnych kwiatach (takie jak
np. nawłoć) mogą być ekspansywne, dlatego też wprowadzenie ich do ogrodu należy przemyśleć. Niektóre rośliny o pięknych kwiatach (czasem też owocach) mają
działanie silnie trujące. Jeżeli mamy małe
dzieci – lepiej wystrzegać się sadzenia takich roślin jak np.: naparstnice, konwalie,
orliki, sasanki, ostróżki, ranniki (przy okazji – tuje w razie spożycia są też trujące).
Nie powinno nas to jednak zniechęcać do
sadzenia innych roślin.
Rośliny kwitnące i owady w ogrodzie
to temat rzeka, nie do wyczerpania w takiej krótkiej z założenia notce. A przecież
osoby nieposiadające ogrodu też zamieniają swoje otoczenie w kwitnące owadzie
raje. Kwiaty, krzewy, a nawet drzewka i
warzywa w donicach, pojemnikach, na parapetach, balkonach, tarasach, pergolach
– wszystko zależy tylko od naszej chęci
i inwencji. Reszta to samo zdrowie przy
wzajemnej korzyści: ludzi, roślin i owadów.
Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
UGSL
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Transport zbiorowy kontra samochody
Poznań Suchy Las – to proponowana przez Gminę nazwa nowego przystanku
kolejowego. Przystanek ten, jak i siedem pozostałych, miałby powstać w ramach
modernizacji towarowej obwodnicy kolejowej Poznania. Obecnie przedsięwzięcie
to, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, jest na etapie opracowywania
dokumentacji.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
sukcesywnie zapewniają sprawniejsze i
dogodniejsze podróże koleją dzięki inwestycjom realizowanym na sieci kolejowej.
Obecnie w ramach Krajowego Programu
Kolejowego realizowanych jest ponad 220
projektów za ok. 76 mld zł. Równocześnie
analizowane są możliwości inwestycyjne
w kolejnych latach – informuje Radosław
Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
– W tym celu opracowywana jest m.in. dokumentacja dla projektu „Prace na towarowej obwodnicy Poznania”. Jest to niezbędne do szczegółowego przygotowania
i rozpoczęcia inwestycji. W ramach prac
planowana jest budowa nowych przystanków do obsługi ruchu aglomeracyjnego,
m.in.: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz na Naramowicach i w północnej części Poznania, przy
Suchym Lesie. Nowe przystanki zwiększą
dostęp do kolei, umożliwiając dogodne
przejazdy. Prace zakładają ponadto podniesienie parametrów linii, a w efekcie
zwiększenie prędkości oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa dzięki nowoczesnym
systemom sterowania ruchem kolejowym.
Zakres prac i termin realizacji będzie zależny m.in. od źródeł finansowania.

Równocześnie realizowane są prace w
ramach „Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego”.
Dokumentacja będzie gotowa w 2023 roku.
Określi możliwości inwestycyjne, zapew-

niające sprawny i dogodny ruch kolejowy
w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
w tym także lokalizację kolejnych stacji i
przystanków, umożliwiających lepszą integrację kolei z innymi środkami transportu

zbiorowego. Rozważane są ponadto m.in.
możliwości zaprojektowania nowej linii
kolejowej ze stacji Poznań Główny w stronę lotniska Ławica oraz reaktywacja linii
do Śremu i Międzychodu.
Przygotowywanie dokumentacji obejmuje konsultacje m.in. z samorządami i
przewoźnikami w celu wskazania optymalnych wariantów inwestycji.
– Jeżeli chodzi o naszą gminę i towarową obwodnicę Poznania, planowany
przystanek Poznań Suchy Las ma być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie
przejazdu kolejowego na ul. Sucholeskiej
– dodaje Zastępca Wójta Gminy Suchy Las
Marcin Buliński. – Pomiędzy nowym przystankiem usytuowanym przy towarowej obwodnicy Poznania a przystankiem Poznań
Strzeszyn na linii Poznań – Piła zostanie
wybudowany łącznik, który zamknie kolejową ramę Poznania.
Po modernizacji linii kolejowej Poznań
– Piła i uruchomieniu Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej na trasie Poznań – Rogoźno Wlkp., zmodernizowana towarowa
obwodnica kolejowa Poznania z ruchem
pasażerskim Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, nowymi przystankami i towarzyszącą infrastrukturą, byłaby kolejną ofertą dla

mieszkańców aglomeracji. A tym samym
alternatywą dla korzystania z indywidualnego transportu samochodowego.
Barbara Stachowiak

Nocne autobusy wznowiły kursy
W nocy z 13 na 14 czerwca (sobota/niedziela) przywrócone zostało funkcjonowanie
podmiejskiej komunikacji nocnej.
Linia nr 253 – kursy tylko w noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.
Odjazd Chludowo 00:30 – Przyjazd Os. Sobieskiego 01:26.
Odjazd Os. Sobieskiego 01:30 – Przyjazd Chludowo 02:25.
Linia nr 342 – weekendowe kursy nocne z wjazdami do Biedruska (tylko w noce z soboty na
niedziele).
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Fundusze unijne realizowane przez gminę
Suchy Las w 2020 roku
1. Adaptacja historycznego budynku w
Chludowie na cele społeczno-kulturalne
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.:
5.000.000,00 zł.
Wartość dofinansowania ok.: 3.000.000,00 zł.

2. Realizacja węzła przesiadkowego w
Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr
354 Poznań-Piła
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.:
8.000.000,00 zł.
Wartość dofinansowania ok.: 6.000.000,00 zł.

1. Rewitalizacja budynku dworca w
Złotnikach, gmina Suchy Las
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.:
3.000.000,00 zł.
Wartość dofinansowania ok. 300.000,00 zł.

2. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy
Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina
Suchy Las
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.:
700.000,00 zł.
Wartość dofinansowania ok.: 600.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.:
8.000.000,00 zł.
Kwota dofinansowania ok.: 6.000.000,00 zł.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie,
gmina Suchy Las
W trakcie podpisywania umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Całkowita wartość projektu wynosi ok.: 2.700.000,00 zł.
Kwota dofinansowania ok. 1.300.000,00 zł.

Alicja Paczkowska
Referat Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych UGSL

3. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczyko-

EKO inwestycja w Biedrusku
Pod koniec maja w Biedrusku rozpoczęła się modernizacja oświetlenia ulicznego /
parkowego. W ramach inwestycji przeprowadzanej przez Gminę wymienionych zostanie
łącznie 161 słupów, 255 opraw oświetleniowych na LED-owe oraz ok. 6.000 mb linii
kablowych.
Jak informuje Referat Komunalny
Urzędu Gminy Suchy Las, pracami objęte
zostały następujące ulice:
• Wojskowa – wymiana 5 szt. słupów
i opraw oświetleniowych LED,
• Powstańców Wlkp. – wymiana 3 szt.
opraw oświetleniowych LED,
• Błękitna – wymiana 13 szt. opraw oświetleniowych LED,
• ulica do cmentarza – wymiana 7 szt.
opraw oświetleniowych LED,
• Chludowska – wymiana 13 szt. słupów
i opraw oświetleniowych LED,
• ciąg handlowy przy ul. Chludowskiej – wymiana 6 szt. opraw oświetleniowych LED,
• 1-go Maja (odcinek do ul. Zjednoczenia)
– wymiana 5 szt. słupów i opraw oświetleniowych LED,
• Wolności – wymiana 5 szt. opraw oświetleniowych LED,
• Parkowa – wymiana 8 szt. słupów i opraw
oświetleniowych LED,
• Zjednoczenia, Zjednoczenia – Rynek –
wymiana 21 szt. słupów i opraw oświetleniowych LED,
• Zjednoczenia Park i Zjednoczenia Osie-

wo, Suchy Las
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2019 r.

dle – wymiana 92 szt. słupów i opraw
oświetleniowych LED,
• Szmaragdowa – wymiana 5 szt. opraw
oświetleniowych LED,
• Rubinowa – wymiana 17 szt. opraw
oświetleniowych LED,
• 1-go Maja + rondo – wymiana 16 szt.
opraw oświetleniowych LED,
• Leśna – wymiana 9 szt. opraw oświetleniowych LED,

• Poznańska – wymiana 17 szt. słupów
oświetleniowych i 24 szt. opraw oświetleniowych LED,
• 7 Pułku Strzelców Konnych – wymiana
6 szt. opraw oświetleniowych LED.
Lampy w technologii LED powoli wypierają z przestrzeni publicznej tradycyjne
oświetlenie. Tak też dzieje się na terenie
gminy. Przyczyn tego jest kilka – są one
m.in. energooszczędne, trwałe, mają długą żywotność. Jednym słowem są EKO –
ekonomiczne i ekologiczne, co podkreślają
eksperci z branży oświetleniowej. Stosowanie takiego oświetlenia przekłada się na
niższe koszty eksploatacyjne oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
BS

ogłoszenie

ZATRUDNIMY

STOLARZA Z DOŚWIADCZENIEM
Jesteśmy lokalną firmą rodzinną,
działającą w branży od 20 lat, do której w związku
z rozwojem, poszukujemy stolarza. Mile widziane doświadczenie.
Zakres zadań: obróbka - cięcie, klejenie, szlifowanie oraz obsługa urządzeń stolarskich.
Oferujemy stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze od
2.800,00 – do negocjacji. Możliwość zatrudnienia od zaraz.
Oferty wraz z CV prosimy kierować na adres mailowy biuro@cortal.com.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1
“
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

w w w.suchylas.pl
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Prace remontowe i inwestycyjne
Systuacja związana z występowaniem COVID-19 oraz wprowadzenie wielu restrykcji na
terenie naszego kraju, a tym samym naszej gminy, nie spowodowały, że urząd oraz służby
gminne w tym czasie całkowicie zaniechały prac. W wyniku zamknięcia od 23 marca
obiektów użyteczności publicznej, Urząd Gminy Suchy Las mógł rozpocząć prace
pielęgnacyjne oraz remontowe.
Wszyscy zarządcy placów zabaw, boisk,
streetworkout itp. zobowiązani są do przeprowadzania regularnych kontroli swoich
obiektów. W marcu przez certyfikowaną
jednostkę zostały wykonane kontrole roczne na gminnych placach zabaw, boiskach
oraz urządzeniach streetworkout, które
wykazały na nich usterki oraz uchybienia. Było również wiele takich, które nie
zostały zauważone przez czujne oko Pana
Inspektora – ale za to zostały wychwycone
przez pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej, którym należą się podziękowania, a którzy na zlecenie urzędu wszystkie naprawy przeprowadzali lub jeszcze w
paru miejsach je wykonują.
Na czym polegają prace remontowe
na placach zabaw?
Kontrole wskazują najczęściej uszkodzenia elementów zabawek, które w wyniku działania warunków atmosferycznych lub zwykłego użytkowania zaczynają
pruchnieć, rozpadać się lub po prostu pękać
– może to być noga huśtawki, główna belka zestawu zabawowego lub po prostu deseczka na mostku. Takie uszkodzenia mogą

Bezpieczna i komfortowa zabawa na
placu zabaw to zapewnienie również świeżego piasku w piaskownicy (piasek wymieniany jest dwa razy w roku), odchwaszczenie terenu lub korekta zieleni rosnącej
na placu.
Przypominamy, iż w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń na placu
zabaw należy je zgłosić do administratora
placu – w przypadku obiektów gminnych
pod numer telefonu: 61 8926 250. Zgodnie
z podjętą uchwałą Rady Gminy z dnia 28
maja 2020 roku lada dzień będą obowiązywać nowe regulaminy – prosimy o zapoznanie się z ich zapisami. Nowe tablice
w najbliższym czasie powinny pojawić się
na obiektach.
Bieżące prace na pozostałych obiektach oraz realizacja zadań lokalnych
Najwięcej zmian w tym roku czeka plac
zabaw w Złotnikach na ul. Sosnowej. Tam
w wyniku kontroli zostały usunięte zabawki, które nie nadawły się do naprawy oraz
dalszego użytkowania. W ostatnim czasie,
w wyniku przeprowadzonych konsultacji z
Zarządem Osiedla Grzybowego wypracowano koncepcję placu zabaw, którą przedstawiamy poniżej. Nowe zabawki (zgodnie
z koncepcją oznaczone literkami A, B, C,
D, G) zostały zamówione i zostaną zamontowane na początku lipca.
W Biedrusku powoli tworzy się miejsce
pod przyszły plac zabaw na Osiedlu Jesionowym. W porozumieniu z deweloperem
zostały przeprowadzone wstępne prace
ziemne, kształtujące poziom nawierzchni
placu oraz ścieżkę. Niestety ze względu

spowodować zagrożenie dla użytkownika.
Zadaniem zarządcy placu jest doprowadzenie urządzenia do stanu pozwalającego na
bezpieczne korzystanie z zabawki.
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na stan epidemii utrudnione jest otrzymanie ze Starostwa Powiatowego ostatecznej
wersji mapy do celów projektowych. Równolegle do tych działań przeprowadzana
jest analiza rynku pozwalajaca na wybór
części zabawek, które zostaną zamontowane jeszcze w tym roku.
W Zielątkowie udało się uformować
górkę saneczkową z hałd ziemi zalegających za boiskiem sportowym przy ul.
Sportowej. Jest to ostateczny kształt górki
wypracowany na podstawie wykonanego
projektu.
Część młodzieży zauważyła na pewno
nowy element zamontowany na skate parku
przy budynku Urzędu Gminy. Uspakajamy,
iż ten obiekt nie będzie przebudowywany.
Wszyscy czekają na nowy skate park. W
budżecie Gminy na rok 2020 pojawiła się
pozycja o nazwie „Suchy Las – projekt
skate parku”. Widać, że zainteresowanie
tego typu nowym obiektem na terenie naszej gminy jest ogromne. W listopadzie
2019 roku złożona została petycja podpisana przez prawie 50 zainteresowanych. Niestety po raz kolejny sytuacja z koronawirusem pokrzyżowała plany i nie można było
spotkać się z Panem Mikołajem (autorem
petycji) w celu konsultacji ewentualnego
projektu.
Ponadto w innych miejscowościach:
– zostały zamówione elementy zacieniające plac zabaw w Chludowie przy ul.
Tysiąclecia,
– została zamówiona zabawka na plac zabaw w Golęczewie przy ul. Strażackiej,
– zostało zamówione urządzenie wspinaczkowe na teren górki saneczkowej w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej,
– w trakcie realizacji jest boisko do siatkówki plażowej na Terenie Aktywnej
Edukacji i Sportu w Suchym Lesie.
Realizacje wkrótce!
Damian Torba
Referat Komunalny UGSL

Wiosenne porządki na drogach
W pierwszej połowie maja na drogach zarządzanych przez Gminę rozpoczęło się
odnawianie i uzupełnianie oznakowania poziomego.

Oznakowanie – zarówno pionowe, jak i
poziome – jest jednym z podstawowych, a
zarazem jednym z ważniejszych elementów
wchodzących w skład infrastruktury
drogowej. Jego rola jest oczywista.
Oznakowanie organizuje i kieruje
ruchem, a co za tym idzie wpływa
na bezpieczeństwo jego uczestników. Ale żeby spełniało swoją funkcję musi być ono m.in. widoczne i w
dobrym stanie technicznym.
Zgodnie z przepisami, za utrzymanie nawierzchni drogi, chodni-

rzystanie miejsc parkingowych, odnawiamy
linie wyznaczające stanowiska postojowe
na parkingach będących w zarządzaniu

Gminy. Pomijamy tylko te drogi, które są
„świeżo” po modernizacji lub takie, na
których w najbliższym czasie planowane
są inwestycje, ale w tych przypadkach również dokonujemy wnikliwej oceny warunków bezpieczeństwa. Przykładem może być
Osiedle Suchy Las – Wschód, gdzie wprowadziliśmy nową organizację ruchu, a także
Osiedle Grzybowe. Tu z kolei na ulicach Muchomorowej i Sosnowej mają
zostać zastosowane nowe rozwiązania
techniczne, mające zmniejszyć prędkość pojazdów, co oczywiście wpłynie
na system uspakajania ruchu drogowego. Dlatego zaplanowaliśmy tylko
„odświeżenie” przejść dla pieszych i
linii warunkowego i bezwzględnego
zatrzymania – STOP.
Odnawianie i uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drogach gminnych
odbywa się także w ramach bieżącej
kontroli. – Podczas comiesięcznej odprawy Zespołu Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego, Pan Wójt zapoznawany jest z
analizą bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Ponadto szczególną i planowaną kontrolę
stanu dróg przeprowadzamy w okresie wakacji przed wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie całej gminy. Następnie
w sierpniu każdego roku wykonywane są
prace modernizacyjne i utrzymaniowe, te
które zostały wpisane do protokołu z przeprowadzonej kontroli – dodaje Józef Klimczewski.
BS

ków, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych
urządzeń związanych z drogą, odpowiada
zarządca danej drogi. W przypadku gminy
Suchy Las, oprócz dróg gminnych, przez jej
teren przebiega siedem dróg powiatowych
o łącznej długości ponad 22 kilometrów.
Ponadto nasz układ drogowy komunikuje
połączenie z drogą ekspresową poprzez
węzeł S-11 i wlot na drogę krajową nr 11.
Wracając do majowego odświeżenia
oznakowania poziomego dróg gminnych,
to kompleksowo w całej gminie realizowane jest ono raz w roku, po zimie. – Do
prac przystępujemy w okresie wiosennym
i przeprowadzamy je etapowo w oparciu o
wcześniejsze kontrole stanu oznakowania –
wyjaśnia Józef Klimczewski z Referatu Komunalnego Urzędu Gminy. – W pierwszej
kolejności odmalowywane są przejścia dla
pieszych. W przypadku przejść biało-czerwonych, zlokalizowanych przy szkołach,
pokrywane są one także mikrogranulkami
o właściwościach odblaskowych, czyli w
takiej technice jak zostały wykonane. Odnawiamy także linie krawędziowe, osiowe i
linie bezwzględnego i warunkowego zatrzymania. Mając na uwadze racjonalne wyko-

Obiekty użyteczności publicznej otwarte
Od 5 czerwca na terenie gminy zostały otwarte tereny rekreacyjne, place zabaw,
boiska, streetworkout oraz inne obiekty użyteczności publicznej.
Informujemy, że ze względów organizacyjnych nie ma możliwości przeprowadzania dezynfekcji urządzeń po każdym
ich użyciu. Zwracamy się z prośbą do
rodziców oraz opiekunów o dezynfekcję

rąk dzieci i młodzieży przed i po wyjściu
z placu zabaw, boiska lub streetworkout.
Zaleca się również przestrzegania
najważniejszych zasad bezpieczeństwa:
• zachowanie dystansu społecznego w
przypadku dzieci jest praktycznie niemożliwe – w
przypadku tłoku na placu
zabaw zwracamy się z prośbą o opuszczenie obiektu i
udanie się na spacer;
• bezwzględna konieczność
wyrzucania zużytych opakowań po napojach lub jedzeniu do koszy na śmieci
do tego przeznaczonych.
Prosimy nie zostawiać pustych butelek po wodzie
na terenie boisk!
Referat Komunalny
Urzędu Gminy SL

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

Łąki kwietne na tapecie

To cykl artykułów, które pragnę dedykować wszystkim mieszkańcom gminy Suchy Las,
którzy są zainteresowani lokalnym prawem i obyczajami panującymi w naszej gminie.
Tym razem zajmiemy się:
terenami zielonymi w naszej
gminie.
Jak wiadomo zajmuje się nimi spółka
gminna – Zakład Gospodarki Komunalnej
Suchy Las. Działa ona jednak w tej kwestii
na zlecenie i pod nadzorem Referatu Komunalnego, Referatu Ochrony Środowiska,
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Referatu Promocji Urzędu Gminy. W celu
jasności działań pomiędzy tymi instytucjami został stworzony Regulamin utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na
terenie Gminy Suchy Las. Regulamin powyższy jest aktualizowany każdego roku i
dostosowywany do potrzeb Gminy.
Załącznik nr 1 tego dokumentu przedstawia wykaz czynności wykonywanych
przez ZGK i pracowników Urzędu Gminy,
odpowiedzialnych za odpowiednie decyzje
z tymi pracami związane. Wyszczególnione w nim jest:
• utrzymanie przystanków autobusowych,
• zimowe utrzymanie dróg,
• równanie dróg, remonty nawierzchni oraz
umocowanie dróg gminnych,
• umocnienie dróg gruntowych w gminie
Suchy Las płytami betonowymi,
• remonty nawierzchni bitumicznych,
• remonty nawierzchni z kostki betonowej,
• remonty chodników i dróg,
• kanalizacja deszczowa – bieżące utrzymanie,
• utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę,
• opróżnianie koszy ulicznych z odpadów
oraz koszy na psie odchody,
• pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicach OSP w Golęczewie i w Chludowie,
• utrzymanie porządku – na jezdni, chodnikach i poboczach,
• utrzymanie zieleni – pielęgnacja, korekty,
wycinka,

Teren przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie
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• koszenie placów,
• utrzymanie terenów zielonych na terenie
gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie
kwietników, zakładanie terenów zielonych,
• utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie gminy,
• parki – gminne publiczne,
• place zabaw – gminne publiczne,
• boiska – gminne publiczne,
• porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy, a
także cmentarza w Złotkowie,
• oznakowanie pionowe i informacyjne –
konserwacja,
• roboty rozbiórkowe,
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
• zarządzanie zasobami mieszkaniowymi
oraz lokalnymi użytkownikami gminy,
• remonty w obiektach mieszkaniowych
oraz lokalach użytkowych gminy,
• utrzymanie i zagospodarowanie Domu
Osiedlowego oraz świetlic osiedlowych
i wiejskich,
• remonty w Domu Osiedlowym oraz w
świetlicach wiejskich i osiedlowych.
Kolejne załączniki do Regulaminu konkretyzują działania podejmowane przez
ZGK, określają ich częstotliwość, zakres,
sposób wykonania i wskazują miejsca, w
których dane działanie ma być realizowane. Znajdujemy tam na przykład: zał. 2.12
utrzymanie zieleni – pielęgnacja, korekty, wycinka:
• zgłoszenie zamiaru – wyprzedzenie jednodniowe, sposób przekazania – telefonicznie, mailowo, fax,
• raport dzienny z wykonanej pracy,
• po wykonaniu robót – odbiór zgodnie z
protokołem odbioru,
• uzyskanie decyzji – pozwolenie na wycinkę drzew uzyskuje Gmina Suchy Las,
• polecenie usunięcia drzew i krzewów wydaje pracownik Gminy Suchy Las.

