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Kiedy pojedziemy drogą ekspresową S11?  
 – rozmowa z Dyrektorem GDDKiA

Od września zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami!

Gminna komunikacja  
publiczna po korekcie
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Wytyczne zawierają ogólne i szczegó-
łowe zalecenia związane m.in. z: organi-
zacją zajęć w szkole, wydawaniem posił-
ków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją 
pomieszczeń i powierzchni, postępowa-
niem w przypadku podejrzenia zakażenia 
u uczniów i pracowników szkoły.
Wytyczne GIS

Główną wytyczną jest bezwzględne 
przestrzeganie podstawowych zasad hi-
gieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i 
nosa przez osoby trzecie przychodzące do 
szkoły lub placówki, regularne czyszcze-
nie pomieszczeń. 

Uczniowie w klasach nie będą musieli 
nosić maseczek. W miarę możliwości za-
leca się taką organizację pracy i jej koor-
dynację, która umożliwi zachowanie dy-
stansu między osobami przebywającymi 
na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podsta-
wie wytycznych przygotują wewnętrzne 
regulaminy lub procedury funkcjonowania 
szkoły i placówki w czasie epidemii.

Główny Inspektor Sanitarny, w porozu-
mieniu z MEN, opracuje szczegółowe reko-
mendacje postępowania dla powiatowych 
inspektorów sanitarnych w sytuacji wystą-
pienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. 
Będą one uzależnione od stopnia zakażenia 
występującego na danym terenie i adekwat-
ne do występujących okoliczności. 

Pozytywna opinia Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego będzie klu-
czowa dla dyrektora szkoły lub placówki i 
organu prowadzącego w przejściu na system 
kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. 
warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkol-
nego obowiązują wytyczne przeciwepide-
miczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
z 25 sierpnia br. dla przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zmiany prawne

Minister Edukacji Narodowej wydał 
akty prawne, które pozwolą na wdrożenie 
w szkołach odpowiednich rozwiązań w 
przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. 
Dzięki wprowadzonym zmianom dyrek-
torzy szkół, placówek dostali narzędzia 

pozwalające na odpowiednią organizację 
zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytu-
acja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu 
uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opi-
nii powiatowego inspektora sanitarnego i 
zgody organu prowadzącego będą mogli 
elastycznie wprowadzać model miesza-
ny pracy szkoły i placówki czy nauczania 
zdalnego.

Są to elastyczne rozwiązania umożli-
wiające dyrektorowi szkoły lub placówki 
zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej 
adekwatnie do skali zagrożenia epidemicz-
nego i potrzeb z tym związanych oraz moż-
liwości organizacyjnych. Dyrektor będzie 
mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wy-
chowawczej, oddziału, klasy, etapu eduka-
cyjnego lub całej szkoły lub placówki, w 
zakresie wszystkich lub poszczególnych 
zajęć.
Warianty funkcjonowania szkół i pla-
cówek w okresie pandemii w sytuacji 
wystąpienia zakażenia na danym 
terenie
• Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształ-
cenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i 
MEN dla szkół i placówek oświatowych. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego i za zgodą organu prowadzącego, 
będzie mógł częściowo lub w całości 
zawiesić stacjonarną pracę szkół i placó-
wek. Wówczas dopuszczalne będą dwa 
warianty kształcenia: B i C.

•  Wariant B – mieszana forma kształcenia 
(hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia 
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 
klasy, etapu edukacyjnego lub całej szko-
ły lub placówki, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć i prowadzić 
kształcenie na odległość (zdalne). Bę-
dzie to zależało od sytuacji epidemicz-
nej na danym terenie, w danej szkole czy 
placówce. Decyzję podejmie dyrektor po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i 
otrzymaniu pozytywnej opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego. Opinie te, będzie można – z uwagi 
na konieczność podejmowania szybkiej 

Bezpieczny powrót do szkół 
Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1 września uczniowie wracają do szkół. 
Przedstawiamy Państwu wytyczne, które przez MEN zostały podane do publicznej wiadomości 
na konferencji prasowej w dniu 5 sierpnia br. (z aktualizacją do dnia zamknięcia sierpniowego 
wydania Gazety Sucholeskiej). Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek,  
w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marzena SzyMańSka 
Dyrektor zespołu Szkół  
w Biedrusku

W Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzel-
ców Konnych Wlkp. czekamy na przy-
bycie dzieci. Każda klasa będzie miała, 
w miarę możliwości, lekcje w tej samej 
sali. Ponieważ liczba oddziałów jest 
znacznie większa od liczby sal lekcyj-
nych, klasy młodsze będą miały zajęcia 
na dwie zmiany. Po opuszczeniu sali 
przez daną klasę wszystkie powierzchnie 
dotykowe będą dezynfekowane. Nauczy-
ciele i pracownicy szkoły są zaopatrzeni 
w środki ochrony osobistej. W budynku 
są rozmieszczone dozowniki z płynem 
do dezynfekcji i wszystkie potrzebne in-
strukcje. Wszystkie sale będą regularnie 
wietrzone. Nauczyciele będą przypomi-
nali dzieciom o konieczności częstego i 
dokładnego mycia rąk z użyciem mydła. 
Mamy także bezdotykowe termometry 
do pomiaru temperatury ciała. Podczas 
przerw będziemy zalecać uczniom nosze-
nie maseczek i starać się, by dzieci spę-
dzały ten czas na podwórku i boiskach, z 
zachowaniem koniecznego dystansu. 

Pragniemy, by dzieci, które tak długo 
korzystały z nauczania zdalnego i zdąży-
ły się już stęsknić za szkołą, mogły uczyć 
się bezpiecznie i czerpać z tego radość.  

JaroSłaW kraJeWSki 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Suchym Lesie

Oprócz typowych dla szkół działań 
związanych z zapewnieniem właściwych 
warunków higienicznych, tj. zaopatrze-
niem w środki czystości i środki do dezyn-
fekcji, konieczne stało się przeniesienie 
trzech oddziałów klasy trzeciej z budynku 
przy ul. Konwaliowej do siedziby szko-
ły przy ul. Poziomkowej. Wyniknęło to  
z przyjętego założenia, że poszczególne 
oddziały swoje lekcje mają w jednej sali  
– z wyjątkiem lekcji informatyki i wycho-
wania fizycznego – i sali tej nie będą dzie-
lić z innymi oddziałami. W związku z tym 
klasy czwarte i trzecie swoje sale będą 
miały w odrębnym korytarzu na parterze 
budynku, do którego przylegają toalety 
przystosowane do korzystania z nich przez 
młodsze dzieci. Tam też odbywać będą się 
zajęcia świetlicowe. 

Jeśli w kolejnych latach zwyżkowy 
trend demograficzny się utrzyma, to już 
od kolejnego roku szkolnego w budynku 
przy Konwaliowej będą wyłącznie klasy 
pierwsze i drugie, a wszystkie oddziały 
klasy trzeciej będą funkcjonować w bu-
dynku przy ul. Poziomkowej. 

Przed nowym rokiem szkolnym, Gmina w okresie wakacyjnym dokonała przeglądu dróg prowadzących do szkół i przedszkoli. Wykonano  
sporo zmian w układach drogowych, które poprawią bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówek oświatowych. Więcej w kolejnym wydaniu 
„Gazety Sucholeskiej”.
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Gmina Suchy Las przystępuje do kolej-
nego etapu prac nad dokumentem Strategii 
Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 
– 2030. Następnym krokiem będą bada-
nia ankietowe wśród mieszkańców gminy. 
Do tej pory Uniwersytet im. A. Mickiewi-
cza przeprowadził wywiady pogłębione 

wśród wyznaczonej listy lokalnych lide-
rów społeczno-gospodarczych. Ankiety 
będzie można wypełniać lub dostarczać 
od 28 sierpnia do 25 października br. dro-
gą elektroniczną poprzez stronę Urzędu 
Gminy www.suchylas.pl lub tradycyjnie 
– wycinając ją z „Gazety Sucholeskiej”. 

Korzystając z ostatniego wariantu prosimy 
dostarczać ankiety do Biura Obsługi Inte-
resantów Urzędu Gminy (Suchy Las, ul. 
Szkolna 13), albo przekazać je sołtysom 
lub przewodniczącym zarządów osiedli 
poszczególnych jednostek pomocniczych 
(po uprzednim kontakcie telefonicznym). 