Łąka kwietna w Bieszczadach
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Dalsza część załącznika mówi o tym,
jaki obszar obejmuje.
Podobnie wygląda zał. 2.13 koszenie placów, zał. 2.14
utrzymanie terenów
zielonych na terenie
gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych, zał. 2.15 parki gminne publiczne, oraz zał. 2.16 place zabaw gminne
publiczne.
Przedstawiam tu celowo te części Regulaminu, które wiążą się z utrzymaniem
terenów zielonych, ponieważ jest to ostatnio w naszej gminie tzw. „gorący temat” i
każdy z nas mieszkańców ma swoje zdanie
w tej kwestii. I dobrze! Oczywiście, każdy
ma prawo do swojego zdania i do bronienia
argumentów (jeżeli takie posiada) przemawiających za słusznością swego poglądu.
Jest tylko jeden mały problem – taką politykę możemy realizować na terenie prywatnym, w tym konkretnym przypadku
chodzi mi o prywatne trawniki, balkony,
tarasy i itp. Natomiast w kwestii utrzymania zieleni gminnej decyzje podjąć musi
jedna osoba biorąc pod uwagę dobro ogółu. I tu już przejdę do sedna tego artykułu,
czyli tematu „łąki kwietnej”.
Ja też uważam, że to bardzo mądre, korzystne i cieszące oko rozwiązanie. Tylko
kosztowne i niemożliwe do realizacji na
przełomie roku, czy nawet dwóch lat. Na
dodatek, nie na terenach, gdzie mamy place
i polany służące do zabawy dzieciom. Przygotowując się do tej publikacji zapoznałam
się z tematem i wiem, że nie wystarczy zaprzestać koszenia trawników, aby uzyskać
łąkę kwietną. Łąki kwietne się sieje i jest
to proces wieloletni, wymagający przygotowania terenu, poczynając od przekopania
(lub orania, jeżeli powierzchnia jest duża) i
czyszczenia wszelkiej roślinności, poprzez
dobór i zakup odpowiedniej mieszanki
nasion dostosowanych prawidłowo do rodzaju gleby i jej wilgotności (charakteru
siedliska), do zasiania i pielęgnacji takowej. Oczywiście znalazłam też informacje, które podają, iż zaprzestanie koszenia

Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór na rachmistrzów terenowych
Od 1 września do 30 listopada tego
roku ma zostać przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Obecnie w gminach, także w gminie Suchy Las, trwa
nabór kandydatów na rachmistrzów
terenowych.
Kandydat na rachmistrza terenowego
winien spełnić następujące warunki: być
pełnoletni, zamieszkiwać na terenie gminy Suchy Las, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie
wykształcenie, posługiwać się językiem
polskim w mowie i piśmie, nie może być
skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB
SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
Kandydat na rachmistrza musi przejść
szkolenie, zakończone egzaminem. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w
ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa
w art. 21, ust. 4 oraz art. 23, ust. 5 pkt.
ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.
U. 2019 poz. 1728).
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 8 lipca 2020 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
CV, dwa druki Oświadczeń dla kandydatów na rachmistrzów terenowych, Infor-

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8926 501.
***

macja o przetwarzaniu danych osobowych w naborze – do pobrania ze strony
www.suchylas.pl.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las. Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej
osobiście (parter – skrzynka podawcza)
lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach
z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – spis rolny 2020 r.”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie
lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące spisu
można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl.

Obowiązek realizacji spisów nakłada
na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on
z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. „Światowy program spisów
rolnych rundy 2020 r.”. W państwach
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje
wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni
Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.
Wyniki spisu rolnego są jedynym
źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Spis
rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych
(gospodarstwach indywidualnych); osób
prawnych; jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami, udział w spisie rolnym
jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty
zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Od 1 lipca będzie obowiązywać nowa taryfa biletowa w transporcie publicznym, organizowanym przez ZTM.
Szczegółowe informacje m.in.: www.ztm.poznan.pl, www.suchylas.pl; kolejne wydanie „Gazety Sucholeskiej”.
trawnika i dosiew roślin kwitnących może
doprowadzić do powstania łąki kwietniej.
Jednak za każdym razem autor dodaje, że
będzie to realizacja o charakterze eksperymentu kosztującego nas dużo nakładów
pracy, gdyż przed przystąpieniem do siewu
musimy chociażby przeprowadzić wertykulację trawnika i wygrabić obumarłe kłącza
i pędy. Natomiast obserwując „dziczenie”
trawnika, najpierw pozwolimy zakwitnąć
roślinom dotychczas zwalczanym jako
chwasty, potem wiatr przyniesie z okolicy
nasiona innych, a dopiero wówczas będziemy mogli dobrać grupę takich gatunków,
które poczują się dobrze wśród traw i nie
zostaną przez resztę stłamszone… I to tyle
w kwestii zakładania łąki kwietnej.
Jeżeli natomiast mamy na uwadze dobro naszej Gminy i kierujemy się rozsądkiem, to możemy ograniczać koszenie,
dostosowując się do opadów i w ten sposób reagować na okres suszy nie popadając w skrajności. Koszenie trawników nie
jest działaniem szkodliwym, lecz jednym
z podstawowych działań pielęgnacyjnych,
takich jak nawożenie czy podlewanie.
Trawniki, które przestają być regularnie

koszone zostają zniszczone, co jest zjawiskiem nieodwracalnym. Poza tym wykaszanie (nie za częste – dwa – trzy razy w
sezonie) jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania urządzeń melioracyjnych
(rowy, zbiorniki retencyjne).
Dodatkowo możemy skupić się na
działaniach prowadzących do utrzymania
wilgoci. Wykorzystując na przykład rozdrabnianie pokosu, czyli ściętej roślinności
i pozostawiania go w miejscu koszenia,
jeżeli pozwala na to wysokość koszonych
roślin. Zapewniamy w ten sposób możliwość obiegu materii organicznej, ochronimy glebę przed erozję, a także poprzez
ograniczenie transportu będziemy chronić
powietrze.
Na koniec chciałabym jeszcze przypomnieć o rzeczy najważniejszej – bezpieczeństwie. Są miejsca, tak ważne jak pas
drogowy i tu nie ma zastosowania ograniczenie częstotliwości koszenia, ani pozostawianie pokosu. Z uwagi na swoją funkcję jest to miejsce, które przede wszystkim
musi być bezpieczne dla uczestników ruchu
drogowego, a tu podstawą bezpieczeństwa
jest zapewnienie odpowiedniej widoczno-

ści – stąd w tym przypadku koszenie musi
odbywać się częściej.
Drugim aspektem bezpieczeństwa są
reakcje alergiczne u niektórych osób. Nie
mówię tu o pyleniu, ale mam na myśli
podwyższone ryzyko użądlenia ze względu na większą populację owadów (większa
populacja owadów – czynnik teoretycznie
pożądany, ale nie wszędzie) i reakcje anafilaktyczne. Najgorsze natomiast i brzemienne w skutkach okazać się może ukąszenie przez kleszcze, które są siedliskiem
wielu patogenów. Te zaś powodować mogą
poważne choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu czy boleriozę.
Podziwiajmy zatem łąki kwietne tam,
gdzie rosną od dziesiątek, setek lat i mają
ku temu dobre warunki – jak na przykład
w Bieszczadach, a nasze tereny zielone
utrzymujmy w dobrej kondycji i kierujmy
się przy tym rozsądkiem i dobrem ogółu.
Niezbędną wiedzę o strukturach naszej
Gminy oraz wiele ciekawych kwestii z
dziedziny ogrodniczej i rolniczej uzyskałam od Prezesa ZGK Jerzego Świerkowskiego, któremu za to bardzo dziękuję.

w w w.suchylas.pl
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Wiesia Prycińska
Radna Gminy Suchy Las

Program Czyste Powietrze”
“
w uproszczonej
wersji

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, to główne cele rządowego programu Czyste Powietrze”, adresowanego
“
do osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli jednorodzinnych budynków / lokali
mieszkalnych. W połowie maja ruszyła nowa odsłona tego programu, w której dokonano
uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji.
Wprowadzone zmiany to:
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji – podstawowy poziom dofinansowania:
dochód roczny wnioskodawcy do 100.000
zł; podwyższony poziom dofinansowania:
gospodarstwo wieloosobowe – dochody
miesięczne netto do 1.400 zł/os., gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne
netto do 1.960 zł/os.

inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
Dofinansowanie w ramach programu
„Czyste Powietrze” przyznawane jest na:
wymianę, zakup i montaż źródła ciepła;
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej; wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła; mikroinstalację

Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – z 90 dni roboczych do 30 dni.
Uproszczenie wniosku o dotację.
Możliwość składania wniosków online
– wniosek elektroniczny w serwisie gov.pl;
pozostaje możliwość złożenia wniosku
przez portal beneficjenta WFOŚiGW.
Włączenie banków.
Wzmocnienie współpracy z gminami.
Integracja z programem „Mój Prąd” –
możliwość uzyskania dotacji w wysokości
5 tys. zł w przypadku montażu instalacji
fotowoltaicznej, zniesienie konieczności występowania przez wnioskodawcę
z dwoma wnioskami – jednym w ramach
programu „Czyste Powietrze”, a drugim w
ramach programu „Mój Prąd”.
Poziomy dotacji powiązane z efektem
ekologicznym – bonus za niskoemisyjność
i odnawialność.
Dotacje na termomodernizację dla tych,
którzy wymienili już źródło ciepła – dotacja
do kwoty 10 albo 15 tys. zł (w przypadku
osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania) na realizację zadań
związanych z ociepleniem budynku oraz
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Możliwość finansowania przedsięwzięć
rozpoczętych i zakończonych – realizację

fotowoltaiczną; ocieplenie przegród budowlanych; stolarkę okienną i drzwiową;
dokumentację (audyt energetyczny, doku-
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mentacja projektowa).
Program ten określa maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia.
Jeżeli chodzi o podstawowy poziom dofinansowania, to:
• Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła
(typu powietrze/woda lub gruntowa),
wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 25.000 zł + 5.000
zł fotowoltaika.
• Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 20.000 zł
+ 5.000 zł fotowoltaika.
• Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja
mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 10.000 zł.
W przypadku podwyższonego poziomu
dofinansowania:
• Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 32.000 zł + 5.000 zł fotowoltaika.
• Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja
mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 15.000 zł.
Zgodnie z programem, dla każdego elementu przedsięwzięcia wskazana jest maksymalna kwota dotacji oraz maksymalna
intensywność dofinansowania w stosunku
do faktycznie poniesionych kosztów, odpowiednio dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach
internetowych: www.czystepowietrze.gov.
pl, a także narodowego i wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Zebrała Barbara Stachowiak

Przygotuj się na sezon grzewczy
Zgodnie z przepisami, od 1 lipca w całym kraju będzie obowiązywał zakaz sprzedaży miałów
z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW.
Przypominamy natomiast, że na terenie województwa wielkopolskiego tzw.
uchwała antysmogowa przyjęta przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
już od 1 maja 2018 roku zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych,
np. bardzo drobnego miału lub węgla
brunatnego czy flotokoncentratu.
Ta sama uchwała reguluje także kwestie związane z zakupem kotłów. Po
1 maja 2018 roku w domach montowane
mogą być tylko takie kotły, które zapewniają możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie
norm emisyjnych. Ponadto nie mogą one
posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
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Natomiast jeżeli chodzi o kotły, które nie spełniają wymagań „antysmogowych”, a zostały zainstalowane w domach przed wejściem w życie powyższej
uchwały, wkrótce będą podlegały obowiązkowej wymianie. Te bezklasowe do
stycznia 2024 roku, a spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy
PN-EN 303-5:2012 – do stycznia 2028
roku.
Niezależnie od tych dat, warto już teraz, przed nowym sezonem grzewczym,
pomyśleć o zakupie nowego kotła lub
zmianie sposobu ogrzewania domu. Tym
bardziej, że można to zrobić przy pomocy
środków zewnętrznych, w ramach chociażby programu „Czyste Powietrze”.
BS

Zmiany w Nadleśnictwie
Łopuchówko
Po 42 latach swoją przygodę zawodową z Nadleśnictwem
Łopuchówko zakończył dr inż. Tomasz Sobalak, który przeszedł na
zasłużoną emeryturę.

nym obiedzie, podczas którego wójt
wręczył odchodzącemu na emeryturę
nadleśniczemu list z
podziękowaniami i
życzeniami na kolejny etap życia.
MD

Stawki za odbiór
odpadów nadal
bez zmian

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

FOT. M. Dawidowska

Od 2015 roku pełnił tam funkcję nadleśniczego, którą przejął po zmarłym Zbigniewie Szelągu. Tomasz Sobalak prawie
całą swoją karierę zawodową poświęcił
lasom, będącym pod opieką nadleśnictwa
z Łopuchówka.
Za udaną współpracę na linii Nadleśnictwo Łopuchówko – Urząd Gminy Suchy
Las, wójt Grzegorz Wojtera podziękował
nadleśniczemu Tomaszowi Sobalakowi
osobiście. Panowie spotkali się na wspól-

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

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, Urząd Gminy Suchy
Las informuje, iż w okresie od maja do końca
sierpnia 2020 roku stawki za odbiór odpadów
pozostają bez zmian i wynoszą:
• 1 5 zł od osoby w przypadku segregacji
odpadów,
• 3 0 zł od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.
Bez zmian pozostają numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Referat Ochrony Środowiska

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

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

w w w.suchylas.pl

Doradztwo zdalne w sprawie
„Czystego Powietrza”

Informujemy, że w związku
z zawieszeniem spotkań
doradczych dotyczących programu
„Czyste Powietrze”, realizowanych
przez Stowarzyszenie Metropolia
Poznań, w okresie epidemii
COVID-19 istnieje możliwość
konsultacji telefonicznych.
Nabór wniosków do programu prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Konsultacji udziela pan Krystian Margan, który jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku, w godz.
10.00-16.00, pod nr tel. 786 102 022.
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy
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Biblioteka poleca

każda podjęta decyzja, krótkie spotkanie,
przeżyty dzień.

LITERATURA DLA DOROSŁYCH…
Anne Griffin, Pięć toastów Hannigana,
wyd. Czarna Owca 2019.
Gdzieś w małym irlandzkim miasteczku 84-letni Maurice Hannigan zamawia
w hotelowym barze pięć drinków i przy
każdym z nich wznosi toast za najważniejsze osoby w swoim życiu. Przywołuje postaci ukochanego starszego brata,
szwagierki zatrzymanej w umyśle dziecka,
córki, z którą dane mu było spędzić ledwie piętnaście minut, syna mieszkającego
w Stanach Zjednoczonych i niedawno
zmarłej żony. Z jedynej materii, która została mu po bliskich – wspomnień – układa
historię własnego burzliwego życia. Wspomina miłości, tragedie, małe zwycięstwa
i pewien skandal, który na zawsze zmienił jego otoczenie. Dokonuje rozliczenia
z przeszłością, pozwalając sobie odczuwać
ból i wzruszenie. Jego spowiedź życia jest
smutna, a jednocześnie pełna ciepła. Hannigan nigdzie się nie spieszy - z prostotą
i delikatnością pokazuje, jak kształtuje nas

LITERATURA DLA MŁODZIEŻY…
Boguś Janiszewski, Sztuczna inteligencja.
To o czym dorośli ci nie mówią,
wyd. Publicat 2020.
Kolejna po Ekonomii, Polityce, Mózgu
i Kosmosie edukacyjna książka duetu Janiszewski-Skorwider. Tym razem autorzy
zdradzają nam, czego dorośli nie mówią
dzieciom o sztucznej inteligencji. Żyjemy
w czasach rewolucji technologicznej – coraz bardziej zanurzeni w oceanie informacji
i bodźców. Barwna, opowiedziana żywym
językiem historia to nie tylko przegląd
najnowszych zdobyczy cywilizacji. Ujawnia mechanizmy, które kierują zmianami
technologicznymi, w przystępny i logiczny
sposób wyjaśniając nawet najtrudniejsze
zagadnienia. Sięga do historii, ale wybiega
też w przyszłość sztucznej inteligencji, odpowiadając na frapujące pytania: czy człowieka da się wymienić na nowszy model?
I co my, ludzie, będziemy robić, gdy maszyny będą już robić za nas wszystko?

LITERATURA DLA NAJMŁODSZYCH…
Emma Adbage, Dołek, wyd. Zakamarki
2020.
Nie biegaj, bo się spocisz, upadniesz,
wybijesz sobie zęby. Nie właź tam, bo
spadniesz. Nie baw się tym, bo jest brudne, bo się skaleczysz. Ile razy dzieci słyszą
od dorosłych takie słowa? Stanowczo zbyt
często – odpowiada Emma Adbage – i na
dowód serwuje czytelnikom przewrotną
historię z pogranicza szkolnego podwórka. Poznajemy historię Dołka – najlepszego (bo zakazanego!) miejsca do zabawy
w mamę niedźwiedzicę, szałas, kryjówkę
i kiosk. Dzieciaki go uwielbiają, dorośli –
nienawidzą, dlatego zakazują wchodzenia
do Dołka. Ale natychmiast pojawia się jego
Krawędź – równie kusząca, zaprasza dzieci, by na niej stały, wychylały się za, sięgały jak najdalej! By uchronić uczniów przed
potencjalnym wypadkiem (czytaj: uprzykrzyć im życie), nauczyciele postanawiają
zasypać Dołek, a świat nagle staje się płaski i nudny. Czy już zawsze taki będzie?
AM

Spotkanie z Mistrzem ilustracji
czyli wystawa barwnych prac Janusza Grabiańskiego
Janusz Grabiański - polski artysta grafik, plakacista, ilustrator książek i wielu serii wydawniczych. Stworzone przez
niego ilustracje do dziś są rozpoznawalne
przynajmniej przez trzy pokolenia Polaków. Wielu z nas bowiem uczyło się
pierwszych liter ze słynnego Elementarza
Falskiego, którego część graficzna jest autorstwa właśnie Grabiańskiego. Jego twórczość mogliśmy podziwiać także w książce
o Rogasiu z Doliny Roztoki Marii Kownackiej, w powieści Cudowna podróż
Selma Lagerlöfa czy Bajek Charlesa Perrault. Prace ilustratora zdobiły również
kultową Sagę Rodu Forsyte’ów, pojawiły się nawet na znaczkach pocztowych
i w kalendarzu promującym modę polską.

Dziś ilustracjami Janusza Grabiańskiego
można nacieszyć oko także w Suchym Lesie.
Wystawę można oglądać w holu CKiBP od
1 do 30 czerwca 2020 przy ulicy Szkolnej 16.

Wszystkich zainteresowanych pracami artysty serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej okazji. Przyjdźcie, bo z pewnością
wywołają one szeroki uśmiech na Waszych
twarzach i obudzą wiele pięknych wspomnień związanych z książkami dla dzieci,
które wielu z Was czytało niegdyś przed
snem…
IM
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informuje

•

proponuje

• zaprasza

Ściągnięte z półki,

czyli nie tylko nowości warte przeczytania
LITERATURA Dla dorosłych:
Richard Adams, Wodnikowe wzgórze,
przeł. wyd. Muza 2006.
Królikarni w Sandleford grozi zagłada.
W miejscu, gdzie znajdują się nory i zielone pastwiska zaplanowano budowę osiedla
mieszkaniowego. Królik Leszczynek wraz
z obdarzonym wyjątkową intuicją bratem
Piątkiem i grupką innych kłapouchów
wyrusza na poszukiwania nowego, bezpiecznego domu. Po drodze króliki przeżywają wspaniałe i niebezpieczne przygody,
nawiązują nowe przyjaźnie i odkrywają
nieznany świat. Wodnikowe Wzgórze to
opowieść o woli przetrwania, odwadze,
braterstwie, przyjaźni, pokonywaniu trudności życiowych. Choć jej bohaterami są
zwierzęta, to można ich doświadczenia
i odczucia przyrównać do tych przeżywanych przez ludzi. Adams świetnie wykorzystał królicze środowisko do ukazania
systemów politycznych takich jak totalitarny czy utopijny, a nawet skonstruował
system wierzeń opartych na pięknych mitach, opowiadanych sobie przez zwierzęta.
Książka Wodnikowe Wzgórze ukazała się
w 1972 roku i w szybko stała się międzynarodowym bestsellerem sprzedanym
w milionach egzemplarzy. Obecnie należy
już do klasyki literatury. Trudno jednak
określić: czy dziecięcej, młodzieżowej

a może całkiem dorosłej? Ta alegoryczna
powieść odsłania swoje kolejne warstwy
przed czytelnikami w każdym wieku.
LITERATURA DLA MŁODZIEŻY…
Cornelia Funke, Atramentowe serce,
wyd. Egmont 2006.
Mortimer Folchart mieszkał ze swoją
żoną Resie i malutką Meggie w wynajętym
domu. Zajmował się introligatorstwem tak powiedzieliby pewnie niektórzy, ale
właściwie Mo był raczej lekarzem książek,
troszcząc się o te najbardziej zniszczone.
Pewnego dnia, gdy czytał na głos Atramentowe serce swojej żonie, z kart powieści
zaczęli wydostawać się jej bohaterowie!
W salonie pojawiła się nagle grupa dziwnych mężczyzn, po chwili zaś bohater
zauważył, że jego ukochana zniknęła. To
książka zabrała ją w zamian i przeniosła
do... no właśnie, gdzie? Mortimerowi nie
udało się rozwiązać tej mrocznej tajemnicy. Od tamtej chwili przestał czytać na głos
i próbował żyć normalnie. Kilka lat później Mo i dorastającą już Meggie odwiedza dziwny gość – ociekający deszczem
Smolipaluch. Wszystko znów wywraca się
do góry nogami, wracają dawne zagadki,
świat baśni miesza się z rzeczywistością.
Czy Meggie będzie w stanie uratować ojca,
a może nawet odnaleźć zaginioną Resie?

Zasmakuj w bibliotece!