Paweł Andrzejewski 

decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za 
pomocą maila, telefonu.

• Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje 
decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonar-
nych na określony czas i wprowadzeniu 
w całej szkole kształcenia na odległość 
(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w 
tym przypadku zgoda organu prowadzą-
cego i pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Minister Edukacji Narodowej nadal za-
chowuje uprawnienie do ograniczenia 
zajęć w szkołach na terenie kraju.

Pozostałe działania 
MEN spotkał się z wojewodami, z re-

gionalnymi inspektorami sanitarnymi, dy-
rektorami szkół i placówek przed nowym 
rokiem szkolnym. W resorcie przez cały 
czas trwają prace nad aktami prawnymi i 
dodatkowymi wytycznymi dla bezpieczne-
go powrotu uczniów do szkół.

Swoją drogą na inny, niż dotychczaso-
we, rok szkolny przez cały czas przygoto-
wują się placówki oświatowe i samorządy, 
które są dla nich organami prowadzącymi. 

– Nasze placówki przygotowują się jak 
najlepiej – podkreśla Violetta Pałącarz, kie-
rownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu 
Gminy. – Gmina nie szczędzi pieniędzy na 
środki dezynfekujące dla wszystkich pra-
cowników, rodziców. W Chludowie zostały 
naprawione i zamontowane nowe klimaty-
zatory. We wszystkich szkołach i przedszko-
lach pojawiły się ozonatory, a także osłony 
z plexi, a w łazienkach nie może zabraknąć 
jednorazowych ręczników i mydła. Po-
myśleliśmy o tym, by w każdej klasie były 
jednorazowe chusteczki nasączone wodą, 
by uczeń w każdej chwili mógł oczyścić 

dłonie. Łokciowe dezynfekatory  czekają 
w holach szkół, pokojach nauczycielskich, 
oczywiście dla dorosłych. Dyrektorzy mó-
wią o wyposażeniu nauczycieli w maseczki, 
przyłbice i rękawiczki, które mogą wyko-
rzystać w razie potrzeby.

Maria Antas 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Suchym Lesie

Organizacja zajęć w szkole będzie 
wyglądała następująco:

Do szkoły będzie mógł uczęszczać 
uczeń bez objawów chorobowych su-
gerujących infekcję dróg oddechowych 
oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warun-
kach domowych lub w izolacji. Ucznio-
wie mogą być przyprowadzani do szkoły 
i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi 
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowa-
nia w przestrzeni publicznej.

Opiekunowie odprowadzający dzieci 
mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z 
dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejne-
go opiekuna z dzieckiem/dziećmi m.in. 
1,5 m, dystansu od pracowników szkoły 
m.in. 1,5 m. Opiekunowie powinni prze-
strzegać obowiązujących przepisów pra-
wa związanych z bezpieczeństwem zdro-
wotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W miarę możliwości ograniczone 
zostanie przebywanie w szkole osób z 
zewnątrz do niezbędnego minimum (obo-
wiązuje stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazo-
we lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących in-
fekcję dróg oddechowych) i w wyznaczo-
nych obszarach. 

krzysztof antkowiak
Dyrektor zespołu Szkół  
w Chludowie 

W oparciu o obowiązujące wytyczne 
MEN, MZ i GIS dla szkół i przedszkoli 
w Chludowie i Golęczewie opracowali-
śmy strategię powrotu do „Bezpiecznej 
szkoły i przedszkola”. Najważniejsze 
procedury to: Informacja o sposobie re-
alizacji zajęć i innych zadań jednostki 
systemu oświaty, Ochrona danych oso-
bowych a zdalne nauczanie, Procedura 
bezpiecznego pobytu dziecka w przed-
szkolu i szkole, Procedura postępowania 
w bibliotece, Procedura postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażeniem CO-
VID-19, Procedura wydawania posił-
ków, RODZICU pamiętaj o twoich obo-
wiązkach (ulotka informacyjna), UODO 
DOBRE PRAKTYKI ZDALNE LEKCJE, 
Zalecenia – dobre rady dla szkół – strefa 
czerwona i żółta.

Oczywiście budynki naszego zespołu 
są odpowiednio przygotowane poprzez 
dezynfekcję i wyposażenie w niezbędne 
środki ochrony. Zakupiliśmy również 
ozonatory, które będą na co dzień wyko-
rzystywane do ozonowania sal i przed-
miotów. 

Nauczyciele naszego zespołu biorą 
udział w szkoleniach z platformy Google 
Classroom, którą zamierzamy wykorzy-
stać na wypadek powrotu do zdalnego 
nauczania.  

Twoje zdanie się liczy!

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SUCHY LAS NA LATA 2021-2030

wypełnij ankietę 
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ANKIETA 
„STRATEGIA ROZWOJU GMINY SUCHY LAS  

NA LATA 2021-2030”
Celem badania ankietowego jest diagnoza opinii mieszkańców gminy Suchy Las na temat dotychczasowej polityki rozwoju, mocnych 
i słabych stron gminy oraz kierunków działań strategicznych na przyszłość. Wyniki badań posłużą wykonawcom dokumentu do stworze-
nia trafnej diagnozy stanu istniejącego oraz celów i działań strategicznych lepiej dopasowanych do społecznych oczekiwań. Dokument 
Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 opracowuje zespół studentów kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem dra Bartłomieja Kołsuta. 

1.  Na początku prosimy o ogólną opinię na temat tego, jak się Pani/Panu żyje w gminie Suchy Las? Proszę swoją odpowiedź określić  
(zaznaczając w kółko odpowiednią cyfrę) na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”:

bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze

1 2 3 4 5

2. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasową politykę rozwojową prowadzoną przez władze gminy?

bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze

1 2 3 4 5

3.  Gmina Suchy Las jest dość często uznawana za jedną z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce. Czy z Pani/Pana perspektywy 
sytuacja wygląda podobnie, czy zgadza się Pani/Pan z tą diagnozą?

Nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tak

4.  Czy plan rozwoju gminy Suchy Las na najbliższe 10 lat powinien być raczej strategią kontynuacji, czy zupełnie nową strategią, opartą na innych 
priorytetach? Proszę wyrazić swoją opinię na 10-stopniowej skali, gdzie „1” oznacza strategię kontynuacji, a „10” zupełnie nową strategię rozwoju.

Strategia 
kontynuacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zupełnie 
nowa 

strategia

5.  Co jest Pani/Pana zdaniem największym potencjałem, mocną stroną gminy Suchy Las? Proszę nadać poniższym propozycjom wartości od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza najważniejszy potencjał, a 10 – najmniej ważny:

Przyroda, środowisko
Sąsiedztwo Poznania
Atrakcyjne tereny pod inwestycje
Dobrze rozwinięty transport publiczny (kolej, autobusy)
Bogata oferta kulturalna
Duża liczba imprez sportowych i rekreacyjnych
Edukacja i opieka przedszkolna
Korzystne trendy demograficzne (migracje, przyrost naturalny)
Wojsko, poligon i czerpane z tego korzyści podatkowe
Małe przedsiębiorstwa z terenu gminy

6. Czy widzi Pani/Pan inne ważne potencjały, mocne strony gminy Suchy Las? Jeśli tak, proszę je wskazać:
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7.  Co jest Pani/Pana zdaniem największym problemem, słabą stroną gminy Suchy Las? Proszę nadać poniższym propozycjom wartości od 1 do 8, 
gdzie 1 oznacza największy problem, a 8 – najmniejszy:

Ulica Obornicka – wymiary i stan techniczny niedopasowane do wielkości ruchu samochodowego

Degradacja środowiska przyrodniczego

Chaos przestrzenny – konflikty funkcji gospodarczej, mieszkaniowej i transportowej

Brak wspólnej, gminnej świadomości (luźno powiązane ze sobą i położone w oddaleniu osiedla i sołectwa)

Niewielki poziom udziału społecznego w podejmowaniu decyzji

Duża skala lokalnego sporu politycznego

Poligon jako bariera przestrzenna i teren wyłączony z zainwestowania

Droga w utrzymaniu infrastruktura publiczna

8. Czy widzi Pani/Pan inne ważne problemy, słabe strony gminy Suchy Las? Jeśli tak, proszę je wskazać:
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9.  Proszę zapoznać się z czterema poniższymi zdaniami, które opisują potencjalne priorytety rozwojowe gminy Suchy Las. Proszę nadać im 
rangę, tzn. zdecydować, który priorytet powinien być dla gminy pierwszorzędny (wpisać w polu ranga: 1), który drugorzędny (wpisać: 2), który 
trzeciorzędny (wpisać: 3), a który najmniej istotny (wpisać 4).

Priorytet Ranga

Gmina Suchy Las powinna skupić się na ściąganiu nowych inwestorów by pozyskać nowe miejsca pracy i dochody z podatków

Gmina Suchy Las powinna skupić się na ściągnięciu nowych mieszkańców by pozyskać dochody z podatków

Gmina Suchy Las powinna skupić się na pozyskiwaniu turystów, którzy odwiedzając gminę zostawialiby część środków 
finansowych w miejscowych przedsiębiorstwach działających w branży turystycznej

Gmina Suchy Las powinna rozwijać się spokojnie w oparciu o własne zasoby, bez istotnego zwiększania liczby przedsiębiorstw  
i mieszkańców licząc się z mniejszymi dochodami z braku nowych inwestorów i nowych mieszkańców

10.  Na których działaniach powinny się skupić władze gminy Suchy Las? Proszę przypisać poniższym działaniom kolejne liczby od 1 do 12, gdzie 1 
oznacza najważniejsze działanie, a 12 – działanie najmniej ważne:

Rozwój szkolnictwa podstawowego, przedszkoli i żłobków
Poszerzenie oferty kulturalnej
Ochrona jakości powietrza i środowiska przyrodniczego
Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Budowa i remonty dróg/chodników
Budowa ścieżek rowerowych
Przyciąganie nowych inwestorów
Przyciąganie nowych mieszkańców
Rozwój transportu publicznego
Rozwój turystyki
Rozbudowa sieci szerokopasmowej

11. Czy widzi Pani/Pan inne działania, które powinna podejmować gmina Suchy Las? Jeśli tak, proszę je wskazać:
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12.  Proszę wymienić 1 lub 2 konkretne inwestycje, które gmina Suchy Las powinna zrealizować lub o które powinna zabiegać w pierwszej kolejności:
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13. Jaki jest Pani/Pana:

Wiek: <18    18-30 31-40 41-50 51-60 60 < Płeć:    Mężczyzna Kobieta

Miejsce 
zamieszkania:

Os. Biedrusko     Os. Grzybowe      Os. Suchy Las Os. Suchy Las Wschód Os. Złotniki
Chludowo Golęczewo Jelonek    Zielątkowo   Złotkowo Złotniki Wieś
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W drugiej turze wyborów Prezydenta RP 
12 lipca 2020 r. w gminie Suchy Las licz-
ba uprawnionych do głosowania wynosiła 
13.197 osób. W lokalach wyborczych wydano 
10.722 karty do głosowania, natomiast 153 
wyborców głosujących korespondencyjnie 
otrzymało pakiety wyborcze drogą pocztową. 
Dla porównania w I turze wyborów głosowało 
10.628 osób. Łącznie frekwencja wyborcza w 
II turze wyborów wyniosła 82,4%, czyli była 
jeszcze wyższa, niż w I turze, podczas której 
wyniosła 79,7%. 

671 mieszkańców naszej gminy pobrało 
w Urzędzie Gminy zaświadczenia o prawie 
do głosowania, z którymi można było głoso-
wać w każdej dowolnej komisji wyborczej.

W gminie Suchy Las zdecydowanie 
zwyciężył Rafał Trzaskowski, uzyskując 
8147 głosów, co stanowi 75,5%. Drugi 
kandydat Andrzej Duda otrzymał 2648 
głosów, co stanowi 24,5%.

W poszczególnych obwodach głosowa-
nia kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów. 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 
w Biedrusku – frekwencja w II turze 80%

Dom Osiedlowy; ul. Zjednoczenia 4
Rafał Trzaskowski      1243 głosy – 74,9%
Andrzej Duda             417 głosów – 25,1%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 
w Chludowie – frekwencja w II turze 80%

Zespół Szkół; ul. Szkolna 3      
Rafał Trzaskowski     686 głosów – 57,4%
Andrzej Duda            510 głosów –  42,6%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3  
w Suchym Lesie – frekwencja w II turze 86%

Remiza OSP; ul. Bogusławskiego 36  
Rafał Trzaskowski   1231 głosów – 76,8%
Andrzej Duda              373 głosy – 23,2 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4  
w Suchym Lesie – frekwencja w II turze 82% 

Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Szkolna 15 
Rafał Trzaskowski        993 głosy – 78,4%
Andrzej Duda              273 głosy – 21,6 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5  
w Suchym Lesie – frekwencja w II turze 84,5%

Szkoła Podstawowa nr 2; ul. Poziomkowa 11        
Rafał Trzaskowski   1357 głosów – 89,8%
Andrzej Duda             154 głosy –  10,2%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6  
w Złotnikach – frekwencja w II turze 84,5%

Świetlica osiedlowa, Plac Grzybowy 16                                        
Rafał Trzaskowski         1094 głosy – 83%
Andrzej Duda                 224 głosy – 17 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7  
w Złotnikach – frekwencja w II turze 81%

Świetlica osiedlowa; ul. Żukowa 14  
Rafał Trzaskowski      1043 głosy – 71,6%
Andrzej Duda           413 głosów – 28,4 %

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8  
w Golęczewie – frekwencja w II turze 83%

Świetlica wiejska; ul. Dworcowa 61 A 
Rafał Trzaskowski    500 głosów – 63,8%
Andrzej Duda               284 głosy – 36,2%

Sporządziła:
Joanna Nowak

Sekretarz Gminy Suchy las

WYBORY PREZYDENTA RP – II TURA

Tegoroczne wybory prezydenckie z całą pewnością przejdą do historii i to nie tylko ze 
względu na to, że przypadły na czas, gdy cały świat walczy z pandemią koronawirusa.  
Zacięta rywalizacja o fotel prezydenta wzbudziła emocje zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Czeska telewizja iVysílání przed drugą turą wyborów odwiedziła kilka polskich 
miast i miejscowości, chcąc pokazać, jakie nastroje wśród wyborców panują przed 12 
lipca. Zawitała także do Suchego Lasu i Chrzanowa. To właśnie w tych gminach głów-
ni kandydaci uzyskali wysokie poparcie. W gminie Suchy Las Rafał Trzaskowski,  
a w oddalonej o ponad 500 kilometrów na wschód gminie Chrzanów – Andrzej Duda. 

Kandydat (nazwisko i imiona) Liczba głosów Procent głosów 
 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz  8147 75,47% 
DUDA Andrzej Sebastian 2648 24,53% 

Razem 10795  
 

Kandydat (nazwisko i imiona) Liczba głosów Procent głosów 
 

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5368  50,61% 
DUDA Andrzej Sebastian 2240 21,12% 
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 1949 18,37% 
BOSAK Krzysztof 525 4,95% 
BIEDROŃ Robert 274 2,58% 
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 186 1,75% 
JAKUBIAK Marek 17 0,16% 
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 16 0,15% 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 14 0,13% 
TANAJNO Paweł Jan 12 0,11% 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 6 0,06% 

Razem 10607  
 

II tura wyborów – wyniki w gminie Suchy Las

I tura wyborów – wyniki w gminie Suchy Las
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Reporter czeskiej telewizji w Suchym Lesie rozmawiał m.in. z Sekretarz Gminy Joanną Nowak



06 •  l ip iec/s ierpień 20208

Akcja ta, będąca inicjatywą Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, została ogłoszona dla obu tur wyborów  
i dotyczyła gmin do 20 tys. mieszkańców 
z największą frekwencją – w pierwszej tu-
rze w każdym z obecnych 16 województw,  
a w drugiej turze z byłych 49 woje-
wództw. Nagrodą były „wozy stra-
żackie”, a dokładnie promesy na do-
finansowanie zakupu średnich wozów 
ratowniczych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Taką promesę na kwotę 800 tys. zł dla 
gminy Suchy Las za najwyższą frekwen-
cję w województwie wielkopolskim w 
pierwszym głosowaniu w wyborach Pre-
zydenta RP, 3 lipca w Warszawie z rąk 
ministra Mariusza Kamińskiego odebrał 
zastępca wójta Marcin Buliński. 