Od 8 do 15 maja obchodziliśmy 14.
edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne hasło akcji, Zasmakuj w
bibliotece, zachęcało do poszukiwań i eksperymentów, szczególnie kulinarno-językowych. Książki można przecież pożerać,
delektować się nimi, mieć apetyt na czytanie lub chrapkę na lekturę. Okoliczności
czytania również bywają kulinarne: czasem zabieramy nasze książki do kawiarni,
czasem w kuchni testujemy nowy przepis.
Tym razem jednak nie mogliśmy spotkać
się z naszymi czytelnikami na żywo, dlatego obchody tego wyjątkowego tygodnia
przeniosły się do przestrzeni wirtualnej. Na
profilu facebookowym Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
zagościły książkowe rekomendacje z jedzeniem w tle, przepisy na słynne potrawy
z powieści i zdjęcia posiłków spożywanych przez bohaterów kultowych lektur.
Pojawiła się nawet pewna przewrotna literacka groźba związana z...zupą. Finałem
akcji było tradycyjne głośne czytanie bajek

– najmłodsi uczestnicy usłyszeli i zobaczyli Wiejskie gryzmołki Pana Pierdziołki
w interpretacji Piotra Witonia. Wszystkie
materiały i nagranie są przez cały czas dostępne na profilu facebookowym CKiBP,
więc czytelnicy, którzy nie świętowali
z nami, cały czas mają możliwość by zasmakować w bibliotece. Zapraszamy!
AM

w w w.suchylas.pl

LITERATURA DLA NAJMŁODSZYCH…
Axel Hacke, Maleńki król Grudzień,
wyd. Media Rodzina 2005.
Król Grudzień II jest nie większy od
wskazującego palca, ale tak pękaty, że
czerwony płaszczyk obszyty gronostajem
nie dopina mu się na brzuchu. Mieszka za
regałem na książki, a jeśli czytelnikom uda
się go spotkać, koniecznie niech zadadzą
mu kilka pytań. Odpowiedzi mogą okazać
się fascynujące, bowiem w jego świecie
prawie wszystko odbywa się inaczej niż
w naszym. Ot choćby, król Grudzień starzejąc się, robi się coraz mniejszy. Przecież to całkiem logiczne: skoro i tak ubywa
nam życia, dlaczego nie ciała? A gdybyśmy my zamiast rosnąć w miarę upływu
lat kurczyli się? Dzieci często gdybają nad
takimi sprawami. Dorośli stopniowo tracą
tę umiejętność, ale w towarzystwie malutkiego króla mogliby sobie przypomnieć,
jak to jest dziwić się światu.
AM

Głośne
czytanie
bajek

Czerwony Kapturek
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy
wszystkie dzieci na Głośne Czytanie
Bajek online. Czerwonego Kapturka
wszyscy chyba doskonale kojarzą.
Tym razem Piotr Witoń zinterpretował
dla Was opowieść o przygodzie małej
dziewczynki w czerwonej pelerynce
i wilku w wersji napisanej przez Jana
Brzechwę. Filmik możecie obejrzeć
na naszym Facebooku. Zachęcamy do
wysłuchania tej rymowanej, niezwykle zabawnej i niebanalnej opowiastki.
Życzymy udanej zabawy!!!
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W czasie podróże – małe i duże
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na taneczno-artystyczne półkolonie pt.:
W czasie podróże – małe i duże.
Tego lata będziemy podróżować w czasie i przenosić się do różnych epok historycznych: od stworzenia świata, poprzez
świat jaskiniowców, herosów, wikingów

i rycerzy, aż do współczesności. Podczas
każdego turnusu dzieci będą poznawać
nowe kroki i style taneczne, uczyć się
nowej tematycznej choreografii, tworzyć

PÓŁKOLONIE
LETNIE 2020
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat
na taneczno-artystyczne półkolonie pt.:

<< w CZASIE podróże – małe i duże >>
TURNUS I –
06—10.07.2020
godz. 8.00—16.00

TURNUS III –
20—24.07.2020
godz. 8.00—16.00

TURNUS II –
13—17.07.2020
godz. 8.00—16.00

TURNUS IV –
27—31.07.2020
godz. 8.00—16.00

www.osrodekkultury.pl
facebook.com/CKiBP
tel. 61 25 00 400 / 61 25 00 402
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl

CENA –
500 zł / os.

(Obowiązuje zniżka
samorządowej /sucholeskiej/
Karty Dużej Rodziny – 50%)

MIEJSCE –
Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las,
ul. Szkolna 16
62-002 Suchy Las

Byliśmy – Jesteśmy

Wśród wielu wydarzeń i przedsięwzięć, które musieliśmy odwołać
i z których musieliśmy zrezygnować, jest na szczęście takie, które
możemy zrealizować. Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu
wystawę zdjęć pod tytułem Byliśmy – Jesteśmy, pokazującą kilkanaście
miejsc na terenie gminy Suchy Las, sfotografowanych 30 lat temu i dziś.
Okazją do stworzenia tej wystawy jest 30-lecie samorządu gminnego przypadające dokładnie 27 maja, bo właśnie tego dnia, w 1990
roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin i miast, a także pierwsze
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Myślę, że każdy z nas docenia rolę samorządu w ustroju państwa
i zdaje sobie sprawę, jaką daje on możliwość współrządzenia w naszym
najbliższym otoczeniu. Jeden z motywów stworzenia naszej wystawy
to pokazanie, jak zmieniła się rzeczywistość wokół nas, stąd zestawy
fotografii pokazujących te same obiekty, miejsca i ulice kiedyś i dziś.
Sięgnęliśmy do archiwum CKiBP i znaleźliśmy papierowe zdjęcia wykonywane na początku lat 90-tych. Zaprosiliśmy do współpracy fotografików uczestniczących w zajęciach naszego Koła Kamery. Autorami większości współczesnych zdjęć są Małgorzata Dawidowska i Piotr
Metzler. Zdjęcie z drona wykonał Marcin Wesołowski, autorką fotografii Starego Baru w Chludowie jest Barbara Stachowiak. Kuratorem
wystawy Byliśmy – Jesteśmy jest fotografik i filmowiec, prowadzący
Koło Kamery, Tadeusz Korach.
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Wystawę, umieszczoną
na ścianie budynku
Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej
od ul. Szkolnej, można
oglądać do końca
czerwca.
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prace plastyczne, które zostaną zaprezentowane podczas pokazu lub nagrania podsumowującego każdy turnus.
W ramach półkolonii, oprócz codziennych 2-godzinnych zajęć tanecznych, proponowane są zajęcia artystyczne, m. in.. :
• p rodukcja mydełek/odświeżaczy powietrza
• p rojektowanie/szycie maskotek/ubrań
•m
 alowanie na szkle/tkaninie/ceramice
• p rodukcja eko-farb i malowanie
• d ecoupage (drewno/ceramika)
•w
 yrabianie/ozdabianie świec
• fl
 orystyka/ogrody szklane
• s ztuka wiązania węzłów
•w
 yrób biżuterii
•m
 akrama
Wybór zajęć artystycznych jest uzależniony od grupy wiekowe oraz zainteresowań i preferencji uczestników.
Terminy:
06.07 – 10.07.2020
13.07 – 17.07.2020
20.07 – 24.07.2020
27.07 – 31.07.2020
Każdy turnus liczy 5 dni (od 8:00 do 16:00)
wypełnionych kreatywną zabawą, zajęciami
ruchowo-tanecznymi i pracą artystyczną.
Całkowity koszt:
500 zł/os. (zniżka dla posiadaczy Gminnej
Karty Dużej Rodziny)
Wyżywienie: śniadanie + obiad, owoce
i napoje (herbata, woda).
Ubezpieczenie NW uczestników.
Liczba dzieci w grupie – 10-12 osób.
Zapisy telefoniczne: 612500402 / 400
Półkolonie dofinansowane ze środków własnych
Stowarzyszenia Krzewienia pedagogicznej
i duchowej myśli św. Urszuli Ledóchowskiej

Gminy SUCHy LAS

Samorząd terytorialny,
według Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego,
oznacza prawo i zdolność
społeczności lokalnej,
w granicach
określonych prawem,
do kierowania
i zarządzania zasadniczą
częścią spraw
publicznych na własną
odpowiedzialność
i w interesie
jej mieszkańców.
A więc samorząd
to prawo i zdolność
społeczności lokalnej.
Aby mógł zaistnieć,
społeczność ta musi móc,
a także umieć i chcieć,
kierować własnymi
sprawami.
A to oznacza,
że istnieje ustrój,
który daje społeczności
odpowiednie możliwości,
a także, że społeczność
dysponuje świadomością
obywatelską, niezbędną
do podejmowania
właściwych decyzji.

Prof. dr hab. Jerzy Regulski
– współtwórca reformy
samorządowej
Rozwój lokalny:
Bariery i stymulanty.
Wybrane zagadnienia
V Kongres Obywatelski
Gdańsk 2010

Gminy SUCHy LAS

To właśnie
z samorządu
wyrosła
demokratyczna
i europejska Polska
Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

27 maja – w rocznicę wyborów samorządowych
roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą
historię polskiej samorządności, obchodziliśmy kolejny raz Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku
przypadała okrągła – 30. rocznica tego wydarzenia.
Bardzo chcieliśmy ją uczcić w sposób szczególny,
kładąc akcent na udziale wszystkich mieszkańców w
tych obchodach, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Planując braliśmy pod uwagę optymalne daty i miejsca. Stworzyliśmy listę gości, uczestników spotkań. Przyjęliśmy nawet ewentualną korektę pogodową. Jednej sprawy w naszych planach nie
uwzględniliśmy – epidemii i ograniczeń, które stworzyła. Jedynym usprawiedliwieniem i pocieszeniem
jest fakt, że wszystkie samorządy w Polsce obchody
tego jubileuszu musiały mocno zmodyfikować, przenosząc je w większości do Internetu lub korzystając z
innych bezkontaktowych form.
Niezależnie od tych nietypowych okoliczności naprawdę mamy co świętować! Wybory 27 maja 1990
roku były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w
powojennej historii Polski. 30 lat samorządności to trzy
dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich miast i miasteczek. To wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu i wielki sprawdzian z umiejętności realizowania
lokalnych potrzeb dla nas samych i naszych sąsiadów.
Często, mówiąc o polskim samorządzie przypomina się
i podkreśla, że była to jedna z niewielu w pełni udanych
reform. Niektórzy słusznie zauważają, że inne udane
reformy nie zakończyłyby się sukcesem gdyby nie samorząd. Niezaprzeczalnym dla nas wszystkich faktem
jest to, że właśnie z samorządu wyrosła demokratyczna
i europejska Polska.

Owoce naszej wspólnej, wieloletniej pracy i wspólnotowego zaangażowania widzimy na każdym kroku.
Nie inaczej jest również w gminie Suchy Las, która z
biednej gminy wiejskiej stała się liczącą częścią aglomeracji poznańskiej. Rozwój naszej gminy nie byłby możliwy, gdyby nie ogromna rzesza ludzi, którzy
uwierzyli w samorząd i którym chciało się poświęcić
część swojego życia na pracę dla mieszkańców gminy.
Trudno oczywiście wymienić wszystkich, którzy brali
udział na przestrzeni ostatnich 30 lat w pracach jednostek pomocniczych, stowarzyszeń, rady gminy czy
jednostek organizacyjnych. Ale należy przypomnieć
osoby, które szczególnie w pierwszych latach sucholeskiego samorządu przyjęły rolę liderów. Bez wątpienia należeli do nich wójtowie: Pani Elżbieta Tasiemska
(do 1990 roku), Pan Adam Tychowski, Pan Grzegorz
Pawłowski, po którym ja w 1998 roku miałem zaszczyt
przejąć funkcję wójta gminy. W tym czasie Radzie
Gminy przewodniczyli: Pani Grażyna Głowacka, Pan
Jan Sieg, Pan Jarosław Ankiewicz, Pani Małgorzata
Salwa-Haibach oraz aktualnie pełniąca tę funkcję Pani
Anna Ankiewicz.
***
Profesor Jerzy Regulski, ojciec polskiego odrodzonego samorządu często przypominał, że ciężka praca
i przywództwo to niezbędne elementy potrzebne w
budowaniu nowoczesnego samorządu. Ale nie mniej
ważna jest świadomość przynależności do wspólnoty.
Na każdym etapie i we wszystkich wymiarach. Jestem
stąd… u siebie mieszkam, u siebie uczę się, pracuję,
płacę podatki, działam i tutaj żyję. Dlatego wszystkim
Wam dziękuję za nasze samorządowe 30 lat.

Założenia heraldyczne herbu i weksylologiczne flagi opracował Tadeusz Jeziorowski. Wzory opisanych znaków wykonał
znakomity poznański grafik Jerzy Bąk, twórca współczesnej wersji herbu miasta Poznania, uznanej za przykładową
dla tego typu opracowań. W przyjętych znakach utrwalona
została wspaniała przeszłość tej ziemi, świadectwo 600 lat
związków z kawalerami maltańskimi. Oni zawsze pomagali innym. Te rycerskie związki zobowiązują.

Symbole
Gminy
Suchy Las
Herb

Herb Gminy Suchy Las wyobraża: w polu
czerwonym krzyż maltański biały, pod nim
ułomek czarnej gałęzi o żółtych końcach, z
czterema żółtymi liśćmi dębu i dwoma żółtymi
owocami (żołędziami). Biało-czerwone barwy
są nam szczególnie bliskie ze względu na ich
tożsamość z barwami narodowymi. Dodajmy do tego ich symbolikę, w takim zestawie
oznaczającą odwagę, kiedy oddzielnie – biel
(srebro) to czystość, uczciwość, a czerwień
– służba ojczyźnie, a otrzymamy znakomite
uzasadnienie dokonanego wyboru. Podobnie
czerń ze złotem – to dostojeństwo i starożytność pochodzenia, gdy osobno – złoto to szlachetność i poważanie, czerń zaś – bogactwo
i stateczność. Powiedzmy, że to piękne cechy
współczesnych mieszkańców gminy Suchy
Las, symbolizowanych przez owoce dębu.

Flaga

Zestaw barw odpowiada kolorystyce herbu. Podstawowa barwa płata to kolor żółty.
W żółtym prostokącie flagi znajduje się czerwony trójkąt (symbol doskonałości) z białym
krzyżem joannitów. Proporcje płata 5:8. Jeżeli wywiesimy razem obie flagi – państwową
i gminną, to dla patrzącego na wprost, państwowa będzie na maszcie lewym, a gminna
na prawym. Podobnie będzie z herbem Gminy
– jeżeli wystąpi w towarzystwie herbu Rzeczypospolitej, zawsze zawiesimy go poniżej
Orła Białego.

Logotyp

Funkcjonuje od 2011 roku jako znak promocyjny gminy. Zestawienie błękitu i zieleni
stwarza wrażenie świeżości i ekologiczności.
Kolory te kojarzą się ze spokojem, przestrzenią, komfortem, a stąd niedaleko do nowoczesności i przedsiębiorczości. Hasło +FOR YOU
oznacza, że żyje się tu po prostu dobrze.

Hejnał

Kompozytorem hejnału Gminy Suchy Las
jest Bogumił Bard, muzyk, pedagog, trębacz,
mieszkaniec Suchego Lasu. Hejnał składa się
z czterech motywów, które zostały zwieńczone dynamicznym zakończeniem. Uroczyste
przekazanie hejnału przez jego autora władzom Gminy Suchy Las miało miejsce 13 listopada 2004 roku podczas II Integracyjnego
Koncertu w hali GOS w Suchym Lesie.

HONOROWI
OBYWATELE
GMINY SUCHY LAS
Elisabeth Martinez

Rada Gminy Suchy Las 27 października 2005 roku
uchwałą nr XLIV/371/2005 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Elisabeth Martinez.
Elisabeth Martinez z Cherrueix we Francji – przewodnicząca
stowarzyszenia „Dzień dobry La Pologne” została uhonorowana
w uznaniu zasług oraz osobistego zaangażowania w budowaniu
więzi pomiędzy mieszkańcami gminy Suchy Las oraz gmin
z Regionu Bretanii, za wkład w realizację przyjaźni pomiędzy
narodami polskim i francuskim, działalność która sprzyja
integracji Polski ze zjednoczoną Europą.

Ojciec Marian Żelazek

Rada Gminy Suchy Las 21 września 2006 roku
uchwałą nr LVII/498/2006 pośmiertnie nadała honorowe
obywatelstwo gminy o. Marianowi Żelazkowi.
Ojciec Marian Żelazek był misjonarzem Zgromadzenia Słowa
Bożego Domu Misyjnego w Chludowie. Swoim życiem dał
przykład do naśladowania. Działał przez ponad pięćdziesiąt lat
na misji w Puri, w Indiach, gdzie poświęcił się służbie ludziom
chorym na trąd.

Arpad Bogya

Rada Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 roku
uchwałą nr XXXIV/306/2009 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Arpadowi Bogya, Burmistrzowi Gminy Isernhagen.
Arpad Bogya został uhonorowany za zasługi w urzeczywistnianiu
idei integracji europejskiej, osobiste zaangażowanie w budowaniu
więzi i przyjaźni pomiędzy narodami polskim i niemieckim, oraz
za owocną współpracę przy realizacji zapisów umowy partnerskiej
gmin Suchy Las i Isernhagen.

Klaus–Dieter Mukrasch

Rada Gminy Suchy Las 23 kwietnia 2009 roku
uchwałą nr XXXIV/307/2009 nadała honorowe obywatelstwo
gminy Klausowi-Dieterowi Mukraschowi.
Klaus – Dieter Mukrasch został uhonorowany za zasługi w
budowaniu więzi pomiędzy gminami Suchy Las oraz Isernhagen.
Jako Burmistrz Isernhagen przyczynił się do podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy gminami i zapoczątkował aktywną
współpracę polsko-niemiecką.

Współpraca
partnerska
Gmina ‘s Gravenmoer (Holandia)
14 grudnia 1991

W ‘s Gravenmoer w Holandii, w tzw. domu gminnym zostało zawarte „Porozumienie
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą ‘s Gravenmoer a Gminą Suchy Las”. Pod dokumentem podpisy złożyli Wójt Gminy Suchy Las Adam Tychowski, Przewodnicząca
Rady Gminy Suchy Las Grażyna Głowacka oraz Burmistrz ‘s Gravenmoer Frans Mostert. Najważniejszym założeniem podjętej współpracy było wzajemne poznanie i zbliżenie się ludności polskiej
i holenderskiej. Ponadto umowa ta obejmowała współpracę w zakresie: kultury, oświaty, sportu, rolnictwa, zarządzania i działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres pięcioletni, do końca 1996 roku. W związku z reformą administracyjną w Holandii, w wyniku której ‘s Gravenmoer
zostało włączone do gminy Dongen (1997 r.), strona holenderska w 1998 roku zaprzestała współpracy
z Gminą Suchy Las.

Gmina Isernhagen (Niemcy)
14 grudnia 2000

Podczas sesji Rady Gminy Isernhagen podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Gminą Suchy Las a Gminą Isernhagen, którą uroczyście sygnowali Burmistrz
Isernhagen Klaus-Dieter Mukrasch i Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Zawarte w niej założenia dotyczyły współpracy na płaszczyźnie kultury, sportu, oświaty, ochrony
środowiska i wymiany doświadczeń z zakresu administracji. Obie strony wyraziły nadzieję, że kontakty te zaowocują wzrostem tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Wersja polska umowy została
podpisana w Suchym Lesie podczas uroczystej sesji Rady Gminy Suchy Las 11 stycznia 2001 roku
z udziałem gości z Isernhagen.

Gmina Tamási (Węgry)
12 grudnia 2008

Współpraca polsko-węgierska została oficjalnie przypieczętowana. Podczas uroczystej sesji w Suchym Lesie, Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera i Burmistrz Tamási Ribanyi Jozsef podpisali umowę partnerską. Kierunki współpracy Gminy Suchy
Las z węgierską Gminą Tamási zostały wytyczone w obszarze kultury, sportu, a przede wszystkim
oświaty. Szczególny akcent położono na tzw. wymiany młodzieży, celem poznania historii, tradycji
oraz codziennego życia swoich nowych przyjaciół.

Gmina Poronin
16 czerwca 2012

Gmina Poronin reprezentowana przez Wójta Gminy Bronisława Stocha oraz Gmina Suchy Las reprezentowana przez Wójta Gminy Grzegorza Wojterę zawarły
umowę o współpracy partnerskiej. Dokument swoimi podpisami sygnowali ponadto: Przewodnicząca Rady Gminy Poronin Maria Dawidek, Przewodniczący Rady Gminy Suchy
Las Jarosław Ankiewicz. Strony umowy oświadczyły, że będą: wspierać inicjatywy, które umożliwią mieszkańcom obu Gmin wzajemne poznanie swojej historii; wspierać organizacje, stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty lokalne, których celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wzajemnych kontaktów; wspierać wymianę samorządowych doświadczeń obu Gmin; podejmować
i wspierać inicjatywy lokalne o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, rekreacyjnym,
które umożliwią kontakty między mieszkańcami obu Gmin.

Hniwań (Ukraina)
24 czerwca 2017

W sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie, Wójt Gminy Suchy
Las Grzegorz Wojtera oraz Burmistrz miasta Hniwań Wołodymir Kuleshov złożyli
podpisy pod umową partnerską. By podkreślić wagę tego wydarzenia Burmistrz
Wołodymir Kuleshov wręczył Wójtowi Grzegorzowi Wojterze buławę – hetmański symbol władzy na Ukrainie, oraz granitową Deklarację Współpracy z podpisami obu włodarzy.

Nagroda
„Dębowego Liścia”

Nagroda „Dębowego Liścia” została ustanowiona z okazji 800-lecia Suchego Lasu.
Przyznawana jest corocznie od 2018 roku przez Wójta Gminy. Jej laureatami są osoby
zasłużone dla gminy Suchy Las, wybitne postacie związane z gminą.

Laureaci Nagrody „Dębowego Liścia”

2018
Zenon Pilarczyk – za zasługi dla gminy Suchy Las; znawca lokalnej historii, swoje życie
poświęcił badaniu historii gminy Suchy Las i pielęgnowaniu jej kultury.

2019
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak – w dowód uznania za
szczególne zaangażowanie w dbałość o tradycję oraz za wybitne osiągnięcia w propagowaniu
historii regionu Wielkopolski.

2020
Piotr Rączyński i Adam Rączyński – właściciele firmy Apart sp. z o.o. w dowód uznania
i wdzięczności za wkład w rozwój przedsiębiorczości w gminie Suchy Las.

OŚWIADCZENIE
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego
Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla polskiego samorządu. Przed trzydziestoma laty,
w odradzającej się demokratycznej Polsce został przywrócony samorząd terytorialny (gminny).
Wydarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie odegrały kluczową rolę w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści w rozwoju wspólnot,
w pierwszej kolejności na poziomie lokalnym, a następnie regionalnym.
Istotą dokonujących się zmian, a zarazem otwarciem nowego rozdziału w historii
ustroju państwa, było uchwalenie obowiązującej do dziś Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym, która z dniem 29 grudnia 1998 roku otrzymała brzmienie
– Ustawy o samorządzie gminnym. Na jej mocy gmina jako wspólnota samorządowa osób
zamieszkujących określone terytorium stała się podstawową, samodzielną jednostką samorządu
terytorialnego, posiadającą kompetencje i środki do realizacji nałożonych na nią zadań.
Kolejnym bezprecedensowym wydarzeniem były pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne
wybory po 1989 roku. Wybory samorządowe do rad gmin zarządzone zostały na dzień
27 maja 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Miały one istotny wpływ
na proces odbudowy samorządności w kraju i decentralizacji władzy publicznej, dały one Polakom
prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.
Reaktywacja samorządu terytorialnego to sukces transformacji ustrojowej Polski, który przekuł
się na rozwój naszego kraju. Dziś, podejmując to Oświadczenie, chcemy podkreślić wagę wydarzeń
sprzed 30 lat, a także kluczową rolę samorządu terytorialnego w budowaniu demokratycznego państwa
polskiego.

Statut Gminy Suchy Las

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gmina Suchy Las, zwana dalej w niniejszym statucie „Gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu gminnego, powołaną do organizacji życia publicznego na
swoim terytorium i realizacji zadań dotyczących zaspakajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej.
2. Wszyscy mieszkańcy Gminy z mocy prawa stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele
lokalne, poprzez wybraną przez siebie Radę Gminy Suchy
Las, zwaną dalej „Radą”, Wójta Gminy Suchy Las jako organ
wykonawczy, zwanego dalej „Wójtem” oraz poprzez udział w
referendum gminnym.
3. W działaniach na rzecz upowszechnienia idei samorządowej
wśród młodzieży, Rada na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć Młodzieżową Radę Gminy, mającą charakter konsultacyjny.
4. Rada tworząc Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut
określający tryb wyboru i zasady działania.
§ 2.
1. Gmina położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim i obejmuje obszar 116,55 km2.
2. Granice terytorialne z podziałem na jednostki pomocnicze oraz
miejscowości Gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1
do Statutu.
3. W Gminie utworzone są następujące jednostki pomocnicze:
1) sołectwa: Chludowo, Golęczewo, Jelonek, Zielątkowo,
Złotkowo, Złotniki Wieś,

2) osiedla: Biedrusko, Suchy Las, Suchy Las - Wschód, Złotniki – Osiedle, Osiedle Grzybowe.
4. Utworzenie, połączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych musi spełniać następujące zasady:
1) inicjatorami mogą być zainteresowani mieszkańcy lub organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami, których
tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic nowej jednostki pomocniczej sporządza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne
i więzi społeczne oraz lokalne.
§ 3.
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Suchy Las.
§ 4.
Symbolami Gminy są:
1) Herb ustanowiony przez Radę uchwałą Nr XII/122/99 z dnia
20 czerwca 1999 r., którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do
Statutu.
2) Flaga Gminy ustanowiona przez Radę uchwałą Nr XII/123/99
z dnia 20 czerwca 1999 r., której wzór stanowi załącznik Nr 3
do Statutu.
3) Pieczęć Gminy ustanowiona przez Radę uchwałą Nr XII
/124/99 z dnia 20 czerwca 1999 r., której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

Rozdział II
Zakres działania i zadania gminy
§ 5.
Zakres działania Gminy określają:
1) u stawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień tych ustaw,
2) p orozumienia i umowy zawarte z innymi gminami, organami
samorządu terytorialnego, administracji rządowej bądź innymi podmiotami,
3) uchwały Rady.
§ 6.
1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez działalność:
1) swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) gminnych jednostek organizacyjnych,
3) gminnych osób prawnych,
4) innych podmiotów krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych
osób prawnych prowadzi Wójt.

§ 7.
1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów.
2. W wyniku podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy
administracji publicznej określonych w ustawach, Gmina poprzez swoje organy wykonuje:
1) zadania własne,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające
z ustaw szczegółowych oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia,
3) zadania powierzone z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zadania określone w ust. 2 pkt. 2) wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Statut Gminy Suchy Las
Rozdział III
Władze gminy
§ 8.

1. Organami Gminy są:
1) Rada,
2) Wójt.
2. R
 ada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, za wyjątkiem spraw, które są rozstrzygane przez mieszkańców Gminy.
§ 9.
1. Informacje obywatelom udzielane są ustnie w Urzędzie Gminy
w godzinach urzędowania, bądź pisemnie – w szczególności w
formie elektronicznej – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
2. Informacje o planowanych sesjach Rady i posiedzeniach jej
komisji (termin, miejsce, porządek lub przedmiot obrad) wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz ogłasza
się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Suchy Las, przynajmniej 7 dni przed dniem posiedzenia, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
3. Wszystkie dokumenty Rady udostępnia się obywatelom w Biurze Rady w godzinach urzędowania, za wyjątkiem dokumentów,
w stosunku do których odrębne przepisy ograniczają jawność.
4. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 3 następuje w obecności pracownika Biura Rady.
5. Wyciągi lub kopie dokumentów wydaje się na żądanie zainteresowanych.
6. Za sporządzenie wyciągów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej
strony pobierana jest opłata na podstawie odrębnych przepisów.
7. Dostęp do dokumentów oraz protokołów z posiedzeń Rady,
a także komisji Rady, następuje z zachowaniem przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej i odpowiednio innych ustaw określających odmiennie zasady i tryb dostępu do
informacji będących informacjami publicznymi.
§ 10.
1. W sprawach wskazanych w ustawach rozstrzyga się wyłącznie
w drodze referendum gminnego.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
§ 11.
Podejmowanie uchwał przez Radę następuje z zachowaniem
przepisów ustawy oraz postanowień, o których mowa w Regulaminie Rady.
§ 12.
Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji Rady.
§ 13.
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego
wiceprzewodniczącego.
2. Tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz
ich odwołania, przyjęcia rezygnacji albo wygaśnięcia manda-

tu, określają odrębne przepisy.
3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie mogą być
przewodniczącymi komisji Rady.
§ 14.
1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, prowadzi obrady Rady oraz organizuje pracę
Rady poprzez:
1) zwoływanie sesji Rady i ustalenie porządku obrad,
2) przewodniczenie obradom,
3) sprawowanie policji sesyjnej,
4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania,
5) podpisywanie uchwał Rady,
6) kierowanie Biurem Rady,
7) stworzenie warunków niezbędnych do wykonywania mandatu przez radnych.
2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania
swoich zadań wiceprzewodniczącego.
§ 15.
1. W celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji.
§ 15 a.
1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Przewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1 wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1 wybierają członkowie Komisji.
§ 16.
1. Rada może powołać ze swego składu stałe i doraźne komisje
do określonych zadań ustalając ich przedmiot działania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy.
2. Przewodniczących komisji wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczących komisji mogą wybierać członkowie
komisji.
4. Ilość komisji stałych i ich liczebność określa Rada w drodze
odrębnej uchwały.
5. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swej działalności.
§ 17.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin,
stanowiący załącznik Nr 5 do Statutu.
§ 18.
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Zasady i tryb wyboru Wójta określa ustawa.
§ 19.
Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

Rozdział IV
Jednostki pomocnicze
§ 20.
Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada
w statucie jednostki pomocniczej, z zachowaniem przepisów ustawy.
§ 21.
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Rada uchwala corocznie w uchwale budżetowej wysokość
środków na wydatki jednostek pomocniczych.
3. J ednostki pomocnicze decydują o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2 na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 22.
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informację w tym
zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy
na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 23.
1. Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesjach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje
prawo do diet oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

Rozdział V
Radni
§ 24.
Do wykonywania mandatu radnego Gminy stosuje się przepisy
ustawy.
§ 25.
Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych
Rady, a przewodniczącym tylko jednej. Niniejsze uregulowanie
nie dotyczy członkostwa w komisji rewizyjnej.

§ 26.
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, zabierania głosu
w dyskusji we wszystkich sprawach zgodnie z porządkiem obrad sesji, występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do udziału radnego w posiedzeniu komisji Rady.
3. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa regulamin Rady.
4. Radni mogą tworzyć kluby radnych na zasadach określonych
w regulaminie Rady.

Rozdział VI
Pracownicy samorządowi
§ 27.
STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ (Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.558.2018.2 z dnia
22 listopada 2018 r.).

Rozdział VII
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy
§ 28.
1. Gmina jest właścicielem mienia komunalnego, zwanego dalej
„mieniem”.
2. Mieniem Gminy, służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty, zarządzają podmioty określone w § 6 Statutu.
3. Zasady zarządzania mieniem, o którym mowa w ust. 1, określa
Rada uchwałami, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej.
4. Wójt prowadzi:
1) rejestr składników mienia,
2) rejestr podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami mienia,
3) inne rejestry i ewidencje wymagane przepisami prawa.
§ 29.
Nabycie mienia następuje w sposób przepisany prawem.
§ 30.
Formy składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie
zarządu mieniem określają ustawy.

§ 31.
Zasady prowadzenia przez Gminę gospodarki finansowej na
podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej „budżetem”, określają
ustawy.
§ 32.
Budżet jest uchwalany z zastosowaniem procedury określonej
przez Radę odrębną uchwałą.
§ 33.
Źródła dochodów Gminy, sposób wykonywania budżetu, podatki, opłaty i wpływy uznane za dochody Gminy, zasady procedury
budżetowej i gospodarki finansowej Gminy, określają ustawy.
§ 34.
Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Rozdział VIIi
Akty prawa miejscowego i postanowienia końcowe
§ 35.
1. Akty prawa miejscowego stanowione przez Radę podlegają
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.

3. Wójt prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego, dostępny do
powszechnego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 36.
Zmiany Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego
uchwalania.

*Treść Statutu Gminy Suchy Las bez załączników. Pełna treść dostępna: bip.suchylas.pl / Gmina Suchy Las

KALENDARIUM
1990 rok

• Wybory samorządowe do Rady Gminy Suchy Las.

1991 rok

• Działalność rozpoczyna Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las.
• Powstaje Zakład Komunikacji Gminnej w Chludowie.
• Wychodzi pierwszy numer „Gazety Sucholeskiej”.
• Zostaje podpisane porozumienie w sprawie współpracy
pomiędzy ‘s Gravenmoer, Provincie Noord – Brabant (Holandia)
a Gminą Suchy Las.
• Helena i Stanisław Zwolenkiewiczowie świętują wyjątkowy
Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego.
• W Suchym Lesie dzieci będą chodzić do nowo wybudowanego
przedszkola.
• 31 grudnia 1991 roku gmina Suchy Las liczy 7537 osób.

1992 rok

• Dochodzi do utworzenia Zakładu Komunikacji Publicznej
i Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las.
• Oddana do użytku zostaje stacja uzdatniania wody
w Zielątkowie.
• Powstaje Towarzystwo Przyjaźni z Gminą ‘s Gravenmoer
w Holandii.
• Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las wydaje „Monografię Gminy
Suchy Las”, autorstwa Zenona Pilarczyka i Jana Rewersa.
• Wśród firm działających w gminie są: Wypożyczalnia Kaset
Video, Punkt Skupu Butelek (od octu, wódki oraz „Polonez”,
oranżady, wody grodziskiej, piwa, wina).
• Rozpoczyna się rekultywacja zbiornika wodnego „Ryga”
w Suchym Lesie.
• Nowo wybudowany budynek szkoły w Chludowie zostaje
uroczyście otwarty.
• Urząd Gminy zostaje wyposażony w pierwsze komputery
i drukarkę.
• Następuje pierwsze podłączenie abonentów w Suchym Lesie
do sieci telefonicznej.

1993 rok

• Suchy Las włącza się w pierwszą akcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
• Rozpoczyna się rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej
w Golęczewie.
• Zostaje uruchomiona pracownia komputerowa w Szkole
Podstawowej w Suchym Lesie.
• Do Suchego Lasu z wizytą przyjeżdża Premier Hanna Suchocka.
• Rusza budowa pierwszych metrów kanalizacji w gminie.
Inwestycja obejmująca Suchy Las, Jelonek, Złotniki ma
kosztować 60 miliardów zł (przed denominacją).
• W Biedrusku powstaje Prywatna Szkoła Podstawowa nr 9.

1994 rok

• Założone zostaje Sucholeskie Towarzystwo Gospodarcze
w celu krzewienia samorządności w połączeniu z promocją
przedsiębiorczości.
• Na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Młodzieżowej w Suchym
Lesie zostaje uruchomiona sygnalizacja świetlna.
• Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
zostaje Beata Radomska.
• Werbiści w Domu Misyjnym w Chludowie otwierają Muzeum
Misyjno-Etnograficzne.
• Powstaje pierwszy folder o gminie Suchy Las.
• W Biedrusku, w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju,
odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod nazwą
„Most Współpracy – 94”. Ćwiczenia wizytuje Prezydent Lech
Wałęsa, Minister Waldemar Pawlak.
• W Biedrusku zostaje powołana pierwsza samorządowa Rada
Osiedla.
• Klub Abstynenta „Roman” rozpoczyna działalność w Chludowie.
• Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chludowie zostaje
Jarosław Krajewski.
• Zawiązuje się Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las.

Gminy SUCHy LAS

* Kalendarium utworzone na podstawie wybranych informacji z „Gazety
Sucholeskiej” grudzień 1991-grudzień 1994.

Adam Tychowski
Wójt Gminy Suchy Las w kadencji 1990-1994
Do tworzących się gminnych struktur Komitetu Obywatelskiego zostałem zaproszony przez mojego sąsiada Pana Darka Grygiela. Należałem do „Solidarności”
i była to dla mnie kontynuacja pewnej myśli, idei, dotyczącej zmian ustrojowych w Polsce.
W tamtych czasach opozycja mówiła o wprowadzeniu nowego ładu w samorządach. Z tego względu odczuwałem pewien rodzaj podniecenia, zainteresowania – że
dzieje się coś nowego.
Wtedy też pojawiła się pierwsza ustawa o samorządzie terytorialnym. Zostały zarządzone wybory do rad
gmin. Nikt z nas nie miał doświadczenia, nikt się na
tym nie znał, jeżeli chodzi o przeprowadzenie wyborów.
Wszyscy byliśmy wychowankami „komuny”. Wcześniej
uczestniczyliśmy w przedstawieniu, które nazywało się
wybory, z góry ustaloną „listą” i nikt nie robił żadnej
kampanii wyborczej.
W 1990 roku wójta wybierała rada gminy, co było
krytykowane i mocno dyskutowane. Jednak myślę, że
pozwoliło to w większości odświeżyć urzędy. Czy w nowej rzeczywistości trudno było sprawować tę funkcję?
Oczywiście, że tak. Wymagało to ode mnie nabycia profesjonalnej wiedzy, ale czułem, że uczestniczę w czymś
ważnym, przełomowym.
Jakie były oczekiwania społeczne po „nowej” rzeczywistości? Przede wszystkim, że mieszkańcy będą mieli
większy wpływ na to, co dzieje się w gminie. Było wiele
osób, spoza Rady Gminy, które przychodziły na sesję
i walczyły o różne ważne dla nich rzeczy. Sala sesyjna mieściła się w Urzędzie Gminy na piętrze i czasami
nie była w stanie wszystkich pomieścić. W tym miejscu
należy przywołać śp. Panią Aleksandrę Hoffmannową,
która zwracała uwagę na sprawy, które gdzieś nam, w
natłoku innych spraw, umykały. Z czasem jednak ludzie
zaczęli wierzyć, że indywidualna wizyta w urzędzie
przyniesie większe rezultaty.
Wówczas oprócz Rady Gminy był jeszcze Zarząd
Gminy, który pod przewodnictwem wójta był organem
wykonawczym. Podejmował on istotne decyzje dla gminy, np. w sprawach budżetowych i inwestycyjnych.
W tamtym czasie dla gminy najważniejsze były dwie
kwestie. Po pierwsze uporządkowanie pewnego nieładu
urbanistycznego, który był dotkliwy dla niektórych ludzi. Po drugie budowa kanalizacji. Na realizację tej inwestycji, liczonej wtedy w miliardach złotych (inflacja),
nie było na początku pieniędzy i nie wiedzieliśmy skąd
je wziąć. Ale negocjacje z Miastem, dotyczące składowiska odpadów i podpisanie umowy, w której zażądaliśmy ekwiwalentu za korzystanie z naszego terenu, zakończyły się sukcesem. Pieniądze od Miasta pozwalały
na skanalizowanie znaczącej części Suchego Lasu. To
był niewątpliwy sukces naszej kadencji. Jeżeli chodzi
o pierwszy temat, to gospodarowanie przestrzenią gminy zaczęliśmy porządkować.

Poza tym, jako samorządowcy oczekiwaliśmy na
poprawne obudowanie prawne tych wszystkich działań,
z którymi samorząd musiał się zmierzyć. Wiele było sporów na temat ustawy kompetencyjnej, która rozdzielała
zadania pomiędzy poszczególne organy. Ustawa powstała na szybko i nie rozwiązywała wszystkich problemów,
które były wynikiem reformy samorządowej. Sporo też
było zaniedbań z czasów „komuny”. Przykładem mogą
być drogi. W gminie mieliśmy drogi publiczne, wybudowane i utwardzone przez gminę, ale znajdujące się na
prywatnych działkach. I trzeba było coś z tym zrobić.
W tamtym czasie miałem i teraz także mam wiele obiekcji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu.
Pewne rzeczy stanowią niewątpliwy postęp, ale uważam, że samorząd jeszcze słabo ewoluuje. Poza tym
niedoskonały jest system prawa, kwestie sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych
czy izb obrachunkowych. Są to rzeczy dla mnie nie do
końca dopracowane mimo upływu 30 lat.

1994 ROK
• Gmina Suchy Las zajmuje terytorium
11.655 ha, z czego większą część zajmuje
poligon „Biedrusko”.
• W gminie mieszka 7.859 osób
(stan na dzień 26 kwietnia 1994 r.).
• Ludność poszczególnych miejscowości wynosi:
– Suchy Las 2.427 osób,
– Złotniki (z Jelonkiem) 1.129 osób,
– Złotkowo 258 osób,
– Golęczewo 646 osób,
– Chludowo 1.032 osoby,
– Zielątkowo 231 osób,
– Biedrusko 2.136 osób.
• Na terenie gminy działa 1036 podmiotów
gospodarczych.
• Ewidencja podatkowa wykazuje 360
gospodarstw rolnych.

Powstanie
samorządu zmieniło
w Polsce wszystko
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Sekretarz Gminy Suchy Las w kadencji 1990-1994
Radny Gminy Suchy Las w kadencji 1994-1998

Czy Pana zdaniem przywrócenie samorządu terytorialnego było kluczowym wydarzeniem w budowaniu nowego demokratycznego państwa polskiego?
Przywrócenie samorządu było najbardziej rewolucyjną
zmianą – tak w świadomości społecznej, jak i osobistej Polaków – jaką nasze pokolenie przeżyło po bankructwie PRL-u z jego centralistyczną kontrolą życia
społecznego i gospodarczego. Centralne zarządzanie,
sterowanie potrzebami obywateli przecież pokutowało
kilka dekad. W jakimś sensie wszyscy do tego przywykliśmy. Na szczęście tylko w jakimś sensie, bo kiedy
tylko otworzyła się taka możliwość, Polacy chcieli innej Polski – w której ich głosy słychać i ktoś się z nimi
liczy. Tak więc powstanie samorządu, najpierw gminnego, potem powiatowego i wojewódzkiego zmieniło w Polsce wszystko. Dosłownie. I nie jest to żadną
przesadą. Mówiąc w największym skrócie, właściwie
z dnia na dzień tysiące obywateli – wspólnot lokalnych i regionalnych – poprzez wybranych przez siebie
przedstawicieli mogło już decydować o tym, jak ma
wyglądać ich otoczenie, co najpierw trzeba zrobić i na
co wydawać publiczne pieniądze. Mało tego – dostaliśmy prawo kontrolowania tych działań, co wcześniej
było nie do pomyślenia. Trzeba przyznać, że ‘zaskoczyliśmy’ i z niemałym entuzjazmem podjęta tu i teraz
wspólna praca w interesie konkretnych wspólnot i regionów sprawiła, że nasza gmina, powiat, cała Wielkopolska i Polska – zmieniły się nie do poznania. Nie
trzeba daleko szukać – wystarczy przejechać drogami
na przykład właśnie gminy Suchy Las. Zrealizowane tu
inwestycje, powstała infrastruktura drogowa i społeczna, osiedla mieszkaniowe, oferta sportowa i kulturalna, a nawet zamożność samej gminy i jej mieszkańców
wydają się młodemu pokoleniu, że były tu od zawsze.
A to wszystko zaledwie w 30 lat. Świadomość, że się
w tym uczestniczyło daje autentyczną satysfakcję.
Wracam do tamtych czasów z wielkim sentymentem
– nam wszystkim wydawało się, że zawojujemy cały
świat – tyle było w nas wiary i entuzjazmu z faktu, że
tworzymy nową historię – nareszcie prawdziwie wolnej Polski.
Jeżeli chodzi o Gminę Suchy Las, w której w 1990
roku został Pan Sekretarzem, to z czym musiały
zmierzyć się nowe władze? Co było wówczas priorytetem i jak wyobrażali sobie Państwo nową samorządową rzeczywistość?
Jak pewnie w całym kraju, także w naszej gminie,

nowe ścierało się ze starym. Potrzebowaliśmy ludzi,
którzy chcą, czują i rozumieją samorządność. Zaczęliśmy więc od edukacji. Jak? Na przykład w marcu
1990 roku redagowałem gazetkę wyborczą Komitetu
Obywatelskiego Gminy Suchy Las. Jej treść miała służyć m.in. temu procesowi – prosto i konkretnie tłumaczyłem, co, jak, dlaczego i po co się zmienia. Najważniejsza jednak była zmiana, która musiała się dokonać
w człowieku. Potrzebne było silne przekonanie, że bez
nas, naszej pracy, kreatywności, aktywności, uczciwości oraz odpowiedzialności za siebie i całą wspólnotę
lokalną, rodząca się na naszych oczach demokratyzacja życia, Polakom się nie uda. Nawet gdybyśmy mieli
najbardziej demokratyczne prawo i przepisy na świecie. No i że to nie slogan nowej, tym razem samorządowej, władzy, ale rzeczywistość, na którą nareszcie
mamy realny wpływ. Pisałem wtedy, że „demokracja
to przywilej, z którego trzeba się nauczyć korzystać”.
Dziś jeszcze bym dodał: którego trzeba strzec. Ale
o tym za chwilę. Wtedy się udało – w pierwszej Radzie
Gminy Suchy Las znaleźli się ludzie dobrze wykształceni, cieszący się autorytetem lokalnej społeczności.
Wydaje mi się, że jak na pierwsze lata samorządności,
daliśmy sobie nieźle radę. Kto dziś pamięta, że Suchy
Las był wtedy jedną z wielu podpoznańskich wsi o charakterze rolniczym, a sama gmina cywilizacyjnie słabo
rozwinięta – w większości bez sieci wodociągowej,
bez kanalizacji, praktycznie bez dogodnej komunikacji. Czas płynął, a nasza miejscowość, a wraz z nią cała
gmina, przeszły gruntowną metamorfozę – te rosnące
osiedla mieszkaniowe – Poziomkowe czy Grzybowe
– liczba salonów samochodowych, sieci handlowych
i usługowych, dogodna infrastruktura drogowa i kolejowa, centrum i obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalne, komunikacja publiczna. Chyba nigdy nie zapomnę, jak budowaliśmy wodociągi wspólnie z mieszkańcami – gmina kładła rury, a ludzie własnym kosztem budowali przyłącza do swych domów. Albo jak
z trzema innymi gminami tworzyliśmy komunikację
publiczną – z 15 mechanikami i kierowcami oraz czekiem w portfelu pojechałem do Sanoka kupować autobusy. Podróż w jedną stronę trwała kilkanaście godzin,

a powrót pachnącymi nowością pojazdami – prawie
dwie doby. Podróż skutecznie przedłużały nam występujące w nich usterki. Albo jak organizowałem komunikację zastępczą – wynajęci miejscowi rolnicy posiadający „nyski” testowali na pasażerach pojemność swych
pojazdów! Ale nie brakowało nam determinacji.
Czy z perspektywy czasu, dziś jako Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uważa Pan, że reforma
samorządowa była i jest sukcesem polskiej demokracji? Czy wymaga może korekty, z czym dziś
muszą mierzyć się samorządy i jaka jest przyszłość
samorządności w Polsce?
Oczywiście – to była rewolucja – na tamte czasy i możliwości. Ale trzeba też przyznać, że mimo 30 lat praktykowania samorządności, nadal się jej uczymy – od
2004 roku także od regionów europejskich, które mają
o wiele dłuższe samorządowe doświadczenia. Warto
tu przypomnieć, że Suchy Las uczył się samorządności
jeszcze przed wyborami w 1990 roku od partnerskiej

gminy holenderskiej, której przedstawiciele wtedy do
nas przybyli. A ci z nas, którzy pojechali do Holandii, na własne oczy zobaczyli, że można funkcjonować
na innym poziomie cywilizacyjnym niż ma to miejsce
w Polsce. Poza tym nadal – jak wspomniałem – musimy jej strzec, bo już dziś widać, że przedstawicieli władzy centralnej to „samo rządzenie” w naszych
małych ojczyznach uwiera. Na nasze barki – samorządów wszystkich szczebli – spada coraz więcej zadań
publicznych, za którymi nie idą publiczne pieniądze.
Chodzi głównie o oświatę i opiekę zdrowotną. Zauważamy także, że pod pretekstem, iż – mówiąc skrótowo –
w samorządach źle się dzieje, pojawiają się próby ograniczania naszej samodzielności, zmniejszania naszych
kompetencji, redukowania roli samorządu do narzędzia
wykonującego odgórne polecenia.
Jaka będzie przyszłość samorządności w Polsce, zdecydują wyniki wyborów prezydenckich i determinacja
samorządów w obronie swoich wspólnot.