Minister pogratulował samorządow-
com świetnie zorganizowanych 
lokalnych społeczności, a także 
wyraził uznanie dla ponad 600 
tysięcy druhów i druhen, któ-
rzy są członkami OSP w całej 
Polsce. – To jest niezwykły, uni-
katowy w skali światowej ruch 
– mówił. – Cała zagranica za-
zdrości nam oddolnego obywa-
telskiego ruchu Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ludzi, którzy 
dbają o nasze bezpieczeństwo. 
Minister Mariusz Kamiński do-
dał również, że jest przekonany 
o tym, że środki te trafią w zna-
komite ręce. 

W gminie Suchy Las funkcjonują 
cztery Ochotnicze Straże Pożarne – w 
Chludowie, Golęczewie, Suchym Lesie  
i Zielątkowie. O tym, dla której jednostki 
zostanie zakupiony wóz strażacki za „fre-
kwencyjne pieniądze”, na czerwcowej se-
sji Rady Gminy Suchy Las poinformował 
wójt Grzegorz Wojtera. – Zasady wska-
zywania przez organ wykonawczy jed-
nostki OSP, która stanie się ostatecznym 
beneficjentem konkursu „Bitwa o wozy” 
zostały określone przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ko-
mendanta Głównego PSP – mówił Wójt 
Gminy. – Zgodnie z wytycznymi, które 
zawarte zostały w piśmie, odbyło się już 
spotkanie z Komendantem Miejskim PSP, 
który odpowiada merytorycznie za uzasad-
nienie tego wniosku. Dodatkowo wpłynęło 
pismo z Zarządu Gminnego OSP wskazu-
jące i opiniujące przeznaczenie średniego 
samochodu. W związku z powyższym infor-
muję Państwa, że do Komendanta Główne-
go PSP skieruję wniosek o przydział wozu 
dla OSP Zielątkowo.

Wiadomość ta bardzo ucieszyła zieląt-
kowskich strażaków. – Nasza jednostka ma 
jeden lekki pojazd ratowniczo-techniczny  z 
2013 roku – wyjaśnia druh Marcin Kozłow-
ski. – Zależało nam na drugim, właśnie 
średnim. Prowadziliśmy nawet rozmowy z 

Państwową Strażą Pożarną w Poznaniu w 
sprawie używanego wozu, który wycofują z 
podziału bojowego.  Nagle, przy okazji wy-
borów pojawiła się akcja i okazało się, że 
gmina ją wygrywa. Czekaliśmy na decyzję, 
do której jednostki zostanie zakupiony sa-
mochód. Po cichu liczyliśmy, że właśnie do 
naszej, ponieważ spośród wszystkich OSP 
tylko my nie mamy średniego wozu ratow-

niczego. Jak się okazało, że będzie on u 
nas, to już w ogóle była euforia. 

Kwota 800 tys. zł, która została prze-
znaczona przez MSWiA dla laureatów „Bi-
twy o wozy” jak się okazuje wystarczy na 
zakup średniego wozu ratowniczego, ale 
bez wyposażenia. – Oferta, która została 
złożona do przetargu ogłoszonego przez 
Gminę, opiewa na kwotę prawie 850 tys. 
zł i dotyczy średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 

i tylko z niezbędnymi urządzeniami trwa-
le zamontowanymi w pojeździe, typu: 
autopompa, szybkie natarcie, działko, 
maszt oświetleniowy z  najaśnicami, 
wyciągarka, sygnały, zabudowa skrytek 
i mocowań sprzętu – wyjaśnia Andrzej 
Karpowicz, kierownik Referatu Bez-
pieczeństwa Urzędu Gminy Suchy Las. 
–  Na dodatkowe, czyli węże pożarnicze, 
armaturę wodną, lekki sprzęt burzący, 
radiotelefony itp. potrzebnych będzie 
około 50 tys. zł. Jednak Gmina brakują-
cą kwotę 100 tys. zł planuje przeznaczyć 
z własnego budżetu. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, beneficjenci otrzy-
mane dofinansowania zobowią-
zani są wykorzystać do końca 
tego roku. Ale samorządy już 
teraz obawiają się, że może to 
być niemożliwe do zrealizowa-
nia, ponieważ rynek firm wy-
konujących samochody specja-
listyczne ma w tym roku ręce 
pełne roboty i określone moce 
przerobowe. 

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji w 
ramach wsparcia straży pożar-
nych dofinansowało zakup 517 

samochodów, przy wkładzie własnym 
samorządów w wysokości 200 tys. zł, 
oraz w ramach akcji „Bitwa o wozy” 
łączny zakup sześćdziesięciu pięciu 
wozów. Rzecznik MSWiA jednak uspo-
kaja: – Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej na bieżąco monitoru-
je tę kwestię i jest w stałym kontakcie z 
samorządami i jednostkami OSP. Środki 
są przekazywane niezwłocznie – tak, aby 
zamówienia wozów mogły zostać zreali-
zowane jak najszybciej. Jeżeli wystąpi-
łaby sytuacja, o której Pani wspomina, 
rozważymy możliwość przedłużenia pro-
mes na przyszły rok.

Jeżeli chodzi o drugą odsłonę akcji, 
z „Bitwy o wozy” wyłączone zostały te 
gminy, które samochody otrzymały pod-
czas pierwszej edycji. Gdyby było jednak 
inaczej, gmina Suchy Las miałaby dwa, 
ponieważ mieszkańcy w II turze jeszcze 
liczniej poszli do urn wyborczych. 

Barbara Stachowiak

Gmina z tej bitwy wyszła zwycięsko
Wysoka frekwencja w gminie Suchy Las w wyborach Prezydenta RP przełożyła się na 
zwycięstwo w „Bitwie o wozy”. 
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komendant Główny pSp Andrzej Bartkowiak, Minister MSWiA Mariusz 
kamiński i z-ca Wójta Gminy Suchy Las Marcin Buliński

OSp zielątkowo
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Dla mieszkańców zwy-
cięskiej gminy została ufun-
dowana specjalna nagroda, 
która trafiła nie gdzie indziej 
tylko do gminy Suchy Las. 

Drzewko Wysokiej Fre-
kwencji zostanie posadzone 
na terenie gminy jeszcze w 
tym roku, a oprócz niego zo-
stanie sfinansowana wybrana 
inwestycja do 20 tys. zł. Wła-
dze Gminy zdecydowały, że 
pieniądze te zostaną przezna-
czone na kwietną łąkę przy 
węźle przesiadkowym na 
osiedlu Grzybowym.

Wójt Grzegorz Wojtera gratulacje dla 
mieszkańców odebrał od Prezydenta Mia-
sta Poznania Jacka Jaśkowiaka i Starosty 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego, którzy 
przy tej okazji zachęcali sucholesian do tak 

licznego udziału także w II 
turze wyborów. 

12 lipca prawie Cała 
Gmina Suchy Las poszła 
Na Wybory, bo w ponad  82 
procentach i ponownie za-
jęła pierwsze miejsce w ca-
łej metropolii. Tym razem 
nagrodą była satysfakcja, 
równie bezcenna. Mieszkań-
cy gminy Suchy Las po raz 
kolejny pokazali, że potrafią 
korzystać z przysługującego 
im prawa obywatelskiego.

BS

Dziś rozpiera nas duma, że naszymi sąsiadami są 
mieszkańcy Biedruska, Chludowa, Golęczewa, Jelon-
ka, Złotnik, Złotkowa, Zielątkowa i oczywiście stolicy 
naszej gminy – Suchego Lasu.

Obywatelska postawa mieszkańców całej gminy 
Suchy Las zaowocowała najwyższą w województwie 
wielkopolskim frekwencją w pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich i została nagrodzona wyjątko-
wym darem – wozem strażackim dla naszej gminy.

Zrządzeniem losu i w uzgodnieniu Wójta Pana 
Grzegorza Wojtery z Komendantem Miejskim PSP w 
Poznaniu, okazało się, że średni wóz strażacki poje-
dzie do OSP w Zielątkowie.