30 lat temu
byliśmy pełni euforii
Grażyna Głowacka
Radna Powiatu Poznańskiego
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
w kadencjach: 1990-1994, 1998-2002, 2002-2006

Z Suchym Lasem związana jestem od 1972 roku. Jednak to były inne czasy. Dopiero stuprocentowa odwilż
w 1990 roku umożliwiła włączenie się w pracę dla
gminy Suchy Las. Tu muszę podziękować Krzysztofowi Pilasowi, który na moją rzecz zrezygnował z kandydowania z ramienia Komitetu Obywatelskiego do Rady
Gminy. A dlaczego zdecydowałam się na taką działalność – może to zabrzmi infantylnie, ale już od szkoły
podstawowej, a potem w liceum działałam w samorządzie uczniowskim czy w szkolnym Kole PCK. Organizowaliśmy akcje charytatywne dla domów dziecka,
domów opieki społecznej czy jako wolontariuszki
opiekowałyśmy się samotnymi starszymi osobami.
A w dorosłym życiu chciałam nadal służyć ludziom.
30 lat temu byliśmy pełni euforii, która dawała nam
niesamowitą siłę i pewność, że idą zmiany i to zmiany
dla dobra społeczeństwa. Dla nas było to budowanie
od podstaw. Staliśmy się samorządni. Nikt nam nie
narzucał co mamy robić. Tworzyliśmy struktury Rady
Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie
terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku i wybieraliśmy
wójta pierwszej kadencji.
Najważniejszym palącym problemem, który został do
rozwiązania po naszych poprzednikach, było wysypisko śmieci dla miasta Poznania, obecnie zwane składowiskiem odpadów. Ale żeby opowiedzieć na temat

negocjacji, podjętych uchwał i podpisania umowy
z miastem Poznań, to potrzebny byłby oddzielny artykuł. Drugą ważną sprawą była oświata i jej baza lokalowa, zwłaszcza w Chludowie i Golęczewie. Problem
przedszkoli i wiele, wiele innych. Może warto powiedzieć, że w 1990 roku nie było nawet jednego kilometra kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.

O wyborach do rad gmin – 1990 r.
Rangę tych wyborów podnosi fakt, że były to pierwsze całkowicie niezależne wybory po II wojnie światowej. Warto też zastanowić się pokrótce nad
wnioskami wynikającymi z tych wyborów. Duże zainteresowanie wyborami
– z tego należy oczekiwać, że pracą Rady Gminy Suchy Las też będzie towarzyszyło duże zainteresowanie, na co chcę uczulić obecnych radnych. Duży
udział radnych wywodzących się bądź z komitetów niezrzeszonych, bądź
z KO wskazuje na oczekiwania daleko idących zmian przez naszych wyborców.
Także wyniki wyborów nakładają na nas radnych dużą odpowiedzialność.
Fragment przemówienia Grażyny Głowackiej
podczas I sesji Rady Gminy w 1990 roku

Samorząd Gminy Suchy Las
KADENCJA 1990-1994
Wójt Gminy:
Sekretarz Gminy:
Skarbnik Gminy:
Przewodnicząca Rady Gminy:

Zarząd
Gminy Suchy Las
Stanisław Szmania
Wojciech Zieliński
Marian Szymański
Maria Hyjek
Ewa Marciniak
Sławomir Dolata

Radni
Gminy Suchy Las

Dariusz Brzozowski
Sławomir Dolata
Grażyna Głowacka
Maria Hyjek
Krzysztof Jarecki
Henryk Juszczak
Andrzej Kamiński
Tadeusz Krasiński
Ewa Marciniak
Mirosława Misiorna
– Przewodnicząca Komisji ds.
Oświaty, Kultury i Opieki
Społecznej
Wiesław Misiorny

Adam Tychowski
Marek Woźniak
Maria Fabiś
Grażyna Głowacka
Fryderyka Pawlik
Leszek Rajewski
Leszek Roszczyk
– Przewodniczący Komisji ds.
Rolnictwa
Stanisław Szmania
Marian Szymański
Marian Świerkowski
Edward Wieland
– Przewodniczący Komisji ds.
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Barbara Wojtalak
Wojciech Zieliński

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko –
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Jan Goch
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki – Stanisław Frydrych

Gminy SUCHy LAS

KADENCJA 1994-1998

Wójt Gminy: Grzegorz Pawłowski
Sekretarz Gminy: Grzegorz Wojtera
Skarbnik Gminy: Maria Fabiś
PrzewodniczącY Rady Gminy:	Jan Sieg

Zarząd
Gminy Suchy Las

Stanisław Frydrych
Zbigniew Hącia
Barbara Hędrzak
Bogumił Maria Machyński
Leszek Majchrzak

Radni
Gminy Suchy Las

Andrzej Cepa
Stanisław Frydrych
– Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Zbigniew Hącia
Barbara Hędrzak
Maria Hyjek
Bogumił Maria Machyński
Leszek Majchrzak
Czesław Matelski
Witold Matuszczak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Grażyna Matysiak
– Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Krystyna Moszyńska
– Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Marian Bajer
Grzegorz Pawłowski
Jan Rawecki
– Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Leśnictwa

Jan Sieg
Stanisław Szmania
Edward Wieland
– Przewodniczący Komisji
Ekorozwoju, Gospodarki
Przestrzennej i Promocji Gminy
Danuta Wilk
– Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej
Marek Woźniak
Wojciech Zieliński

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Andrzej Wilk
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Andrzej Stańko
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Stanisław Frydrych
/ Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Mirosław Nochowicz

KADENCJA 1998-2002

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Grażyna Głowacka
Radni Powiatu z terenu Gminy: Marek Niedbała,

		 Marek Woźniak,
		Ewa Marciniak

Zarząd
Gminy Suchy Las
Zbigniew Bykowski
Zbigniew Hącia
Leszek Roszczyk
Grzegorz Wojtera
Jerzy Świerkowski

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Jacek Czabański
Jacek Czaczyk
Zbigniew Bykowski
Grażyna Głowacka
Zbigniew Hącia
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Barbara Hędrzak
Ryszard Janasik
Hilary Kapsa
Piotr Koperski
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Tadeusz Krasiński
Grzegorz Pawłowski

Jan Rataj
– Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Leszek Roszczyk
Marek Suszczyński
Józef Śpiewak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Marian Świerkowski
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Danuta Wilk
Franciszek Wojtalak

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Andrzej Wilk/Tadeusz
Krasiński
Chludowo – Zbigniew Hącia
Golęczewo – Andrzej Stańko
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Mirosław
Nochowicz

KADENCJA 2002-2006

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Grażyna Głowacka
Radni Powiatu z terenu Gminy: Marek Niedbała,

		 Marek Woźniak

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak
(od października 2005 roku)

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Andrzej Cygańczyk
Grażyna Głowacka
Zbigniew Hącia
Ryszard Janasik
Piotr Koperski / Wojciech
Korytowski
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Józef Ochnio
Grzegorz Pawłowski
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Andrzej Rakowski
Mirosław Stencel
Maria Szymczak
Józef Śpiewak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo - Budżetowej

Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Zygmunt Trzybiński
– Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Tadeusz Krasiński
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Andrzej Stańko
Osiedle Grzybowe – Stanisław
Wróbel
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Jan Nowak
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Wojciech
Rybarczyk

Samorząd Gminy Suchy Las
KADENCJA 2006-2010

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodniczący Rady Gminy: Jarosław Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		Ewa Kuleczka-Drausowska
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Lidia Grzeszczyk
– Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Krzysztof Hozenberg
Wojciech Korytowski
Anna Małłek
Lechosław Napierała
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Krzysztof Pilas
Andrzej Rakowski
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Mirosław Stencel
Zdzisław Szymański
Józef Śpiewak
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych
Zygmunt Trzybiński
– Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Paweł Tyrka
– Przewodniczący Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Wróbel

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko
– Danuta Wilk / Witold Żebrowski
Chludowo
– Marek Suszczyński / Halina Gramsch
Golęczewo – Andrzej Stańko
Osiedle Grzybowe – Krzysztof
Gorczyński
Zielątkowo – Czesław Matelski
Złotkowo – Janusz Dreger
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Wojciech
Rybarczyk / Stanisław Jezierski

Gminy SUCHy LAS

KADENCJA 2010-2014

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodniczący Rady Gminy: Jarosław Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Urszula Ćwiertnia
Grażyna Gronowska
– Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Wojciech Korytowski
Anna Małłek
Tomasz Mikołajczak
Katarzyna Niewczas
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu
Andrzej Rakowski
– Przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej
Grzegorz Rewers
– Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Komunalnych
Paweł Tyrka
Ryszard Tasarz
– Przewodniczący Komisji
Porządku, Spraw Społecznych
i Ochrony Środowiska
Danuta Wilk
Stanisław Wróbel
Izabela Zeiske

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Małgorzata Sobieraj
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Przemysław Majkowski
Osiedle Grzybowe – Małgorzata
Salwa-Haibach
Zielątkowo – Regina Roszczyk
Złotkowo – Michał Brdęk
Suchy Las – Krzysztof Pilas
Suchy Las–Wschód
– Anna Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ryszard Janasik
Złotniki Osiedle – Michał Przybylski
Jelonek – Marek Dłużewski

KADENCJA 2014-2018

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Jerzy Świerkowski / Marcin Buliński
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Małgorzata Salwa-Haibach
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		Ewa Kuleczka-Drausowska
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Jarosław Ankiewicz
Urszula Ćwiertnia
Zbigniew Hącia
Maciej Jankowiak
Wojciech Korytowski
Grzegorz Łukszo
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Włodzimierz Majewski
– Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego;
– Przewodniczący Komisji Doraźnej
Dariusz Matysiak
– Przewodniczący Komisji
Finansowo - Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego
Krzysztof Pilas
– Przewodniczący Komisji
Społecznej
Michał Przybylski
– Przewodniczący Komisji Doraźnej
(Statutowej)
Grzegorz Rewers
Małgorzata Salwa-Haibach

Agnieszka Targońska
– Przewodnicząca Komisji
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Ryszard Tasarz
Paweł Tyrka

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko
– Magdalena Przystałowska /
Radosław Banaszak
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Przemysław
Majkowski
Osiedle Grzybowe – Małgorzata
Salwa–Haibach
Zielątkowo – Regina Roszczyk
Złotkowo – Michał Brdęk
Suchy Las – Michał Dziedzic
Suchy Las–Wschód – Anna
Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ewa Korek
Złotniki Osiedle – Grzegorz
Słowiński
Jelonek – Marek Dłużewski

KADENCJA 2018-2023

Wójt Gminy: Grzegorz Wojtera
Zastępca Wójta Gminy: Marcin Buliński
Sekretarz Gminy:	Joanna Nowak
Skarbnik Gminy:	Monika Wojtaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy: Anna Ankiewicz
Radni Powiatu z terenu Gminy: Grażyna Głowacka,

		 Jerzy Świerkowski
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Radni
Gminy Suchy Las

Anna Ankiewicz
Radosław Banaszak
Marian Bajer
– Przewodniczący Komisji
Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych
Zbigniew Hącia
Maciej Jankowiak
– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Iwona Koźlicka
– Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
(do kwietnia 2020 r.)
Krzysztof Łączkowski
Włodzimierz Majewski

Joanna Pągowska
– Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Michał Przybylski
Wiesława Prycińska
Joanna Radzięda
– Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych
Robert Rozwadowski
Grzegorz Słowiński
Tomasz Sztolcman

Sołtysi
i przewodniczący
zarządów osiedli

Biedrusko – Radosław Banaszak
Chludowo – Halina Gramsch
Golęczewo – Katarzyna Kachel
Osiedle Grzybowe – Jarosław
Dudkiewicz
Zielątkowo – Wiesława Rodowska
Złotkowo – Sylwia Sawińska
Suchy Las – Sylwia Szenk
Suchy Las–Wschód – Anna
Ankiewicz
Złotniki Wieś – Ewa Korek
Złotniki Osiedle – Grzegorz
Słowiński
Jelonek – Marek Dłużewski

Ref.

Tu posadziłem dąb –

Suchy Las – jestem stąd!
I odnalazłem co cenię –
Suchy Las – jestem stąd!
Tu postawiłem dom –
Suchy Las – jestem stąd!
Każdego dnia zapuszczam korzenie
(w tę ziemię)
1.
Na obrzeżach Poznania miasta
Spadła kiedyś z nieba gwiazda
Tam wznosiła się Góra Moraska
I to prawda, a nie tylko opowiastka
Meteoryt, przynosi sławę do tej pory
Nadając temu miejscu styl i koloryt
Suchy Las – doszły słuchy nas
Że to historia już ośmiu setek lat
Tu urodził się Bogusławski Wojciech
Teatru Narodowego ojciec
Zwolenkiewicz walczył
w Powstaniu Wielkopolskim
Od tradycji do nowoczesności
Biały maltański krzyż, żółte liście dębu
Na czerwonym tle, symbole naszego herbu
Ludzie chcą tu mieszkać
Tu szukają szczęścia
Chcę do jedynego miejsca na ziemi…
2.
Aktywni ludzie to rozwoju filar
Dlatego Suchy Las to solidna gmina
Wciąż rosnąca, przedsiębiorcza
Dumna, mocna, wielkopolska
Przez Jelonek, Złotniki do Chludowa
Gdzie rozbrzmiewa pieśń ludowa
Przez Łagiewniki do Biedruska
Gdzie lasy poligonu i bezludna puszcza
Święty spokój, kiedy już kończysz pracę
Masz gdzie iść z dzieckiem na spacer
Pełne parki, pełne place
Centrum Kultury, biblioteka, basen
Piłkarski mecz, bieg, sportowy raj
Dzieciaki mają fun, rowerowy rajd
Jak dąb wśród traw
Mój dom – Suchy Las

#SLjestemstad
MEZO

#SLjestemstad

- Suchy Las - Jestem stąd!

#SLjestemstad
Gminy SUCHy LAS

Gratulacje dla Naszej Orkiestry!

Orkiestra Dęta Chludowo została laureatem nagrody II stopnia, przyznawanej przez Powiat
Poznański za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Nagrody te wręczane są corocznie od 2011 roku za miniony rok kalendarzowy lub
za całokształt twórczości.
– Honorujemy twórców, artystów, organizatorów, promotorów i popularyzatorów
kultury – mówi Starosta Poznański Jan
Grabkowski. – Laureatami mogą być także
pracownicy instytucji kultury, nauczyciele
szkół artystycznych oraz różne organizacje
prowadzące działalność kulturalną. Na-

Żeleskiewicz i dodaje. – Istotnym elementem naszej działalności jest także udział
w przeglądach orkiestr. W ubiegłym roku
wystąpiliśmy w Śremie i Swarzędzu, a także braliśmy udział w Międzynarodowym
Przeglądzie Orkiestr w Gorzowie Wlkp.
Ponadto uczestniczyliśmy w Festynie Cha-

grody przyznawane są nie tylko za wieloletnią działalność, ale także za szczególne
osiągnięcia.
W tym roku uroczyste ogłoszenie laureatów nagrody Powiatu Poznańskiego w
dziedzinie kultury odbyło się inaczej niż
zazwyczaj, bo wirtualnie. Uroczystość poprowadził Andrzej Ogórkiewicz, dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Suchy Las.
Orkiestra Dęta Chludowo już po raz
trzeci została laureatem nagrody Powiatu Poznańskiego. – Jest to dla nas bardzo
duże wyróżnienie na forum lokalnych orkiestr. W szczególności jest to docenienie
naszego zaangażowania w różne formy
działalności kulturalnej, dziejące się w
powiecie – podkreśla Krzysztof Żeleśkiewicz, kapelmistrz Orkiestry. – Już kilkakrotnie koncertowaliśmy podczas Pikniku
„Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”,
który organizowany jest w Bolechowie
przez Starostę Poznańskiego. Jesteśmy też
organizatorami Przeglądu Orkiestr Dętych
w Chludowie, na który pozyskujemy środki
z Powiatu.
Kalendarz Orkiestry co roku wypełniony jest koncertami. W 2019 roku muzycy
uświetnili swoimi występami m.in. festyny, ważne wydarzenia rocznicowe i patriotyczne. – Najważniejszy dla nas jest Koncert Karnawałowy w Suchym Lesie, gdzie
możemy zaprezentować się przed mieszkańcami gminy oraz Koncert Kolęd organizowany w Chludowie – mówi Krzysztof

rytatywnym Niebiescy Dzieciom, w Festynie w Bolechowie oraz organizowaliśmy
Dzień Dziecka z Przeglądem Orkiestr w

Chludowie. W minionym roku ważnym dla
nas wydarzeniem były również koncerty w
Grecji, w ramach 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy
Polską i Grecją. Z roku na rok coraz więcej osób przychodzi na nasze koncerty, co
daje nam niesamowitą energię do dalszego
ćwiczenia.
Teraz, w czasie epidemii członkowie
Orkiestry ćwiczą, ale w zaciszu swoich domów, co nie oznacza, że nie mają ze sobą
kontaktu. – Działamy dalej, choć na odległość. Technologia pozwala nam na prowadzenie edukacji poprzez e-learnig – wyjaśnia Kapelmistrz. – Powstają projekty,
takie jak #zostańwdomuićwicz. Wspólnie
nagraliśmy również utwór. Każdy z muzyków w domu grał swoją partię. Taki sam
projekt stworzyła sekcja waltorni i tenorów. Ponadto muzycy indywidualnie nagrywają utwory i przesyłają je do swoich
instruktorów, po czym online odbywają się
konsultacje. Każdy otrzymał także zestaw
nowych nut do ćwiczenia na kolejny Koncert Karnawałowy. Mimo tego, że jest to
odległy termin, przygotowujemy nowy repertuar, który mam nadzieję przypadnie do
gustu słuchaczom.
Orkiestra z całą pewnością nie marnuje
czasu podczas epidemii. Obecnie pracuje
także nad nową szatą graficzną swojej strony internetowej oraz digitalizuje bibliotekę
muzyczną.
Barbara Stachowiak

Gmina Suchy Las poleca
„Ilustrowane dzieje…”

Interesujesz się gminą Suchy Las. Chcesz zgłębić wiedzę na jej temat, poznać jej historię
i sylwetki osób, które zapisały się na jej kartach. Ta książka jest dla Ciebie – „Ilustrowane
dzieje gminy Suchy Las”, autorstwa Ryszarda Chruszczewskiego – historyka, regionalisty,
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie.
Książka ta, to skarbnica wiedzy o
gminie Suchy Las. Czytelnicy znajdą w
niej historię miejscowości, które istnieją
do dziś, informacje o miejscowościach
odłączonych od gminy oraz o tych, które
przestały istnieć, a także lokalne legendy czy biogramy zasłużonych mieszkańców. Jej atutem jest także piękna oprawa – sztywna okładka, kredowy papier.
Całość opatrzona została profesjonalnie
wykonanymi zdjęciami, oryginalnymi
grafikami i ilustracjami oraz starymi,
niezwykle wartościowymi pocztówkami.
Książkę „Ilustrowane dzieje gminy
Suchy Las” można kupić w sekretariacie
CKiBP – od poniedziałku do piątku, w
godz. 9.00-15.00. Preferowana płatność
kartą. Cena: 40 zł.
Promocja Gminy

w w w.suchylas.pl

25

Gramy u siebie
Sportowcy lubią grać na swoim boisku, bo wtedy są niesieni dopingiem własnych fanów.
W najbliższej okolicy, czyli właśnie „u siebie” będziemy też najchętniej wypoczywać
w kolejnych miesiącach, wpisując się w rosnący trend zwany mikroturystyką. A w obliczu
nadal istniejących zagrożeń nie ma chyba lepszego sposobu na aktywny wypoczynek
w sąsiedztwie Poznania niż gry turystyczne.
W przeciwieństwie do bardzo popularnych gier miejskich, w gry turystyczne najczęściej możemy się bawić wtedy, kiedy
sami mamy na to czas i ochotę. Wystarczy
długopis, karta gry – pobrana z Internetu i
samodzielnie wydrukowana i… można już
ruszać w drogę. Emocje – gwarantowane!
W pobliżu Poznania dostępnych jest sporo
takich gier, należących do kilku podstawowych rodzajów.
Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie
skarbów. Korzystając z wierszowanych
wskazówek trzeba znaleźć właściwą trasę
i – rozwiązując zagadki – dotrzeć do miejsca ukrycia skrzyneczki ze specjalną pieczęcią. Przy okazji poznając losy klasztoru
w Owińskach, niezwykłą historię założenia
Golęczewa albo tajemnice pałacu Jankowice. Na podobny spacer, który zazwyczaj
trwa około godziny, zapraszają też Mosina
i Murowana Goślina. Dodatkową mobilizacją do zaliczania kolejnych tras może
być zdobywanie Odznaki Odkrywców Tajemnic i upominków w ramach akcji „Na
tropie skarbów”.
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na
Orientację
Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry,
które czerpią z doświadczeń popularnych
imprez na orientację. Zadaniem uczestników jest dotarcie do zaznaczonych na
mapie punktów kontrolnych i znalezienie
odpowiedzi na związane z nimi pytania.
Autorzy tras TRInO w pobliżu Poznania
szczególnie upodobali sobie piękną przyrodę. Swoją orientację w terenie można zatem
sprawdzić w Wielkopolskim Parku Narodowym i w Mosinie, nazywanej „wrotami do
parku”, wśród pomnikowych dębów parku pałacowego w Rogalinie i na obszarze
nadwarciańskich łęgów, a także spacerując
słynną Aleją Filozofów w Wierzenicy. Podobny charakter ma też gra terenowa „Ucz

się i baw z Sówką Wędrowniczką!” w pobliżu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej: Dziewicz Góra”.
Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch kółkach.
Najbardziej wytrwali mogą wybrać się
Rowerem wokół Poznania (trasa dostępna również w wersji angielskiej), zaliczając zadania na terenie 14 gmin. Kto złapał
bakcyla bicykla z chęcią skorzysta również
z propozycji ze Śremu. Rowerowe Questy
Regionu Śremskiego, to trzy gry w samym
mieście oraz trasy w pobliskiej Mórce i
innych miejscowościach. Prawdziwym zagłębiem gier turystycznych jest także Kórnik. Po spacerze w zamku, czyli siedzibie
słynnej Białej Damy, można wybrać jedną

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Reklama

Renowacja
tapicerki
tel. 501 734 480
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z propozycji arboretum – quest, TRInO
albo „Wielką Przygodę w Wielkopolskich
Ogrodach” – grę obejmującą siedem ogrodów botanicznych, w tym Arboretum Leśne w Zielonce.
O powstaniu inaczej
Gry turystyczne mogą posłużyć jako
atrakcyjna plenerowa lekcja historii. Jednym z najczęściej pojawiających się wątków jest powstanie wielkopolskie, którego
dotyczą questy samochodowe z cyklu „Zapomnianym bohaterom”: jeden prowadzący z Buku do Kórnika, a drugi z Biedruska
do Lusowa. Udany zryw niepodległościowy posłużył również za kanwę gry Pierwsze Iskry (dostępnej w wersji polskiej i
angielskiej), która obejmuje zadania w 11
miejscowościach! Warto tak zaplanować
trasę rozgrywki, aby na koniec odwiedzić
Tarnowo Podgórne, gdzie wisienką na torcie będzie spacer – gra tropem pewnego
sympatycznego lwa.

Profesjonalne prace
wykończeniowe
• malowanie, szpachlowanie
• układanie płytek
• układanie paneli
• sufity podwieszane, zabudowy
• osadzanie drzwi

607 317 332
05 • c ze r w i e c 2 0 2 0

Karty gier terenowych do pobrania i wydruku:
• Questy: www.regionwielkopolska.pl/questy
• Turystyczno-rekreacyjne imprezy na orientację:
www.trino.pttk.pl
• Gry turystyczne: www.gryturystyczne.pl
• Akcja na tropie skarbów: www.powiat.poznan.pl/
natropieskarbow

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z
Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania
mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek
okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin
członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

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.
Regina spotyka somsiadkę i z
mety zaczyna: tej, co jest lołs. Ady
powjim Ci, że tak długo mędziłam
mojemu staremu, żeby ćpnął ćmiki
weg, że teroz pufa aby po dobrym
obiedzie. Co ty nie powiesz – to tak
jakby wogle nie polił, przecież aby
jedyn ćmik na rok jeszczy nikomu
nie zaszkodził.

Marych zez Jeżyc ze swoją staruszką mieszkali na czwartym kiju.
Jedyn dziń podczas burzy było takie wietrzycho i gisówa, że rynna
się wygła i woda zaczęła im nalatywać do chaty. Po tygodniu Maryś
zawdzioł szarowary, starą katanę
i wknaił się na dach, żeby heftąć ją
jak się należy. Gdy wyciągał śrubociąg z kiejdy, stracił balangę i polecioł w dół. Jak przelatywał koło
swojego okna zdążył ino krzyknąć
do swojej – tej, dla mnie dzisiej
nie obierej pyrów – wciągnę obiad
w śpitalu.

Eda mówi do swojej staruszki:
tej, wiesna już przylizła, gora na
powietrzu, klara świci, a ty po kolanach wycierosz podłogę. Wyhycnij lepjij na dwór i opłechtej nosze
upyplane auto.

Dwie blundyny holibiąc się łażą
po składzie i szpycują co tyż fajnego
można dostać. Przy stoisku z zieleniną jedna haltuje się i pyto: tej
szpeknij jakie wąsiate pyry tu mają.
Ady to nie są pyry ino kiwi. Ach zuu,
teroz w kuńcu wjim z czego robią tą
pastę do papci.

Ku czci Powstańców

Historia dała nam szansę godnego uczczenia 100. rocznicy odzyskania wolności i
niepodległości przez Wielkopolskę w dniu 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Oddaliśmy
temu hołd i w dowód wdzięczności, w ramach inicjatywy obywatelskiej – w ubiegłym roku
w Biedrusku na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego zbudowaliśmy Narodowy Panteon
Powstania Wielkopolskiego.
Jest to całe powstanie w jednym miejscu. Głównym elementem panteonu jest
pomnik z pięcioma symbolami powstania.
1. Płaskorzeźba powstańca z rozetką białoczerwoną, kokardką i orłem na czapce,
a tuż za nim twarze innych powstańców,
które symbolizują dużą ilość walczących.
2. Pod nimi pozioma belka z herbami po-

wiatów, wraz z gminami biorącymi
udział w powstaniu.
3. Poniżej belka z twarzami przywódców:
kapitana Stanisława Taczaka i generała
Dowbora – Muśnickiego na tle przywódców Polski Niepodległej, Paderewskiego i Piłsudskiego.
4. To wszystko na tle orła – symbolu pol-

skości, który na szponach ma rozerwany
łańcuch.
5. Całość pomnika wpisana jest w krzyż
symbolizujący kościół katolicki i jego
rolę w dbaniu i podtrzymywaniu przez
te 123 lata patriotyzmu, narodowości i
tradycji Rzeczypospolitej.
U podstawy pomnika zamieszczona jest
sentencja: „NIKT IM IŚĆ NIE KAZAŁ A
POSZLI SPŁACIĆ DŁUG OJCZYŹNIE”.
Wokół pomnika znajduje się 30 tablic opisujących udział powiatów w powstaniu.
Powstanie Wielkopolskie pokazuje nam,
że nie było wówczas Polski, ale nadal istniał
naród polski, wraz ze swoją wiarą i tradycją.
Jan Kucharski

101. rocznica Powstania Wielkopolskiego
i odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę
27.VI.2020 Biedrusko
Godz. 18.00 – Msza św. w intencji powstańców – Kaplica przy ul. Wojskowej 1
Po mszy św. przemarsz do Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego,
teren Zespołu Pałacowo – Parkowego w Biedrusku – ul. 1 Maja 82
• Złożenie kwiatów przy pomniku
• Festyn rodzinny przy największym ognisku w Biedrusku, ze śpiewem pieśni
patriotycznych; dla dzieci lody, gofry, dla dorosłych grill, grochówka.
•
•

ZAPRASZAJĄ – GOSPODARZE
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera
Ks. prob. Tomasz Ibsz
CSWL – ppłk Jarosław Muszyński
Stowarzyszenie Biedrusko
Organizatorzy proszą o zachowanie wymogów sanitarnych.
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Myśl, żeby pójść do seminarium, zostać
księdzem była we mnie od zawsze

w duchowość pallotyńską, poznawać św.
Wincentego i Stowarzyszenie, do którego
zamierzałem przynależeć.
Przyznam, że kiedy usłyszałam o Księdza święceniach, zaraz pomyślałam także
o werbistach…
Nie ukrywam, że taki pomysł w mojej
głowie także się pojawił. Myślę jednak, że
każdy ma swoje powołanie do konkretnej
wspólnoty, w której może wzrastać i się
uświęcać. My, jako Pallotyni mamy bardzo
szeroki zakres działalności, począwszy od
takiej podstawowej jaką jest duszpasterstwo
parafialne (w Polsce mamy ok. 70 parafii),
po specjalistyczną – duszpasterstwo chorych w szpitalach, w Szczecinie funkcjonuje
duszpasterstwo ludzi morza. Poza tym pro-

kiem papieży, kardynałów, ale także kapelanem w szpitalu i w więzieniu. Organizował
różne wiece, rekolekcje na placach Rzymu.
Pallotti żył w pierwszej połowie XIX wieku
i działania, które podejmował były jak na
tamte czasy nowatorskie i dla wielu kontrowersyjne. Mówi się, że Pallotti wyprzedził
Sobór Watykański o całe 100 lat.
Wracając do osoby Księdza, czy decyzja życiowa, którą Ksiądz podjął była dla
bliskich, przyjaciół zaskoczeniem?
Myślę, że osoby mi bliskie spodziewały
się takiej decyzji, ale oczywiście niektórych ona zaskoczyła. Pamiętam, byliśmy
na wyjeździe „Chludowian”, w których
tańczyłem. Powiedziałem wówczas, że jak
pojedziemy do Poronina na Poroniańskie
Lato, to będzie mój ostatni występ z zespołem, ponieważ idę do seminarium i muszę
„karierę” artystyczną zakończyć. Niektórzy byli zszokowani tym, co powiedziałem.
Może dlatego, że wydawało się, że pójście
do seminarium to taka odległa perspektywa.
A to stało się już. Jeden z kolegów ze szkoły powiedział mi: „Jak się rozmyślisz – zadzwoń! W każdej chwili po ciebie przyjadę”
(śmiech).

wadzimy domy rekolekcyjne i bardzo mocno akcentujemy działalność ludzi świeckich
w Kościele. Staramy się wskazywać, że oni
też w Kościele mają konkretną misję do zrealizowania.
Pallotyni kontynuują dzieło swojego
Założyciela.
Główną myślą Pallottiego było to, że
każdy jest posłany do tego, by głosić Jezusa Chrystusa w tym miejscu, w którym się
znajduje. I to było jego takim celem, żeby
na wszelkie sposoby wzbudzić w ludziach
tę świadomość. Pallotti starał się również,
żebyśmy my jako księża podejmowali takie
prace, których nie podejmuje nikt i pracowali wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe.
On sam, swoją osobą dawał tego przykład.
Spowiadał w seminarium, był spowiedni-

Brakuje Księdzu występów z „Chludowianami”?
Lubię sobie powspominać czasy w
„Chludowianach” – wiele przygód i przyjaźni. Ale nam pallotynom tańczyć nie zabraniają. Tańczyć możemy jak jest jakaś ku
temu okazja (uśmiech).
Czego jeszcze osobie duchownej brakuje ze świeckich rzeczy?
Czego brakuje? Tak naprawdę nie potrafię powiedzieć. To też zależy od ustawienia
sobie różnych wartości. Bardzo lubiłem
podróżować i niektórzy mówili: „Pójdziesz
do seminarium to się skończy”. A w seminarium miałem możliwość trzykrotnego
wyjazdu na miesięczny kurs językowy do
Rzymu, poznania Wiecznego Miasta, życia w mieście, gdzie działał nasz Ojciec

Z księdzem Janem Jabłuszewskim
SAC, rodowitym chludowianinem rozmawiała Barbara Stachowiak.
W Księdza przypadku jak było?
Do kościoła z domu rodzinnego mam
150 metrów, więc naprawdę blisko. Tak, jak
większość kolegów z mojej klasy, zaraz po
pierwszej Komunii Świętej zostałem ministrantem. Poza tym chodziłem do szkoły
muzycznej i byłem organistą. Z tego względu, czasami więcej niż raz dziennie, uczestniczyłem we mszy świętej. Tak się jakoś
złożyło, że przez te wszystkie lata żyłem
blisko Kościoła i zadawałem sobie pytanie, czy Pan Bóg nie chce ode mnie czegoś
więcej. Myśl, żeby pójść do seminarium,
zostać księdzem była we mnie od zawsze.
Nawet nie potrafię wskazać konkretnego
momentu, kiedy się ona pojawiła. Na pewno przełomowym dla mnie momentem był
Sakrament Bierzmowania, który przyjąłem
dziesięć lat temu. To wtedy Ksiądz Biskup
Grzegorz Balcerek podczas odprawiania za
nas mszy świętej powiedział, że ma jeszcze
jedną intencję: „Modlę się o to, żeby choć
jeden z was został świętym kapłanem”.
Wówczas pomyślałem sobie, że słowa te są
konkretnie skierowane do mnie.
Nie miał już Ksiądz żadnych wątpliwości?
Oczywiście w międzyczasie pojawiały
się wątpliwości, różne pomysły na to, co
mógłbym w życiu robić. Myślałem o tym,
by pójść do Akademii Muzycznej i kontynuować naukę gry na organach, albo do
Akademii Morskiej, ponieważ tata i dziadek
są marynarzami. Brałem także pod uwagę
teologię świecką.
Co zatem przeważyło za wybraniem
drogi duszpasterskiej?
W trzeciej klasie liceum, profesor od organów ze szkoły muzycznej zaproponował
mi, żebym w każdą środę podczas Nowenny
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zastępował go w parafii na poznańskim Sołaczu.
Stwierdziłem więc, że będzie to doskonała
okazja do tego, żeby prosić Matkę Bożą o
pomoc w rozeznaniu powołania – co ja w
tym swoim życiu mam robić. Tak się złożyło, że grałem również u Pallotynów w
Poznaniu w czasie uroczystości ku czci św.
Wincentego Pallottiego, 22 stycznia 2020
roku. Kiedy księża mówili o świętym Wincentym Pallottim z takim podziwem i dumą
stwierdziłem, że i ja chcę zostać pallotynem. Od tamtej pory starałem się wchodzić
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FOT. Archiwum rodzinne

W życiu każdego młodego człowieka przychodzi taki moment, że musi on zadecydować o
swojej przyszłości. Bywa, że decyzja, którą podejmuje jest spontaniczna i z czasem ulega
zmianie. Innym razem jest ona efektem zdarzeń, wielu przemyśleń i człowiek podąża nią
przez całe swoje życie.

05 • c ze r w i e c 2 0 2 0

Założyciel. Tak, jak przed wstąpieniem do
Stowarzyszenia grałem na organach, to i w
nowicjacie i seminarium byłem organistą
przez te wszystkie lata.
Jak wygląda droga do przyjęcia święceń kapłańskich?
Bez wątpienia jest to proces złożony.
Najpierw trzeba skończyć szkołę średnią,
uzyskać maturę, a następnie złożyć dokumenty do odpowiedniego seminarium. U
nas, Pallotynów, jest taki pierwszy etap, który nazywa się postulatem. Przeżywałem go
w Częstochowie. Trwa on miesiąc. W tym
czasie kandydaci przyglądają się Stowarzyszeniu, a Stowarzyszenie przygląda się
kandydatom. Przeprowadzane są wszystkie
badania zdrowotne, w tym psychologiczne.
Na koniec wystawiana jest opinia, która
przekazywana jest do Zarządu Prowincjalnego Stowarzyszenia. To właśnie rada tego
zarządu decyduje o przyjęciu kandydata.
Jeżeli decyzja jest pozytywna, kandydat w
święto Matki Bożej Bolesnej, czyli 15 września rozpoczyna nowicjat w Ząbkowicach
Śląskich. W sumie trwa on dwa lata. Po
pierwszym roku kończy się obłóczynami,
czyli przyjęciem stroju duchownego. Drugi rok jest jednocześnie pierwszym rokiem
seminarium. Odbywa się w Ołtarzewie i na
jego zakończenie składa się pierwszą profesję, czyli śluby, które są charakterystyczne dla danego zakonu. U Pallotynów są to
przyrzeczenia. Przyrzekamy żyć: w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie we wspólnocie dóbr, w duchu służby i przyrzekamy też
wytrwanie. Jest to akt konsekracji. Od tego
momentu człowiek, który jest kandydatem,
staje się osobą konsekrowaną, czyli osobą
poświęconą Bogu. To jest poważna deklaracja. Przy czym pierwsza profesja składana jest na rok i w kolejnych latach jest odnawiana. Dopiero po piątym roku jest ona
zwana wieczną profesją i jest składana na
całe życie.
Można powiedzieć, że po okresie próbnym „podpisywana jest umowa” na czas
nieokreślony…
Pisałem kiedyś do kolegi, że rozpoczynamy rekolekcje przed odnowieniem konsekracji. A on odpisał: „Co to znaczy?”. Żeby
mu długo nie tłumaczyć, odpowiedziałem:
„Jest to przedłużenie umowy na noszenie
sutanny” (uśmiech). Wieczną profesję składamy w różnych miejscach. Myśmy składali w Ząbkowicach Śląskich. Natomiast
pierwsze i czasowe profesje zawsze w Ołtarzewie.
Dopiero po wiecznej profesji pallotyn
może przyjąć święcenia diakonatu, czyli święcenia pierwszego stopnia (są trzy
rodzaje święceń: diakonat, prezbiterat i
episkopat). Święcenia te miałem 12 października minionego roku w Ołtarzewie, a
udzielał je biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Grzegorz Balcerek.
Według prawa kanonicznego między

święceniami diakonatu a prezbiteratu musi
minąć pół roku. W związku z tym święcenia
prezbiteratu przyjąłem 24 maja, ze względu
na obecną sytuację epidemiczną, w Poznaniu, choć zwykle mają one miejsce w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie.
Tak naprawdę to jest w sumie sześć lat
studiów, podczas których zgłębiamy wiedzę
filozoficzno – teologiczną. Mamy przedmioty stricte teologiczne, a nawet z savoir
vivru. Odbywamy także praktyki. Pierwsze
miałem w szpitalu gruźliczym w Otwocku,
a drugie w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Tam chodziliśmy do
chorych z komunią święta, rozmawialiśmy
z nimi i wspieraliśmy. To było naprawdę
bardzo ciekawe doświadczenie. Trudne,
ale wartościowe i potrzebne. Tak samo, jak
praktyki w poprawczaku, gdzie przygotowywaliśmy młodzież do bierzmowania.
Natomiast podczas wakacji uczestniczyłem
w turnusie rehabilitacyjnym, podczas którego opiekowałem się przydzieloną mi osobą
niepełnosprawną, posługiwałem w parafii
w Szczecinie, czy w czasie rekolekcji dla
współpracowników seminarium.
Czy dużo jest osób, które chcą związać
swoje życie z Kościołem?
Do święceń dopuszczonych było nas
trzech. Wszyscy z jednego rocznika 94,
prosto po maturze. Praktycznie rzecz biorąc byliśmy najwyższym rocznikiem w seminarium, czyli szóstym kursem, a jednocześnie mieliśmy najniższą średnią wieku.
Pozostałe osoby były od nas starsze, już po
studiach. Mamy u nas kleryka, który skończył medycynę i jest lekarzem, jest socjolog, matematyk, ktoś po prawie. Można powiedzieć, że ten okres studiów był dla nich
czasem upewniania się w tej swojej decyzji.
A z drugiej strony można by się też zastanowić, czy to nie było takie podejście, to ja
jeszcze pójdę na studia i może mi przejdzie
(uśmiech).
To jest jednak trudna decyzja…
Decyzja na całe życie. Patrząc po niektórych moich współbraciach, widzę problem
konkretnego podjęcia decyzji już na samym
początku. Jeśli przed pierwszą profesją nie
podejmie się decyzji, że chcę związać swoje
życie z Kościołem i nie będę robił wszystkiego, żeby jej bronić, to będę się strasznie
miotał i zastanawiał, czy aby na pewno dobrze zrobiłem. Myślę, że chęć obrania takiej
drogi jest w wielu osobach, ale jest też w
nich duży lęk. W obliczu tych wszystkich
afer pojawia się strach. Co to będzie? Czy ja
podołam? Jest to na pewno wyzwanie i trzeba się starać, ale to wszystko buduje się na
kolanach przy Panu Jezusie. Innej opcji nie
ma. Jeśli ktoś trwa na modlitwie, to nawet w
chwilach trudnych wytrwanie na modlitwie
owocuje.
Święcenia kapłańskie to wyjątkowa i
zapewne niezwykle ważna uroczystość…
To bardzo ważne doświadczenie w życiu

każdego księdza. Wydarzenie, do którego
się wraca. Dla mnie było wyjątkowe dodatkowo pod tym względem, że biskup, który
mnie święcił był przez sześć lat moim prowincjałem, przyjmował mnie do Stowarzyszenia. Biskupem mianowany został dopiero w grudniu, w styczniu przyjął święcenia
biskupie, więc ja byłem pierwszym księdzem przez niego wyświęconym. On mnie
obłóczał i na jego ręce składałem pierwszą
i wieczną konsekrację. To osoba, która prowadziła mnie od początku.
Zaraz po święceniach odprawiał Ksiądz
mszę świętą w swojej rodzimej parafii w
Chludowie.
Jest taka tradycja, że nowo wyświęcony kapłan, neoprezbiter, odprawia jedną z pierwszych mszy świętych w swojej parafii. W Chludowie dla rodziny, dla
najbliższych, którzy byli na święceniach
odprawiłem mszę świętą prymicyjną już
25 maja. Dla mnie to też było niesamowite wydarzenie – przejmujące i zarazem
stresujące. Ręce mi drżały, ale ponoć mówią, że niektórym drżą do końca życia.
Tę pierwszą mszę odprawiałem dokładnie
17 lat po tym, jak przyjąłem pierwszą Komunię Świętą, też tu w chludowskim kościele.
Dlatego było to dla mnie takim wspaniałym,
wymownym znakiem.
Co dalej?
Jeden ze znajomych złożył mi życzenia,
gratulował mi, że dotrwałem do początku.
Myślę, że jest to ważne, by uświadomić sobie, że święcenia nie są zwieńczeniem, ale
początkiem. Te siedem lat przygotowuje nas
do początku, a życie przyniesie swoje. Teraz
zostaje gotowość do działania. Od 26 sierpnia będę na stałe w parafii w diecezji opolskiej. W lipcu będę posługiwał w naszej parafii w Poznaniu, w sierpniu w Gdańsku.
Jak według Księdza powinno wyglądać współczesne duszpasterstwo?
Tu zdania uczonych są podzielone. Pamiętam mieliśmy kiedyś dyskusję w czteroosobowym kręgu z moimi kursowymi
na temat naszej wizji posługi kapłańskiej.
Pojawiały się głosy, żeby wiernych do kościoła przyciągać poprzez różnego rodzaju
akcje. Ja przedstawiłem swoją wersję, patrząc na przykład św. Jana Marii Vianney’a.
Przyszedł on do parafii w Ars, którą zastał
w opłakanym stanie. On parafian nawrócił
swoją pokorą, modlitwą i świadectwem
swojego życia. Myślę, że jest to priorytet.
Jeśli my, jako księża nie będziemy przede
wszystkim wzorem modlitwy, nie będziemy
żyć modlitwą, to wszystkie nasze kazania,
nasze słowa nawet najpiękniejsze i wszelkie możliwe akcje, one nic nie przyniosą i
nic nie będą warte. Na jednych ze święceń
diakonatu, w latach wcześniejszych, biskup
powiedział: „Jedna godzina brewiarzowa odmówiona przez was może przynieść
więcej korzyści całemu Kościołowi niż najpiękniejsza akcja bez modlitwy”.
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Z dawnych Łagiewnik pozostał
tylko przydrożny krzyż…