Nie będziemy ukrywali, że przysłuchując się ob-
radom sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca wznosi-
liśmy gromkie wiwaty i podziękowania dla wszyst-
kich, którzy jednym oddanym w wyborach głosem 
przyczynili się do tego sukcesu.

Dziś, po kilkudziesięciu dniach od tych wydarzeń, 
kiedy opadły już emocje, a dar w postaci wozu bojowe-
go ma namacalny czerwony kolor, chcemy jeszcze raz 
podziękować za hojny gest dla zielątkowskiej OSP. Jesz-
cze nie wiemy jak to zrobić, może pyrą z gzikiem, może 
gościną w zielątkowskim lasku otaczającym brzegi Sa-
micy, a może po prostu zwykłym DZIĘKUJEMY BARDZO 
i obietnicą, że będziemy dbali i starali się jak najlepiej 
wykorzystać podarowany nam wóz bojowy.

Choć czasy są niezwykłe, bo zagraża nam wirus, 
to już planujemy uroczysty przyjazd nagrody dla 
mieszkańców gminy Suchy Las do naszej remizy  
w Zielątkowie, na który, na razie online, serdecznie 
zapraszamy. A przy najbliższej sposobności, kiedy 
będzie już lekarstwo na Covid-19, na poprawiny  
w „realu”, oczywiście w remizie OSP w Zielątkowie.

Kto nie poszedł na wybory ten gapa, ale i tak Was 
wszystkich zapraszamy do Zielątkowa.

Dziękujemy!
Dumni z sąsiadów  

i mieszkańców gminy Suchy Las
Druhny i druhowie z OSP Zielątkowo

PODZIĘKOWANIA

Cała Metropolia Na Wybory!!!
Pod takim hasłem Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosiło konkurs dla gmin metropolii 
na najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenta RP. 

Starosta poznański Jan Grabkowski, Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera i prezydent Miasta poznania 
Jacek Jaśkowiak

Raport COVID-19
Zgodnie z informacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Poznaniu, w okresie od 9 marca do 26 sierpnia w gminie Suchy Las odnotowano 
10 przypadków zakażenia COVID-19. W tym samym okresie w Poznaniu i 17 
gminach powiatu poznańskiego zdiagnozowano łącznie 654 zachorowania. 
W okresie wakacyjnym, w Suchym Lesie stwierdzono dwa 
ogniska koronawirusa. Jedno w Prywatnym Przedszkolu Delfi-
nek w Suchym Lesie (4 przypadki – dwoje dzieci i dwie opie-
kunki) oraz w Komisariacie Policji w Suchym Lesie, gdzie za-
chorowało 8 policjantów. Obecnie zarówno przedszkole, jak i 
komisariat funkcjonują normalnie.                      ■

  

POMOC FIRMOM W DOBIE COVID-19 
 

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 

Do kontaktu z Doradcą Magdaleną Robaszkiewicz  
CONSULTING COACHING BUSINESS (CCB) 
tel. 608 065 671, e-mail: m.robaszkiewicz@ccb.com.pl  
W każdy roboczy piątek tygodnia, w godz.: 10.00-12.00 
Dyżur w siedzibie LARG – każdy ostatni piątek miesiąca, w godz. 10.00-12.00 

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O. 
tel.: 61 415 18 43, 61 415 18 42, 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 
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Gdy zostałam wybrana radną musiałam 
nauczyć się wielu nowych rzeczy, poznać 
wiele nowych zasad i reguł. Dlatego dziś 
pragnę przybliżyć Państwu 

podstawy prawne, które Radny 
powinien znać i powinien je 
stosować w praktyce, działając na 
rzecz Gminy i jej mieszkańców. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), Rada 
Gminy Suchy Las uchwaliła 26 listopada 
2015 r. uchwałę w sprawie Kodeksu Ety-
ki Radnego Gminy Suchy Las. Ta właśnie 
uchwała zawiera w sobie wszystkie prawa 
i obowiązki Radnego. Już w preambule 
czytamy, że jest to zbiór zasad, wartości 
i standardów, które obowiązują Radnych, 
posiadających mandat społeczności lokal-
nej do pełnienia odpowiedzialnych funkcji, 
wymagających wysokich norm postępowa-
nia w zakresie działalności publicznej. 

Każdy Radny obejmując mandat skła-
da ślubowanie następującej treści: Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radne-
go sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.

Rozszerzenie tych słów przynosi wspo-
mniany wcześniej Kodeks, którego art.1 
brzmi następująco:

ZASADY POSTĘPOWANIA RAD-
NEGO RADY GMINY SUCHY LAS
1.  Radny pełni służbę publiczną na rzecz 

lokalnej społeczności, mając na wzglę-
dzie dobro wspólnoty samorządowej. 

2.  Radny w swojej działalności jest nieza-
wisły i kieruje się troską o racjonalne 
gospodarowanie środkami publicznymi 
z uwzględnieniem interesu państwa, 
wspólnoty samorządowej oraz obywa-
teli. W szczególności powinien działać 
zgodnie z zasadami: 
• praworządności, 
• bezstronności i bezinteresowności,
• unikania konfliktów interesów,
• nienadużywania mandatu radnego, 
• jawności. 
W kolejnych artykułach Kodeksu znaj-

dujemy szczegółowe rozwinięcia, dotyczące 
wymienionych w punkcie 2 zasad. Kodeks 
nie mówi jednak o tym, jakie są zadania 
Rady Gminy. Do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy należy w szczególności:
• uchwalanie statutu gminy,
•  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowie-

nie o kierunkach jego działania oraz przyj-

mowanie sprawozdań z jego działalności,
•  powoływanie i odwoływanie skarbnika 

gminy, który jest głównym księgowym 
budżetu – na wniosek wójta,

•  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywa-
nie sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absoluto-
rium z tego tytułu,

•  uchwalanie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy oraz miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego,

• uchwalanie programów gospodarczych,
•  ustalanie zakresu działania jednostek po-

mocniczych, zasad przekazywania im 
składników mienia do korzystania oraz za-
sad przekazywania środków budżetowych 
na realizację zadań przez te jednostki,

•  podejmowanie uchwał w sprawach po-
datków i opłat w granicach określonych 
w odrębnych ustawach,

•  podejmowanie uchwał w sprawach ma-
jątkowych gminy, przekraczających za-
kres zwykłego zarządu,

•  określanie wysokości sumy, do której 
wójt może samodzielnie zaciągać zobo-
wiązania,

•  podejmowanie uchwał w sprawach współ-
działania z innymi gminami oraz wydzie-
lanie na ten cel odpowiedniego majątku,

•  podejmowanie uchwał w sprawach współ-
pracy ze społecznościami lokalnymi i re-
gionalnymi innych państw oraz przystę-
powania do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych i regionalnych,

•  podejmowanie uchwał w sprawach her-
bu gminy, nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg we-
wnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
a także wznoszenia pomników,

•  nadawanie honorowego obywatelstwa 
gminy,

•  podejmowanie uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i stu-
dentów,

•  stanowienie w innych sprawach zastrze-
żonych ustawami do kompetencji rady 
gminy.

Żeby zobrazować jak wygląda w prak-
tyce praca Radnego, podam przykład pracy 
nad wnioskiem budżetowym, dotyczącym 
zadań inwestycyjnych. 

Przyjmijmy, że mamy ulicę, która jest 
duktem i chcemy, żeby powstała tam peł-
na infrastruktura drogowa. Musimy w tym 
celu zastosować poniższy schemat: 
1.  Wniosek do budżetu, złożony przez radne-

go lub mieszkańca, 
grupę mieszkań-
ców, stowarzysze-
nie, komisję rady 
gminy, itd. zostaje 
zarejestrowany i 
trafia do wydziału 
finansowego oraz 
referatu/wydziału 
właściwego do merytorycznego opisania 
wniosku.

2.  Wydział finansowy tworzy na podsta-
wie wszystkich wniosków tabelę, która 
jest uzupełniana przez właściwe mery-
torycznie wydziały/referaty. Wnioski 
inwestycyjne kierowane są do referatu 
budowlano-inwestycyjnego. 