Łagiewniki na poligonie wojskowym Biedrusko, to dla nas dziś miejsce pamięci. To właśnie
tu, na polanie pośród drzew stoi Pomnik Ofiar Faszyzmu, który przywołuje tragiczne
wydarzenia z czasów II wojny światowej. Wsłuchując się jednak w szum drzew rosnących
w tym miejscu od lat, można usłyszeć śmiech dzieci idących do szkoły, rżenie koni i odgłosy
dochodzące z kuźni, czy dźwięk skrzypiec i skoczną przyśpiewkę śpiewaną przez mężczyzn:
„Idziemy do Hainego na jednego”.
nom wysypać ten miał przed pałac dziedzica. Oczywiście dziadek otrzymał karę, tzw.
terminotkę, czyli wypowiedzenie. Dziadek
wziął ze sobą syna Józefa a mojego ojca

FOT. B. Stachowiak

Łagiewniki, jeszcze przed osiemdziesięcioma laty, zanim zostały włączone do
poligonu wojskowego Biedrusko i wysiedlone, były wsią tętniącą życiem. Tu żyli
ludzie, pobierali się i umierali, tu rodziły
się dzieci, a radosne chwile przeplatały się
ze smutnymi.
Miejsce to, choć dziś opustoszałe, skrywa w sobie historię wielu rodzin. Jedną
z nich jest historia rodzin Rewersów i Górków. Opowiada o niej Pan Mieczysław Rewers, który urodził się i spędził lata swej
młodości właśnie w Łagiewnikach. Dziś z
rodziną mieszka w Złotnikach.
***
Urodziłem się w Łagiewnikach w listopadzie 1931 roku. Moim ojcem był Józef Rewers, mama Marianna z domu była Górka.
Górkowie do Łagiewnik przybyli w
1919 roku. Rewersowie rok wcześniej, w
1918 roku. Najpierw jednak przez trzy lata
mieszkali w Sobocie, gdzie przyszli z Unii
pod Wrześnią.
Mój dziadek Józef Rewers pracował
w sobockim majątku. W 1918 roku naraził
się jego dziedzicowi. Dziedzic jako deputat
opałowy dał dziadkowi miał, którym niemożliwe było palić w piecach kaflowych.
Dziadek zdenerwował się i kazał swoim sy-

i ruszyli na poszukiwanie pracy. Poszli do
Łagiewnik do Niemca Hellinga, który miał
tu swój majątek. I ten ich przyjął.
Dziadek z babcią Cecylią i dziećmi
przenieśli się do Łagiewnik. W domu Rewersów było dziewięcioro dzieci, w tym

LEGENDA

1 – Dom Rewersów
2 – Dom Kłyszów
3 – Dom Persów
4 – Szkoła
5 – Dom i karczma Hainów
6 – Gospodarstwo Górków
7 – Majątek Hellinga
8 – Stary pałac
9 – Nowy pałac
10 – Mieszkania Lipińskich,
Blimkiewiczów i Ulatowskich
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dwie córki i siedmiu synów. Trzech z nich
znanych jest wielu mieszkańcom gminy,
a byli to: Edward pierwszy powojenny
organizator i kierownik szkoły w Suchym
Lesie, Stefan późniejszy kierownik i dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie i
Jan – nauczyciel Szkoły Podstawowej najpierw w Golęczewie, a później nauczyciel i
kierownik Szkoły Podstawowej w Suchym
Lesie.
Dziadek Józef Rewers u Hellinga został
włodarzem – ekonomem, zarządcą majątku w Łagiewnikach. Z rodziną zamieszkał
w pierwszym domu, na skraju wsi od strony
Złotnik.
A jak wyglądały Łagiewniki w tamtym
czasie? Zabudowania były z cegły, niektóre
przeplatane także kamieniami. Większość z
nich znajdowała się przy dzisiejszej asfaltowej drodze poligonowej.
Po lewej stronie, patrząc od Złotnik w
kierunku Biedruska, był wspomniany dom
moich dziadków. Dalej mieszkali Kłyszowie,
Neumanowie, Persowie i inni. Następnie
była szkoła, dom i karczma Hainów. Jako
ciekawostkę mogę powiedzieć, że we wsi był
skrzypek, który grał taką oto przyśpiewkę:
„Idziemy do Hainego na jednego”.
Tu w domu Hainów w 1903 roku urodził
się i w Łagiewnikach uczęszczał do szkoły Stefan Hain, późniejszy ksiądz, historyk
Kościoła, długoletni profesor Seminarium
Duchownego, były dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Za moich czasów karczmy Hainów już
nie było. W jej miejscu sklep spożywczy
prowadził Komorek. Pamiętam jak Bladowski do tego sklepu przywoził szneki,
czyli drożdżówki i amerykany. Natomiast
Hainowie przenieśli się na Podolany, gdzie

Cecylia Rewers (matka 7 synów i 2 córek, w tym 3 nauczycieli
sucholeskiej szkoły: Edwarda, Stefana i Jana Rewersów)
z wnukami: Marianną, Stefanią i Stanisławem – przed swoim
domem, pierwszym po lewej stronie przy wjeździe do Łagiewnik

Ślub Joanny Rewers ze Stanisławem Górką w 1932 r. Zdjęcie przed starym pałacem

Wracając do drogi poligonowej, za
krzyżem po prawej stronie mieszkali Lipińscy, Blimkiewiczowie i Ulatowscy. Łagiewniki sięgały pod Złotkowo. Tam, gdzie dziś
jest boisko piłkarskie stała chatka – leśniczówka.
***
Gdy dziadkowie – Rewersowie w 1918
roku przyszli do Łagiewnik, mój ojciec,
który był drugim z kolei dzieckiem i drugim synem w rodzinie, miał 18 lat i trwała
I wojna światowa. W tamtym czasie Polacy
mieli obowiązek odbycia służby w pruskim
wojsku. W czerwcu 1918 roku ojciec dostał
kartę powołania do jednostki w Jeleniej

Uczniowie czteroklasowej szkoły podstawowej w Łagiewnikach z nauczycielem p. Stodulskim – marzec 1926 r.

Edward
Rewers

Józef Rewers – borowy
Józef Kłysz – kowal
Stary pałac

zajmowali się rzeźnictwem.
Za karczmą Hainów skręcało się w lewo
do gospodarstwa Górków. Za Górkami
znajdowały się lasy Tuchołki, właściciela
majątku w Glinnie.
Z kolei po prawej stronie pierwsze zabudowania należały do majątku Hellinga,
w tym obora, stajnia, stodoła, kuźnia.
Dalej za majątkiem był i nadal jest krzyż.
Dziś za tym krzyżem skręcamy do pomnika. W tamtym czasie w miejscu pomnika
znajdował się stary pałac, a po przeciwnej
jego stronie był drugi pałac – nowy, czworoboczny z parterem, piętrem i piwnicą. Do
majątku dojeżdżało się nie tak jak dziś do
pomnika, a od strony dawniejszego traktu

Stanisława Kłysz

Na drodze prowadzącej dziś do pomnika – 1932 r.

prowadzącego z Suchego Lasu do Chludowa. Skręcało się przed krzyżówką zwaną
Czaicą i dalej jechało aleją wśród drzew.
Tą drogą jeździł także „Mleczarek”, który
woził mleko do Poznania.
Za czasów Hellinga stary pałac stał
opustoszały. Z jakiego powodu? W okresie
napoleońskim w starym pałacu mieścił się
klasztor. Jest nawet legenda, która głosi, że
siostry zakonne w obawie przed napadem
Francuzów ze swoimi dobrami kazały się w
nim zamurować. I wtedy zaczęło tam „kusić”. Dziedzic z tego powodu wybudował
nowy pałac i zamieszkał w nim ze swoją
żoną oraz bratankiem, którego miał na wychowanie. Hellingowie byli bezdzietni.

Górze. Tego samego roku w grudniu przyjechał do Łagiewnik na przepustkę. W tym
czasie wojska pruskie były już w rozsypce,
a do głosu dochodzili powstańcy, którzy co
ciekawe byli byłymi żołnierzami pruskimi.
Tak, jak wielu w tamtym czasie, ojciec nie
wrócił już do swojej jednostki i włączył się
w działania powstańcze. Brał udział w walkach pomiędzy Wronkami a Miałami. Gdy
sytuacja się trochę uspokoiła, w styczniu
1919 roku wstąpił na ochotnika do Armii
Polskiej, w której z czasem został żołnierzem zawodowym w stopniu kaprala – podoficera.
Był rok 1926. Na drodze ze Złotnik do
Łagiewnik doszło do tragicznego zdarzenia.
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Mój dziadek – ojciec mojego taty, ten który
był włodarzem – ekonomem majątku Hellinga, jechał na wozie na tzw. kufrze. W
pewnym momencie wóz podskoczył i spadł
pod koło, które po nim przejechało.
Po jego śmierci, dziedzic Helling właśnie mojemu tacie zaproponował, żeby
ten zastąpił swojego ojca na stanowisku
włodarza – ekonoma Łagiewnik. I on się
zgodził. Na własną prośbę został zwolniony z wojska. Helling z czasem upatrzył sobie ojca na borowego, bo lasy wtedy były
prywatne. Zbliżał się koniec 1929 roku i
dziedzic tak powiedział do niego: „Rewers
ożeńcie się. Tam pod Złotkowem stoi leśniczówka, która ma dwa pokoje, kuchnię i
część gospodarczą”.
Ojciec posłuchał dziedzica, a że dobrze
trzymał z Walentym Górką (ojcem przyszłej
żony), który miał sześć córek, w 1930 roku
brał już ślub z Marianną Górką w Chojnicy. Ojciec wystraszył się, że po weselu
żona nie przyjechała do niego. Dopiero
na drugi dzień zrozumiał dlaczego tak się
stało. Okazało się, że Górkowie pojechali kupić meble i inne różności do domu.
I z tym posagiem, z krowami dopiero pojawiła się w leśniczówce w Łagiewnikach
pod Złotkowem, w której oboje zamieszkali. Tak to właśnie kiedyś było. Rok później przyszedłem na świat jako pierwszy
z pięciu braci. Chrzczony byłem w Chojnicy. Po dwóch latach urodził się Bolesław,
za kolejne dwa lata Józef, a za trzy – Jan
i za siedem lat Władysław.
Z czasów mojego dzieciństwa pamiętam, jak w 1937 roku do Biedruska, w ramach wizyty w Poznaniu, przyjechał król
Rumunii, a ja miałem wtedy 6 lat. Zwiedzał
obóz ćwiczebny, a my witaliśmy go chorągiewkami.
W 1938 roku jako siedmiolatek poszedłem do szkoły podstawowej w Łagiewnikach. Spod Złotkowa miałem do niej 2,5 kilometra. Była to szkoła czterooddziałowa,

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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w której około siedemdziesięciu uczniów
uczył jeden nauczyciel. Miał on taką długą,
leszczynową witkę położoną na ławce, która była dla nas postrachem.
W tamtych czasach dzieci od małego
pomagały rodzicom na gospodarstwie, na
polu czy przy zwierzętach. Zaraz po szkole
ojciec gonił mnie do pracy. Był rok 1939,
a ja z młodszym bratem pasłem krowy w lesie. W pewnym momencie zobaczyliśmy na
niebie niemieckie samoloty. Wszyscy mówili o wojnie, ale było takie nastawienie, że
będzie to wojna gazowa. Piwnice miały być
uszczelnione, bo mówiono, że będą zabijać
gazem. Z bratem w wielkim strachu z tego
lasu jak najszybciej zaczęliśmy popędzać
krowy do domu. Wiedzieliśmy, że zaczyna
się wojna…
Jeżeli chodzi o walkę powietrzną Gedymina nad Łagiewnikami, to jej nie widziałem. Zestrzelony niemiecki samolot spadł
500 metrów od naszego domu, zaraz za
boiskiem w Złotkowie. Wypalił duży kawał
tego lasu.
To był trudny czas dla wszystkich.
W 1939 roku zginął brat mojego ojca – 27letni Władysław Rewers. Do teraz nie wiemy gdzie został pochowany…
Po ukończeniu pierwszej klasy, z powodu wojny miałem roczną przerwę w nauce.
W 1940 roku zacząłem uczyć się w szkole w Suchym Lesie. W obie strony miałem
do przejścia 10 kilometrów. I tak chodziłem przez trzy lata. Przyszedł rok 1943.
Poligon Biedrusko przez Niemców został
powiększony o kolejne wioski, w tym Łagiewniki. Helling w zamian za Łagiewniki
otrzymał Sobotę. Zanim opuścił Łagiewniki pozwolono mu zebrać plony, a ja w 43
roku grabiłem jeszcze siano na łagiewnickich łąkach.
Do Soboty Helling wziął ze sobą m.in.
borowego – mojego ojca Józefa Rewersa, jego brata – Edwarda Rewersa, który
w tym czasie zarządzał Łagiewnikami,

a potem był kierownikiem sucholeskiej
szkoły, najmłodszą siostrę Anielę Rewers,
która pracowała u niego w kuchni.
W czasie, gdy mieszkaliśmy w Łagiewnikach często zaglądałem do nowego pałacu, do kuchni, która mieściła się w piwnicy.
Zawsze się coś tam smakowitego od ciotki Anieli dostało. Pamiętam też, że często
Polacy przychodzili do pałacu, by pograć
w karty. Ojca też tam ciągnęło.
Warto jeszcze wspomnieć, że ciotka Joanna Rewers – kucharka Hellinga, w 1932
roku wyszła za mąż za Stanisława Górkę.
Wielkie, eleganckie wesele z orkiestrą z
Buku odbyło się w tym starym pałacu.
Po odejściu Hellinga z Łagiewnik, ówczesny komendant obozu ćwiczebnego
płk Mattern zamarzył sobie, żeby mieć tu
elegancką posiadłość. W 1944 roku wraz
z rodziną zamieszkał w starym pałacu, który kazał sobie wyremontować, a przy nim
prowadził małe gospodarstwo rolne. Zaraz po wojnie, w tym samym pałacu swoją siedzibę miał leśniczy Stefan Warkocz.
Władze polskie poszerzyły teren poligonu
i w 1947 roku Łagiewniki i okoliczne wsie
zostały wysiedlone, a zabudowania rozebrane. Mój ojciec kupił wówczas zabudowania gospodarcze w Glinnie, z których
cegła posłużyła do wybudowania domu w
Złotnikach. Tak robili też inni.
Wyjątkiem był tylko pałac Tuchołków
w Glinnie. Tuchołkowie nie chcieli go opuścić. Stąd te różne podpalenia. Byli tam
nawet do 1950 roku. Myśleli, że uratują
swoją posiadłość.
12 maja 1968 roku zawiozłem ojca do
Łagiewnik na uroczystość odsłonięcia
Pomnika Ofiar Faszyzmu, który stanął
w miejscu starego pałacu. To była jego
ostatnia wizyta w Łagiewnikach. Ojciec
zmarł w tym samym miesiącu, 25 maja
w wieku 68 lat. Spoczywa na cmentarzu
w Morasku.
Wysłuchała Barbara Stachowiak

MINI „WIELKI TEST”
1. W 2020 roku Samorząd Terytorialny
obchodzi jubileusz:
A. 20-lecia
B. 30-lecia
C. 35-lecia
2. Ilu radnych do Rady Gminy Suchy
Las wybrano podczas pierwszych
wolnych wyborów samorządowych,
które odbyły się 27 maja 1990 roku:
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

3. W 30-letniej historii samorządu terytorialnego stanowisko Sekretarza
Gminy Suchy Las nie piastował/a:
A. Marek Woźniak
B. Jerzy Świerkowski
C. Joanna Nowak
D. Grzegorz Wojtera
4. Którą kadencję Grzegorz Wojtera
pełni funkcję wójta gminy Suchy Las?
A. drugą
B. szóstą
C. ósmą		

Odpowiedzi znajdą Państwo na str. 37
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100 na 100 – i nie tylko! – czyli...
... jak społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie uczciła setną
rocznicę urodzin swojego Patrona
Do setnych urodzin naszego Patrona –
Jana Pawła II przygotowywaliśmy się już
od dłuższego czasu. Już na początku roku
pojawiła się ciekawa koncepcja (której na
razie nie zdradzamy). Niestety! Nie przewidzieliśmy w ogóle tego, że koronawirus
pokrzyżuje nasze plany...
Musieliśmy znaleźć inny
sposób na uroczyste świętowanie, na świętowanie w dobie nauczania zdalnego.
Postanowiliśmy wykorzystać w tym celu dwa interesujące narzędzia internetowe
– padlet (rodzaj wirtualnej
tablicy) oraz Genial.ly (platformę, pozwalającą tworzyć
interaktywne obrazki i prezentacje).
„100 na 100”
Największym przedsięwzięciem naszej społeczności był
projekt, który nazwaliśmy
„100 na 100”. Był to nasz
prezent dla Patrona, a właściwie nie jeden prezent, ale... ich cała setka!
Przez wiele dni społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie wspólnie pracowała nad tym wirtu-

Pawłem II. Efekty są naprawdę imponujące! Warto dodać, że na szczególne uznanie
zasługuje klasa IC, która wraz z wychowawczynią – panią Dominiką Rewers (i z
ogromnym zaangażowaniem Rodziców!)
przeczytała wspólnie książkę „O Karolku,

który zadziwił świat”. Powstał z tej lektury przepiękny film! Zachęcamy do obejrzenia go na naszym padlecie.
Nasz projekt „100 na 100” włączyliśmy

pomocą przyszedł nam padlet. Powstała
piękna kolekcja filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji, prezentacji, stron
internetowych, adresów muzeów. Nasza
wirtualna tablica przyda nam się nie raz,
choćby przy okazji ważnych dni poświęconych naszemu Patronowi. Chętnie także
dzielimy się nią z innymi szkołami i bibliotekami.
Wirtualny apel
Nie mogło w takim dniu zabraknąć uroczystej akademii. Niestety nie
było nam dane zebrać się w
szkolnej auli i świętować przy
dźwiękach hymnu...
Nasz apel przygotowaliśmy
na stronie Genial.ly, a przybrał on formę interaktywnej
prezentacji. Stworzyliśmy go
wspólnie, ponieważ na slajdach pojawiły się materiały,
które jako społeczność szkolna
razem wypracowaliśmy – filmy, nagrania muzyczne, recytacje. Szczególnie miło nam
było, że do obchodów setnych
urodzin Patrona włączyły się
nasze absolwentki! Wiktoria
Jaśniewicz przygotowała filmową recytację wiersza Karola Wojtyły, a Marta Heldt przepięknie
zaśpiewała „Barkę” – ukochaną pieśń naszego Patrona. Mamy nadzieję, że do śpiewu włączyli się wszyscy przed monitorami
komputerów i telefonów.
Wszystkim, którzy się zaangażowali
w prace poświęcone obchodom setnych
urodzin Jana Pawła II, serdecznie dziękujemy! Dziękujemy
za Waszą kreatywność, zaangażowanie
i czas. W ten sposób
budujecie też więzi i
wzmacniacie pamięć
– a to coś, na czym
naszemu Patronowi
bardzo zależało.
Justyna Rudomina
Monika Jabłuszewska
SP2 Suchy Las

alnym darem, tworząc różnorodne prace.
Projekt „100 na 100” został entuzjastycznie przyjęty przez uczniów, nauczycieli i
rodziców, i wciąż pojawiały się nowe pomysły!
Nasze prace – prezenty zebraliśmy na
wirtualnej tablicy – padlecie. Co można
tam znaleźć? Między innymi: filmy, recytacje, przepisy kulinarne, upieczone torty
i kremówki, prace plastyczne, muzyczne,
interaktywne zadania, krzyżówki, rebusy,
komiksy, wiersze, Żywy Różaniec (inicjatywa katechetek) i wiele, wiele innych.
Wszystko związane oczywiście z Janem

oczywiście do ogólnopolskiej akcji „Dar
na 100”. Więcej o tej akcji można przeczytać na stronie: www.darna100.pl.
„Wszystko o patronie”
Kolejnym naszym przedsięwzięciem
było zebranie w jednym miejscu materiałów na temat Jana Pawła II. Tu znów z

w w w.suchylas.pl

Koniecznie zobacz, jak
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie świętowała setne
urodziny Jana Pawła II:
• WIRTUALNA TABLICA – „100 na 100”
padlet.com/bibliotekasp2/100na100
• WIRTULNA TABLICA – WSZYSTKO O PATRONIE
padlet.com/bibliotekasp2/patron
• WIRTUALNY APEL SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SP2
https://view.genial.ly/5ec0d6ac8e243b0d5a333ae0/interactive-image-apel-spolecznosci-szkolnej-sp-2-im-jana-pawla-ii-w-suchym-lesie
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Szkoła w czasach pandemii

Pierwsza połowa roku 2020 jest dla szkoły czasem trudnym, pełnym dynamicznych zmian,
na które nie byliśmy gotowi. Pandemia nie zatrzymała jednak biegu rzeczy, nadała mu
natomiast zupełnie inny kierunek. Widać to dobrze w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
w Biedrusku.
Po odbyciu cyklu niezbędnych szkoleń,
większość nauczycieli prowadziła lekcje
online, również dla klas młodszych, uzupełnianych prezentacjami, zadaniami zdal-

nymi i konkursami kształcącymi wiedzę i
umiejętności. Pani bibliotekarka wspierała
uczniów w poznawaniu lektur, a kółko biblioteczne zachęcało młodych czytelników
nie tylko do sięgania po książki, ale również do aktywnego wyszukiwania informacji i do twórczości plastycznej.
Szkoła to nie tylko jednostki lekcyjne.
Wystarczy zajrzeć na szkolną stronę internetową i Facebook, aby się przekonać,
jak wiele działań zostało zorganizowanych

dla uczniów. Świetlica oferowała gry, zabawy, aktywności ruchowe, muzyczny kącik
kulinarny, lekcje niemieckiego… Każdego
dnia dzieci i rodzice znajdowały ciekawą
propozycję wspólnych działań.
Pani psycholog regularnie podpowiadała, jak nie poddać się smutkowi, bo przecież wszystko zależy
od nas – przynajmniej w domu.
Czy da się zorganizować konkurs w Internecie? Oczywiście!
Konkurs na wieniec wielkanocny,
potrawę patriotyczną, tort dla Jana
Pawła II, konkursy i zagadki biblioteczne oraz konkurs piękności
zwierzaków domowych cieszyły
się sporym zainteresowaniem, o
czym świadczą długie listy zwycięzców.
Nie mogło też zabraknąć pokazów prac i
projektów wykonanych przez dzieci, nie

tylko w ramach edukacji. Kto chciał zaprezentować swoje pomysły, mógł zrobić to za
pomocą strony szkolnej. Informacje bieżące błyskawicznie docierały do odbiorców,
co pozwalało na utrzymanie kontaktu, tak
ważnego w czasie izolacji.
Czas pandemii zmienił bardzo wiele, ale
stał się również okazją do wypracowania
nowego stylu pracy, do poznania metod i
narzędzi, z których będziemy mogli korzystać również po powrocie do normalności.
Mamy świadomość, że nic nie będzie już
takie samo, ale mamy nadzieję, że będzie
lepsze, ciekawsze, nowocześniejsze.
Joanna Godawa

Laptopy
dla szkoły

Koło Łowieckie „Drop” z Biedruska podarowało Szkole Podstawowej w
Zespole Szkół w Biedrusku dwa laptopy, przekazane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego,
reprezentowany przez Pana Mikołaja
Jakubowskiego.
W piątek 22 maja wizytę w szkole
złożyli Pan Krzysztof Lompert i Pan
Karol Kłódczyński, którzy przekazali
sprzęt Pani Dyrektor Marzenie Szymańskiej. Laptopy, tak bardzo potrzebne zwłaszcza w obecnej sytuacji, na
pewno zostaną dobrze wykorzystane.
Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Jolanta Jedynak

34

05 • c ze r w i e c 2 0 2 0

S z ko ł a p o d s taw o wa n r 1 i m. w o j c i e c h a b o g u s ł aw s k i e g o w s u c h y m l e s i e

Trudny czas…

Sytuacja, z którą przyszło nam się wszystkim zmierzyć, chyba w sposób szczególny
dotknęła uczniów. Zdając sobie sprawę z trudu jaki musieli włożyć w zdalną naukę, tym
bardziej gratulujemy samodyscypliny i wytrwałości.
Był to dla Was – Uczniowie niezwykły
sprawdzian z odpowiedzialności. Funkcjonowanie szkoły w ostatnich miesiącach w

niczym nie przypominało poprzednich lat.
Nie było gier i zabaw na boisku, rozmów
z kolegami na korytarzach szkolnych, wy-

Niestraszny nam wirus!

Pełni oczekiwań i z chęcią sprawdzenia formy tuż po feriach zimowych judocy
z UKS Gimnazjon przystąpili do rywalizacji podczas Mistrzostw Wielkopolski w Judo.

cieczek, konkursów. Wierzymy, że w przyszłym roku to wszystko wspólnie nadrobimy.
Z okazji Dnia Dziecka jako Rada Rodziców wraz z nauczycielami złożyliśmy
Wam w nietypowy sposób życzenia – na
szkolnym płocie został powieszony dla
Was baner. Mamy nadzieję, że wywołał
uśmiech na Waszych twarzach. Jeszcze raz
życzymy Wam wszystkiego najlepszego –
beztroski, udanego wypoczynku i spełnienia marzeń.
Gratulujemy Wam wszystkim wyników
w nauce, wiedzy zdobytej i zaangażowania w szkolne projekty. Życzymy Wam
udanych i przede wszystkim bezpiecznych
wakacji. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się we wrześniu. Do zobaczenia!
Przewodnicząca Rady Rodziców
przy SP1 w Suchym Lesie
Anna Ohirko

przestrzeni publicznej bez opieki rodziców
dzieci powyżej 13. roku życia.
Kolejny etap uwalniania sportu przyniósł
kolejne możliwości. Od 4 maja mogliśmy
cieszyć się już z treningów w małych grupach 6-osobowych, a do dyspozycji klubów
zostały oddane obiekty sportowe na terenie
gminy. Od 18 maja ćwiczymy już w kształcie przypominającym standardowe grupy
treningowe (14 osób). Treningi odbywają
się codziennie, w regularnych grupach treningowych. Trenujemy zgodnie z grafikiem,
przy współpracy z Dyrektorem Gminnego
Ośrodka Sportu – panią Katarzyną Kustoń,

Mistrzostwa wojewódzkie to pierwszy poziom zawodów mistrzowskich krajowych, kolejne to Mistrzostwa Regionu
(cztery województwa) i Mistrzostwa Polski.
Na 24 startujących zawodników zdobyliśmy
18 medali: 11 złotych, 2 srebrne i 5 brązowych. Dzień później najmłodsi judocy z Suchego Lasu dorzucili kolejne 10 medali, w
tym: 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe. Dzięki

zamknęła nas w domach i wymusiła wdrożenie alternatywnych metod treningowych.
Pandemia zmusiła trenerów przygotowania
fizycznego do zmiany systemu pracy. Judocy z Suchego Lasu nie spoczęli na laurach
i w warunkach dostosowywanych do sytuacji epidemicznej uczestniczyli początkowo w treningach online za pośrednictwem
naszej facebookowej strony: „Judo Suchy

wyśmienitej postawie naszej reprezentacji,
zajęliśmy 2 miejsce w klasyfikacji klubowej
Mistrzostw Wielkopolski. Początek sezonu
należało uznać za wyśmienity, a nasi zawodnicy prezentowali świetną formę.
Rozwijająca się pandemia przyszła niespodziewanie i uniemożliwiła wszystkim
sportowcom normalne trenowanie i udział
w rywalizacji sportowej. Zamknięto szkoły, ośrodki rekreacji ruchowej, sale treningowe, siłownie i stadiony. Przymusowy
lockdown spowodował, że nasza naturalna
aktywność związana ze sportowym stylem
życia została wywrócona do góry nogami.
Wielotygodniowa przerwa w treningach

Las”, kiedy możliwe były tylko ćwiczenia
w warunkach domowych. Zawodnicy po
wykonaniu zadań dokumentowali pracę
zdjęciami czy filmami, przekazując ją trenerom. Trenerzy udostępniali również swoje filmy z ćwiczeniami oraz wyzwania.
Zluzowanie części obostrzeń pozwoliło
na rozwinięcie treningów o nowe elementy. Wszystko oczywiście z zachowaniem
obowiązku społecznego dystansu i odpowiedniej higieny. Otwarcie lasów i parków
i zgoda na wyjścia rekreacyjne były szansą
na trening rowerowy i biegowy, a także wykonywanie ćwiczeń na powietrzu. Równie
ważna była możliwość poruszania się w

głównie w oparciu o gminne obiekty sportowe, tj. Poziomkowa Park, wielofunkcyjne
boiska przy ul. Szkolnej i ul. Bogusławskiego. Przyzwyczajamy organizmy do obciążeń, ćwiczymy uchi-komi na ekspandorach,
gramy w gry zespołowe, a także wdrażamy
ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wszystko
(przynajmniej jeśli chodzi o obciążenia treningowe) powoli wraca do normy, a my budujemy formę na kolejny sezon.
Po aktualności zapraszamy na naszą stronę internetową: judo.suchylas.pl oraz stronę
na portalu Facebook: „Judo Suchy Las”.

w w w.suchylas.pl
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Arkadiusz Zych
Sekretarz UKS Gimnazjon

20 lat (z Rekordem) minęło...

20 lat temu, dokładnie 20 lipca 2000 roku, został założony Uczniowski Klub Sportowy
„Rekord” Chludowo.

Pomysł założenia klubu powstał w 1999
roku, z inicjatywy ówczesnego dyrektora
Zespołu Szkół w Chludowie – Jarosława
Krajewskiego. Organizacją i procedurami
związanymi z założeniem klubu zajął się
nauczyciel wychowania fizycznego Ryszard Łuszcz.
Po załatwieniu niezbędnych formalności, klub pod nazwą UKS Rekord
Chludowo 20 lipca 2000 roku został
zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Na początku działała jedna sekcja
sportowa o specjalności piłka nożna.
Trenerami tej sekcji byli: Tadeusz
Płotka i Marek Jętczak (od 2001 roku).
Pierwszym kierownikiem drużyny był
Paweł Jurgowiak. Wówczas środki
na działalność pochodziły z budżetu
szkoły oraz Rady Rodziców (zakup
sprzętu, stroje itp.). Z czasem klub zaczął otrzymywać coroczną dotację z
budżetu Gminy Suchy Las.
Wydarzeniem sportowym w Chludowie był towarzyski mecz nowo powstałej
drużyny piłkarskiej z rówieśnikami niemieckimi, z partnerskiej gminy Isernhagen
w 2001 roku (wygrany 2:0). Kolejnym
działaniem było zgłoszenie drużyny trampkarzy młodszych do oficjalnych rozgrywek
w okręgu (w ramach WZPN).
Dużym osiągnieciem było pierwsze
miejsce rocznika 1991 (pod wodzą trenera Marka Jętczaka) w turnieju w niemieckim Isernhagen w 2002 roku. W sezonie
2002/03 piłkarze Rekordu z rocznika
1990/91 awansowali do ligi wojewódzkiej,
co było wielkim i niespodziewanym sukcesem (zespół trenera Tadeusza Płotki). Taki
awans udało się uzyskać jeszcze raz, tym
razem z rocznikiem 1995/96.
W ciągu tych lat było wiele sukcesów,
z których wymienić można finał wojewódzki turnieju Coca-Coli rocznika
1991/92, pierwsze miejsce w cyklu turniejów w Kicinie rocznika 1998/99 czy I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych
Gminy Suchy Las rocznika 2004/05 oraz
dwukrotną obecność na międzynarodowym turnieju w Szwecji (Lyca
Cup Karlskrona).
Nasi byli zawodnicy grali (lub
grają) w piłce seniorskiej na poziomie piłki półprofesjonalnej, w IV, V
i lidzie okręgowej. Jeden z nich był
także w kadrze województwa wielkopolskiego.
W następnej kolejności powstały
sekcje siatkówki oraz lekkiej atletyki
(opieka – Jolanta Kasińska), biorące
udział w kalendarzu rozgrywek gmin-
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nych i powiatowych. Została utworzona
również sekcja karate, prężnie działająca do
chwili obecnej. Trenerami sekcji karate byli
Mariusz Siebert i pełniąca tę rolę do dziś Beata Mańska. Zawodnicy sekcji karate wielokrotnie zdobywali najwyższe miejsca w różnych turniejach, jednak wymienić należy:
• Mistrzostwa Europy Karate JKA – awans

i uczestnictwo 3 zawodników (Holandia, 2011 r.)
•P
 uchar Polski Karate JKA – 3 medale (Przeźmierowo, 2012 r.)
•M
 istrzostwa Karate o Puchar
O.K.K.F – Poland – 13 medali (Buk,
2012 r.)
• I V Mistrzostwa o Puchar Wielkopolski w Karate – 24 medale (Komorniki, 2013 r.)
• Mistrzostwa Europy 2014 Poznań
Klub rokrocznie organizuje obozy
letnie, na których młodzi adepci spor-

tu mogą rozwijać i doskonalić swoje
umiejętności, a także odpocząć w
sportowej, rekreacyjnej atmosferze.
Prezesami klubu byli w kolejności:
Jarosław Krajewski, Ryszard Łuszcz,
Maciej Krzyżański, Kinga TomczakNowak oraz Sławomir Bielawowski
(pełniący tę role do dziś).
Nie sposób nie wspomnieć o roli
Zespołu Szkół w Chludowie i jego
Dyrekcji, dzięki któremu klub mógł
i nadal może się rozwijać, korzystać
z boisk i sprzętu.
Marek Jętczak
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Park Wodny i Fit Athletica – otwarte!
Po trzech miesiącach przerwy Gminny Ośrodek Sportu wznowił działalność swoich
obiektów. Park Wodny Octopus oraz Klub Fitness Fit Athletica zapraszają wszystkich
spragnionych pływania, odprężenia i relaksu, a także treningów pod okiem instruktorów
i z użyciem profesjonalnego sprzętu. Co ważne klienci w obiektach GOS mogą czuć się
bezpiecznie, a cennik usług nie uległ zmianie.
– Dostosowaliśmy się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
– podkreśla Dyrektor GOS Katarzyna Kustoń.
– Przy szatniach zamontowaliśmy nowe dozowniki z płynami dezynfekującymi do rąk. W
komunikatach przypominamy klientom o zachowaniu bezpiecznego dystansu. W różnych
miejscach przylepiliśmy informacje o tym, jak
należy zachować się w naszych obiektach dla
swojego i innych bezpieczeństwa. Poza tym,
na bieżąco przeprowadzamy dezynfekcję szafek, sprzętów, powierzchni i pomieszczeń.
Jeżeli chodzi o Park Wodny Octopus,
zamknięte pozostają sauny, natomiast moż-

na w pełni korzystać ze strefy basenowej,
stosując się jednocześnie do nowych zasad
obowiązujących w czasie epidemii:
• Na terenie obiektu może przebywać jednoczasowo
maksymalnie 80 osób. Ilość osób w danej chwili przebywających na basenie można sprawdzić
na stronie
Pamiętaj!
Zachowaj dystans
internetowej: www.octopus.suchylas.pl.
Pamiętaj!
Zachowaj dystans

Proszę czekać

1.

2.

• Z basenu sportowego mogą korzystać jednocześnie
maksymalnie 4 osoby na 1 tor pływacki.
• Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz
w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet,
natrysków, brodzika.

• Na terenie obiektu należy dezynfekować ręce – dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz mydło znajdują
się przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
• Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna
kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed
wejściem do hali basenowej.
• W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma
możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca
się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób
wspólnie zamieszkujących.
• Obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz
z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio
udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę
ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
•Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli
w basenie i przebrania się.
Także Klub Fitness Fit Athletica wprowadził regulamin, który odpowiada wymogom Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
• W klubie może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 50 osób klubowiczów.
• Klubowicz zobowiązany jest do postępowania zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
– należy utrzymać odległość przynajmniej 2 m pomiędzy innymi klientami i pracownikami;

w w w.suchylas.pl

– należy ćwiczyć zgodnie z określonym systemem organizacyjnym i w wyznaczonych strefach;
– należy zdezynfekować ręce przy wejściu w recepcji
oraz przed wejściem do sali fitness;
– należy dezynfekować każde urządzenie oraz sprzęt
sportowy po zakończonym ćwiczeniu (dotyczy to
urządzeń, jak i drobnego sprzętu sportowego takiego jak: maty, stepy, hantle i sztangi);
– należy dezynfekować szafkę po zakończeniu korzystania;
– nie należy używać suszarek nadmuchowych.
• Zostaje ustalona przerwa techniczna w godzinach
14.00-15.00 na dezynfekcję i wentylację pomieszczeń.
• Zostają ustalone przerwy na dezynfekcję szatni i toalet, zgodnie z harmonogramem.
• Zaleca się zaniechanie korzystania z usług klubu fitness
lub rozważenie korzystania w najmniej popularnych
godzinach osobom powyżej 60. roku życia lub cierpiącym na choroby przewlekłe.
• W zajęciach grupowych może uczestniczyć maksymalnie 15 osób + instruktor.
• W trakcie trwania zaleceń epidemiologicznych prowadzone będą zapisy na zajęcia grupowe telefonicznie
pod nr 61 812 50 28 lub poprzez wiadomość Messenger na funpage’u Fit Athletica. Zapisu na zajęcia można
dokonać 2 dni przed zajęciami. Uczestnictwo w zajęciach można odwołać maksymalnie 3 godziny przed
zajęciami. Będzie obowiązywać lista rezerwowa. Nieodwołanie i nieobecność na zajęciach spowoduje brak
możliwości zapisu przez następny tydzień.
• Z ajęcia grupowe będą trwały 50 min. Między zajęciami przewidziana jest 10 min. przerwa na dezynfekcję
i wentylację.
• W trakcie trwania zaleceń epidemiologicznych nie
będzie możliwości korzystania ze wszystkich drobnych
sprzętów sportowych takich jak: piłki, worki, paski,
gumy itp.
• Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach grupowych
każdy zobowiązany jest do dezynfekcji używanego
sprzętu, w tym: maty, stepu, sztangi, hantli.
•Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest
posiadanie ręcznika, który należy ułożyć na macie
przed skorzystaniem.
•W trakcie trwania zaleceń epidemiologicznych nie będzie możliwości korzystania z rollmasażera.
***
Jeżeli chodzi o powrót klientów do
obiektów GOS, to z dnia na dzień ich liczba wzrasta. – Ta liczba jest narastająca,
a informacja o wznowieniu naszej działalności rozchodzi się drogą pantoflową.
I tak Octopus pierwszego dnia odwiedziło
niecałe dwieście osób. Drugiego już ponad
dwieście, a kolejnego 250. Także zapraszamy! – zachęca Katarzyna Kustoń.
Barbara Stachowiak

Odpowiedzi

MINI „WIELKI TEST” ze str. 32
Pytanie:
1–B
2–C
3–B
4–B
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To była fajna paczka…

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jackiem Rossą,
członkiem historycznie pierwszej drużyny Sucharów Suchy Las.
W tym roku mija 25 lat od założenia
Sucharów. Jesteś jednym z pierwszych
zawodników grających w niebieskożółtych barwach. Jak zaczęła się Twoja
przygoda z Sucharami?
Miałem 19 lat, byłem po kontuzji i rok
nie grałem wcale. Chciałem już zakończyć
przygodę z piłką, a wtedy przyjechał do
mnie mój dobry kolega z Olimpii, mieszkaniec Suchego Lasu Łukasz Stachowiak.
Opowiedział, że powstaje nowy klub i zaczynają rozgrywki w B klasie. Tak mnie

początku z treningami, to wszyscy jednak
byli uśmiechnięci i nie przypominam sobie, żeby ktoś z kimś miał jakieś złe relacje. Wręcz przeciwnie. Urodziny, imieniny
któregoś z nas były okazją do wspólnych
spotkań i jeszcze bardziej się integrowaliśmy.
Sport to na pewno nie tylko same sukcesy i miłe chwile. Czy były jakieś trudne momenty w Twojej karierze w Sucharach?
Największym rozczarowaniem było od-

namówił do gry w Sucharach. Nadeszły
pierwsze treningi, mecze. Łatwo nie było,
ale większość chłopaków z każdym meczem powoli nabierała boiskowego doświadczenia. Frycowe musieliśmy jednak
zapłacić już na starcie. Wysokie trzy porażki bodajże, potem była pierwsza bramka Macieja Radzickiego i to już cieszyło.
Z czasem pojawiły się pierwsze wygrane.
Radość przychodziła z każdej bramki,
z każdego punktu. Nie było dużego parcia
na wynik. To była po prostu fajna paczka
kolegów, która zgrywała się coraz bardziej,
fajnie się w swoim towarzystwie czuła
i przez to udało nam się zrobić kilka niespodzianek. Z meczu na mecz było coraz
lepiej.
Czy grając w prawdziwym klubie piłkarskim, nawet jeżeli był to najniższy
szczebel rozgrywek, mieliście jakieś marzenia, dążyliście do czegoś, wzorowaliście się na kimś, mieliście jakichś idoli?
Każdy z nas miał jakieś swoje ambicje.
Ja po wygranym meczu miałem lepszy tydzień, a po przegranym przeżywałem to aż
do następnego. Myślę, że pozostali mieli
podobnie.
Przynależność do drużyny to na pewno wiele ciekawych momentów. Co najmilej wspominasz z okresu gry w Sucharach?
Najmilej będę wspominał atmosferę.
Mimo przeszkód z boiskami, szatniami, na

padnięcie z Pucharu Polski. Po kilku dobrych meczach i wyeliminowaniu wyżej
rozstawionych drużyn – był nawet krótki
wpis w Przeglądzie Sportowym – wtedy
przyszła porażka po karnych, sam też nie
strzeliłem. Najmilej wspominam mecz
z TPS z 1996 roku.
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Ile lat grałeś w Sucharach i co spowodowało, że zakończyłeś swoją karierę? Jak z perspektywy 25 lat oceniasz
swój okres życia, który spędziłeś grając
w Sucharach? Czy było to pozytywne
doświadczenie, czy może czegoś Cię nauczyło?
W Sucharach spędziłem około 8 lat
z przerwami. Przestałem grać, gdy zdałem
sobie sprawę, że już nie jestem w stanie załapać się do składu.
Mówi się, że Sucharem pozostaje się
na zawsze. Czy w dalszym ciągu kibicujesz Sucharom, utrzymujesz kontakt
z innymi zawodnikami, śledzisz wyniki?
Do dzisiaj śledzę wyniki i trzymam
kciuki. Przez tyle lat poznałem dużo ciekawych ludzi, z niektórymi mam kontakt

do dziś. Niektórych już z nami niestety
nie ma, jak tata Macieja Radzickiego czy
nasz kolega Grzesiu Springer. Pozdrawiam
Wszystkich Żółto-Niebieskich!
Dziękuję za wywiad.
Tomasz Burdziński

Basket Team Suchy Las wśród najlepszych!!!

Powiat Poznański przyznał nagrody sportowe za 2019 rok.

FOT. Źródło FB BASKET

Nagrodę sportową dla drużyny za Mistrzostwo Polski do lat 14 w koszykówce
chłopców otrzymał Basket Team Suchy Las. Mistrzowie Polski w turnieju finałowym
grali w następującym składzie: Jakub Czajkowski, Filip Gorzelany, Jakub Kaczmarek,
Kajetan Kaczyński, Jakub Kołodziński, Sebastian Marchlewski, Piotr Mieloch, Jan
Nowicki (MVP turnieju), Konstanty Sobczyński, Piotr Szczęsny, Oskar Szydlik, Igor
Urban, Michał Zajdowski, Aleksander Zbyszewski, Tymoteusz Żerko.
Nagrodzony został także szkoleniowiec Basket Team Suchy Las Jacek Łukomski,
który poprowadził drużynę chłopców do wspomnianego wyżej zwycięstwa. GratuluBS
jemy!!!
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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

Pawilon wolnostojący
do wynajęcia lub Sprzedaży
• o profilu gastronomicznym z pełnym wyposażaniem

• z trzema projektami wnętrza
np. pod piekarnię, pijalnię piwa lub każdą inną działalność
• powierzchnia: 120 m² plus parking i teren przyległy
• lokalizacja: 100 m od Ronda Obornickiego

Tel. 501 770 921

SkłAd opału

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

Oferuje Węgiel:
–
–
–
–
–
–

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

TRANSPORT POWYŻEJ 1T

GRATIS

wywóz nieczystości płynnych
Możliwość płatności kartą

tel.: 726 076 770

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