Weryfikacji podlegają następujące elementy:
•  uszczegółowienie, doprecyzowanie za-

kresu wniosku,
•  sprawdzenie własności, czy dana inwe-

stycja wymaga np. wydzielenia, wykupu 
gruntu, czy też w całości mieści się na te-
renach należących do gminy,

•  weryfikacja zgodności z obowiązującym 
na terenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (jeżeli jest),

•  uzupełnienie o informację czy był już 
wykonywany dla zadania projekt budow-
lany, czy jest wydane bądź w trakcie pro-
cedowania pozwolenie na budowę,

•  określenie przewidywanego terminu re-
alizacji,

•  oszacowanie wartości planowanej inwe-
stycji.

Tabela uzupełniona o powyższe infor-
macje trafia do wydziału finansowego, któ-
ry dalej pracuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Jak widać z powyższego przykładu 
Radny, jak każdy inny mieszkaniec, pod-
porządkowuje się zasadom nadzoru we-
wnętrznego i zewnętrznego. Zobowiązany 
jest do przestrzegania dyscypliny finan-
sowej i budżetowej. Składa sprawozdania 
ze swej działalności, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach szczegółowych. 

Idealnym podsumowaniem tej publi-
kacji jest art. 23.1 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) o 
następującym brzmieniu: Radny obowią-
zany jest kierować się dobrem wspólnoty 
samorządowej gminy. Radny utrzymuje 
stałą więź z mieszkańcami oraz ich organi-
zacjami, a w szczególności przyjmuje zgła-
szane przez mieszkańców gminy postulaty 
i przedstawia je organom gminy do rozpa-
trzenia, nie jest jednak związany instruk-
cjami wyborców.

Za wszelkie udzielone mi informacje niezbędne do 
napisania tego artykułu serdecznie dziękuję pani Doro-
cie Majchrzak z Biura Rady oraz pani Kierownik Refera-
tu Budowlano-Inwestycyjnego Aurelii Szczęsnej. 

Wiesia Prycińska 
Radna Gminy Suchy Las 

Czy radny naprawdę jest… bezradny?
“Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które pragnę dedykować wszystkim 
mieszkańcom gminy Suchy Las, którzy są zainteresowani lokalnym prawem i obyczajami 
panującymi w naszej gminie. 
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Przedtem jednak odbyła się szeroka de-
bata nad Raportem o stanie gminy Suchy 
Las, nad sprawozdaniem finansowym Gmi-
ny Suchy Las za rok 2019 i z wykonania 
budżetu. Raport gminy jest dokumentem, 
który został ustanowiony dopiero w bie-
żącej kadencji samorządu, bez szerszych 
wytycznych, co tak naprawdę ma zawie-
rać. Stąd też podczas sesji zgłoszono wiele 
uwag, co do jego okrojonej treści i braków. 
Radni zobowiązali się do wypracowania 
odpowiednich wytycznych, aby przyszło-
roczny raport zawierał szersze dane na te-
mat gminy. 

Mniejsza dyskusja wywiązała się na 
temat sprawozdania finansowego i wyko-
nania budżetu, które pozytywnie oceniała 
zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, 
jak i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.  

W drugiej części sesji Radni równie 
długo debatowali nad uchwałami: w spra-
wie metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz staw-
ki opłaty; w sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym; uchwały 
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Suchy Las; 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz wzoru 
deklaracji. Wójt zaproponował, aby opłata 
miesięczna wynosiła 27 zł. Ostatecznie, po 
burzliwej dyskusji, przegłosowano staw-
kę 25 zł (odpowiedź na pytanie, dlaczego 
konieczna była tak duża podwyżka, można 
uzyskać w dostarczonych przez urząd za-
wiadomieniach oraz osobnym artykule). 
Uchwalono również zniżkę dla kompostu-
jących oraz utrzymano w mocy zniżkę dla 
mieszkańców z Kartą Dużej Rodziny.  

Druga sesja odbyła się 9 lipca. W jej 
trakcie przyjęto uchwałę o dodatkowych 
konsultacjach społecznych w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Suchy Las. Radni przychylili się 
do wniosku prezydium Rady w tej spra-
wie, ze względu na liczne wątpliwości co 
do ostatecznego kształtu studium, a braku 
odpowiednich uwag w tej kwestii ze strony 
mieszkańców. 

Następnie podjęto uchwałę planistycz-
ną w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Suchy Las – teren zabudo-
wy usługowo-przemysłowej w rejonie ulic 

Sprzecznej i Mokrej. 
Uchwalono zmieniają-
cą uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu 
Gminy Suchy Las na 
2020 rok. Podjęto rów-
nież dwie uchwały w 
sprawie zawarcia umów 
najmu na częściach 
działek w Złotnikach, uchwałę w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Suchy Las na rok szkolny 2020/2021 
oraz  w sprawie porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą 
Rokietnica oraz Gminą Suchy Las w zakre-
sie lokalnego transportu zbiorowego, która 
jest tylko korektą istniejącej uchwały. Rada 
podjęła również ostateczną decyzję co do 
powierzenia GCI Sp. z o.o. zadania własne-
go Gminy Suchy Las, polegającego na bu-
dowie monitoringu gminnego, rezygnując z 
tego sposobu realizacji inwestycji i wybie-
rając rozwiązanie polegające na organizacji 
przetargu. Ostatnimi uchwałami podjęty-
mi w tym dniu było przyjęcie uchwały w  
sprawie powołania komisji doraźnej w celu 
zmian w statucie Gminy Suchy Las oraz 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 
uzupełniających członków Zarządu Osiedla 
Grzybowego. 

W dniu 3 sierpnia odbyła się krótka se-
sja nadzwyczajna w celu korekty uchwał 
„odpadowych” podjętych  9 lipca.

Wszystkie protokoły oraz wykazy głoso-
wań przeczytać możecie Państwo na stronie 
internetowej Gminy: bip.suchylas.pl/Rada 
Gminy/Sesje Rady Gminy/Protokoły (ka-
dencja-2018-2023). Przewodnicząca Rady 

Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

Z sesji Rady Gminy Suchy Las
Czerwcowa sesja Rady Gminy, tak jak w większości gmin w Polsce,  to przede wszystkim 
czas oceny działania Wójta za poprzedni rok. Rada Gminy Suchy Las udzieliła Wójtowi 
Grzegorzowi Wojterze wotum zaufania i absolutorium za rok 2019.  

Joga dla zdrowego kręgosłupa

Zarząd Osiedla Suchy Las-Wschód 
zaprasza na
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA SUCHY LAS-WSCHÓD 
10 września (czwartek), godz. 18:30, 
sala widowiskowa w Centrum Kultury i Bibliotece  
Publicznej w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16. 

Tematy zebrania:
•  sprawozdanie z działań zarządu oraz z wykonania za-

dań lokalnych na rok 2020,
•  podjęcie uchwały – wybór nazwy dla jednej z ulic na 

osiedlu, 
•  podjęcie uchwały – wybór zadania lokalnego na rok 2021,  
•  rozdysponowanie funduszy pozostałych z zadania lo-

kalnego z 2019 r.,
•  podjęcie uchwały – wnioski do budżetu gminnego na 

rok 2021,
•  wolne głosy i wnioski.
Obowiązuje rygor sanitarny – uczestnicy są proszeni o 
posiadanie maseczek, zachowana będzie odległość mię-
dzy uczestnikami zebrania. 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla
 Anna Ankiewicz
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Po dłuższej przerwie, 
garść osiedlowych 
informacji. 

Nowy rok zaskoczył 
nas pandemią. W związ-
ku z tym przez pierwsze pół roku Urząd 
Gminy zablokował realizację wszystkich 
zadań lokalnych oraz integracyjnych we 
wszystkich miejscowościach naszej gmi-
ny. Mając tym samym na względzie dba-
łość o bezpieczeństwo i zdrowie miesz-
kańców naszego osiedla, podjęliśmy 
jednomyślnie decyzję o nieorganizowa-
niu w tym roku żadnej imprezy integra-
cyjnej mieszkańców. Planujemy jednak 
dostarczyć dzieciom paczki przed wigilią 
oraz zebrać dary dla osób potrzebujących 
w ramach akcji „Sąsiedzka paczka świą-
teczna”.

W porozumieniu z grupą inicjatyw-
ną mieszkańców naszej gminy oraz przy 
współpracy z Urzędem Gminy, w ramach 
akcji „Maseczka dla seniora”, dostar-
czyliśmy z radnym Michałem Przybyl-
skim wszystkim seniorom naszej gminy 
maseczki ochronne. W zakresie naszego 
działania były miejscowości: Jelonek, 
Złotniki-Osiedle, Złotniki Wieś, Złotkowo 
oraz Golęczewo. Dotarliśmy do wszyst-
kich seniorów zgodnie z listą otrzymaną 
z urzędu. Kontynuując te działania, w 
ramach środków osiedlowych uwolnio-
nych przez wójta gminy, za kwotę 1.500 
zł zakupiliśmy maseczki, które wspólnie 
z zarządem i radnym Michałem Przybyl-
skim roznieśliśmy do domów i mieszkań 
na terenie naszego osiedla. Obecnie nasza 
działalność w tym obszarze nie ustała, ale 
przybrała formę interwencyjną – reaguje-
my na zgłoszone potrzeby mieszkańców, 
w szczególności seniorów.

Pomimo trwającej pandemii, staraliśmy 
się zachęcić dzieci do aktywnego uczestnic-
twa w namiastce Dnia Dziecka i Dnia Matki, 
które wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich 
corocznie organizowaliśmy. Prezentujemy 
prace Basi i Antosi na temat „Moja Mama”. 

Prace zostały uhonorowane okolicznościo-
wymi nagrodami.

W międzyczasie udało się zakończyć 
remont ul. Kochanowskiego. Nowa ulica 

została uzbrojona w kanali-
zację sanitarną i deszczową. 
Można w tej chwili bez-
piecznie ją przemierzać no-
wym chodnikiem. Z uwagi 

na trwającą pandemię, kontynuacja prac 
w ulicach Reja, Prusa oraz Słowackiego 
została wstrzymana do następnego roku. 
Nowy wygląd odzyskał za to fragment 
wyremontowanego chodnika przy stacji 
LOTOS, od ul. Dojazd.

Z odpowiedzi na moją interpelację, 
uzyskaliśmy informację od wójta, że 
przetarg na dokończenie modernizacji 
ulic Granicznej oraz Żukowej rozpisany 
zostanie w IV kwartale bieżącego roku. 
W przyszłym roku zatem będziemy mo-
gli zamknąć tę część osiedla w zakresie 
remontów i skupić się na budowie ulic 
Spacerowej i Pagórkowej.

Złożona została również interpela-
cja dotycząca działań wójta w zakresie 
pozyskania terenu pod budowę szkoły 
podstawowej w Złotnikach oraz budowy 
samej szkoły. Z uzyskanych informacji 
wynika, że dobiegają końca negocjacje 
z właścicielem terenu, dotyczące zakupu 
przedmiotowej działki (w sąsiedztwie 
przedszkola Akademos). O dalszych dzia-
łaniach w tym zakresie będziemy infor-
mować na bieżąco.

Trwa remont budynku zabytkowego 
dworca. Odrestaurowano mury, dobu-
dowano garaże, wstawiono nowe okna,  
a obecnie prace koncentrują się wewnątrz 
obiektu. Już niedługo będzie można do-
strzec całkowicie nowy wygląd jego oto-
czenia. Remont przebiega zgodnie z pla-
nem i zakończy się w październiku br. 

Naszą miejscowość odwiedziła para fo-
tografów o międzynarodowym uznaniu – 
Krystyna i Aleksander Rabijowie. Ich prace 
wybierają fotoedytorzy takich tytułów jak: 
Poznaj Świat, Podróże, Wielki Błękit, Na-
tional Geographic, Traveller, Przekrój, Poli-
tyka, Stern, Paris Match i wielu innych. Wi-
dząc naszą miejscowość zadbaną i czystą 

oraz dbającą o obiekty kolejowe, otrzymali-
śmy od nich album „Przez Polskę po torach” 
wraz ze specjalną dedykacją dla wszystkich 
mieszkańców. Publikacja ta uznawana za 

białego kruka, zostanie 
przekazana do złotnic-
kiej biblioteki, gdy już 
zostanie przeniesiona 
do budynku dworca.

Przypominamy, że 
trwa procedowanie 
zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go: Złotnik Park oraz rejonu ulicy Kocha-
nowskiego. W lipcu odbyły się publiczne 
dyskusje dotyczące tych planów, na któ-
rych sformułowano  uwagi, które złoży-
łem do Urzędu Gminy.

Na skutek interwencji radnego Michała 
Przybylskiego, przy współpracy z zastęp-
cą wójta Marcinem Bulińskim, udało się 
wreszcie odetkać rurę kanalizacji sanitar-
nej w ciągu ul. Dworcowej. To pozosta-
łość po remoncie tej ulicy. Zalegający tam 
gruz skutecznie utrudniał życie mieszkań-
com naszego osiedla. Od czasu zakończe-
nia prac, problem ten ustąpił całkowicie, 
tym bardziej, że udało się namówić spół-
kę AQUANET do sprawdzenia i oczysz-
czenia całego odcinka ul. Dworcowej.

Tegoroczne lato, to sporo ciepłych 
dni, ale też liczne i gwałtowne nawałnice 
deszczu i burz. Po każdym tego typu zda-
rzeniu poddajemy całość naszego osie-
dla oględzinom i zgłaszamy do urzędu 
wszystkie uszkodzenia i usterki. 

Od 1 sierpnia wdrożone zostały zmia-
ny rozkładu jazdy, uwzględniające nowy 
przystanek autobusowy w ciągu ul. Paw-
łowickiej – tzw. „przystanek na żądanie”. 
Czynimy starania, aby taki sam przystanek 
powstał również przy zbiegu ulic Dworco-
wej i Pawłowickiej, w szczególności dla 
mieszkańców rejonu ul. Kochanowskiego.

Już dziś informujemy Państwa, że ze-
branie osiedlowe mieszkańców odbę-
dzie się 9 września 2020 roku o godz. 
18:00 w świetlicy przy ul. Żukowej. Z 
uwagi na trwającą pandemię czekamy na 
wytyczne Urzędu Gminy, co do sposobu 
jego organizacji. Zebranie jest niezbędne, 

ze względu na konieczność uchwalenia 
środków osiedlowych na 2021 rok. 

Przez cały czas zarząd oraz radni na-
szego osiedla aktywnie zajmują się spra-
wami osiedlowymi. O wszelkich naszych 
działaniach informujemy na bieżąco na 
naszym profilu FB pod adresem: www.
facebook.com/zlotnikiosiedle. Z kolei na 
naszej stronie internetowej www.zlotniki.
suchylas.pl publikujemy najważniejsze 
wydarzenia. Dostępny jest również new-
sletter, do którego możecie się Państwo  

w każdej chwili dopisać.
Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Złotniki-Osiedle 

 Grzegorz Słowiński

  Informacje jednostek pomocnIczych
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Dwa ostatnie miesią-
ce – zdawałoby się leni-
wego wakacyjnego lata 
– przyniosły jednak szereg 
istotnych wydarzeń dla 
naszego osiedla. Zaliczyć należy do nich 
problemy z restrykcjami pandemicznymi 
oraz ujawnienie się szeregu ciekawych 
inicjatyw społecznych.

Wydaje się, że wyjaśniła się sytuacja 
niezrozumiałej postawy byłych, pozo-
stałych członków zarządu osiedla tej ka-
dencji, którzy ostatecznie złożyli swoją 
dymisję. Okres tego zamieszania zamknął 
się uchwałą Rady Gminy z dnia 9 lipca br. 
(poprzedzoną wystąpieniem na sesji RG 
przewodniczącego zarządu) o przeprowa-
dzeniu wyborów uzupełniających do na-
szego lokalnego samorządu. Wójt ogłosił 
je na dzień 7 września br. o godz. 19.00 
(poniedziałek) – z powodów restryk-
cji pandemicznych Zebranie Wyborcze 
mieszkańców odbędzie się w sali widowi-
skowej Centrum Kultury w Suchym Lesie 
przy ul. Szkolnej 16. Po krótkiej przerwie, 
w tym samym miejscu przeprowadzi-
my także Zebranie Miesz-
kańców, którego głównym 
celem będzie uchwalenie 
Zadań Lokalnych z bieżą-
cego, jak i przyszłego roku. 
Omówimy także stan reali-
zacji Zadań Lokalnych 2020 
– najważniejsze z dokonań 
to modernizacja naszego 
osiedlowego placu zabaw. 
Zapraszamy mieszkańców 
na wrześniowe zebranie do 
CKiBP przy ul. Szkolnej.

Pozytywnym efektem 
tej sytuacji jest uaktywnie-

nie się wielu mieszkańców 
naszego osiedla w działal-
ności społecznej i wsparcie 
z ich strony w bieżących 
działaniach zarządu, w tym 

trudnym okresie. Co budujące, są to 
społecznicy potencjalnie zainteresowani 
współpracą lub wręcz bezpośrednią pracą 
społeczną w zarządzie osiedla. 

Pozwoliło to zaaranżować szereg 
cennych inicjatyw plenerowych dla 
mieszkańców i sympatyków osiedla, or-
ganizowanych w trybie restrykcji pande-
micznych, takich jak zajęcia z fitness czy 
jogi, a w sierpniową sobotę odbyła się im-
preza „Atrakcje na Wakacje” na osiedlo-
wym boisku (zabawy i spektakl teatralny 
„Blaszanego Bębenka”, wizyta ekipy z al-
pakami z Żernik, a całość uatrakcyjniona 
schładzaniem upalnej temperatury przez 
przyjaciół strażaków z OSP Zielątkowo). 

Spora frekwencja na tych imprezach 
pokazuje, że mieszkańcy oczekują ta-
kich działań integracyjnych, oczywiście 
w miarę możliwości określanych przez 
obowiązujące przepisy epidemiczne. Jako 

grupa społeczników 
związana z zarządem 
osiedla, deklarujemy 
dalsze takie działania 
na rzecz mieszkańców 
i przyjaciół osiedla. 
Przykładowo, po raz 
pierwszy chcemy za-
prosić wszystkich na 
seans kina plenerowego, który odbędzie 
się 4 września (piątek), o godz. 20.30 
na osiedlowym boisku przy ul. Sosno-
wej  (film „Wszyscy wiedzą” reż. Asghar 
Farhadi, wyst. Penelope Cruz, Javier Bar-
din). 

Podkreślić trzeba cenną współpracę w 
tym okresie ze społecznikami z zarządów 
i sołectw sąsiednich jednostek pomocni-
czych. Zamierzamy dalej kontynuować tę 
formę współpracy, która przenosi w inny 
wymiar pojęcie naszej gminnej integracji.  
Związane jest to także z przygotowaniami 
do różnych ciekawych imprez związanych 
z obchodami jubileuszu 25-lecia naszego 
osiedla, przypadającego na przyszły rok. 
Komitet obchodów poprosił mieszkańców 

o nadsyłanie  zdjęć z czasów 
powstawania osiedla, które 
posłużą ciekawie przygoto-
wywanym materiałom, takim 
jak: kalendarz, folder czy 
wystawa związana z jubile-
uszem osiedla. O szczegółach 
innych interesujących imprez 
z okazji 25-lecia osiedla, uza-
leżnionych jednak od sytuacji 
pandemicznej, poinformuje-
my w terminie późniejszym.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

  Informacje jednostek pomocnIczych

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SUCHY LAS
9 WRZEŚNIA  2020 r. (środa), godz. 18:30
Sala widowiskowa CKiBP w Suchym Lesie
Plan zebrania:
1. Powitanie i przedstawienie planu.
2. Wybór prowadzącego zebranie.
3.  Sprawozdanie z wykonania zadań lokalnych w roku 

2020.
4.  Przeznaczenie środków finansowych pozostałych z 2019 r.
5.  Omówienie zadań lokalnych do realizacji w 2021 r. – 

podjęcie uchwały.
6. Wnioski do budżetu gminnego – podjęcie uchwały.
7. Sprawy bieżące.
8. Informacje Wójta.
9. Wolne głosy i wnioski.
Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!

Zapraszam w imieniu Zarządu Osiedla,
Sylwia Szenk

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las
e-mail: sylwiaszenk78@wp.pl 
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z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
krajowych i Autostrad O/poznań Markiem 
Napierałą rozmawiała Barbara Stachowiak
Jaka jest obecnie sytuacja, jeżeli cho-

dzi o natężenie ruchu na krajowej jede-
nastce?

Wystarczy poczytać opinie mieszkań-
ców miejscowości, przez które przebiega 
DK11. Sytuacja jest szczególnie trudna w 
letnie weekendy. Uwidacznia się to w ki-
lometrowych korkach. Newralgicznymi 
punktami na mapie drogowej są Oborniki, 
później Ujście, Jastrowie, Okonek. Po-
twierdzają to także nasze badania natężenia 
ruchu. Na drodze krajowej mamy ponad 20 
tys. pojazdów na dobę na jednej jezdni. 
Natomiast przyjmuje się, że maksymalne 
obciążenie jednej jezdni powinno wynosić 
od 12 do 15 tys. pojazdów. Przekroczenie 
zatem jest znaczące. 

W jaki sposób sytuacja ta może zostać 
rozwiązana?

Obecnie stosujemy rozwiązanie do-
raźne. Jest nim wyłączanie w godzinach 
szczytu sygnalizacji świetlnej na DK 11. 
Dajemy priorytet podróżującym drogą 
krajową, z racji tego, że mają do pokona-
nia duże odległości i muszą spędzić wiele 
godzin w aucie. Ale coś zawsze dzieje się 
czyimś kosztem. W ten sposób, niestety 
cierpią okoliczni mieszkańcy. Przejście z 
jednej strony drogi na drugą lub wyjazd z 
podporządkowanej drogi, stają się trudne 
i niebezpieczne. Dlatego absolutnie ko-
niecznym rozwiązaniem tej sytuacji jest 
budowa drogi ekspresowej. 

Na jakiej trasie planuje się budowę 
drogi ekspresowej S11?

Zacznę zgodnie z kilometrażem dróg, 
z północy na południe kraju. Oddział za-
chodniopomorski Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad wybudował 
obwodnicę Szczecinka. Od tego miejsca, 
mimo że nie jest to województwo wielko-
polskie, nasz oddział GDDKiA projektuje 
drogę ekspresową – poprzez Piłę, Ujście, 
Chodzież, Budzyń, Oborniki, Chludowo. 
W Złotkowie droga ta wepnie się w ist-
niejący, ponad 26-kilometrowy odcinek 
Zachodniej Obwodnicy Poznania. Mamy 
oczywiście jeszcze w projektowaniu S11 
na południu, ale o tym już nie będę mówił. 

Na jakim etapie są prace związane z 
budową tej części północnej drogi eks-
presowej?

Jeżeli mówimy o północy, to prace na 
wszystkich odcinkach są mniej więcej na 
tym samym poziomie zaawansowania. Od 

września w sprawie każdego odcinka będą 
odbywać się w Warszawie posiedzenia 
KOPI (Komisji Oceny Przedsięwzięć In-
westycyjnych powołanej przez General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad), na których zostanie podjęta decyzja 

w sprawie wariantu rekomendowanego 
dla każdego odcinka we wnioskach do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska o wydanie decyzji środowiskowej. W 
tym momencie pałeczkę przejmuje RDOŚ, 
który będzie procedował wydanie decyzji. 
W zależności od problemów środowisko-
wych, odwołań mieszkańców itp., trwa to 
zwykle do roku. W międzyczasie wykony-
wana będzie koncepcja programowa (KP), 
która pozwoli przygotować kosztorys i 
napisać program funkcjonalno-użytkowy 
(PFU) dla przyszłego wykonawcy. Mając 
koncepcję ogłosimy przetarg w formule 
„Zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca bę-
dzie miał trzy lata na realizację inwestycji. 
Rok zajmie przygotowanie dokumentacji, 
a dwa lata budowa. Proszę zauważyć, pa-
trząc na skalę problemów i skalę przedsię-
wzięcia, dwa sezony budowlane to wcale 
nie jest dużo. 

Budowa drogi ekspresowej będzie 
wiązała się z wykupem gruntów, także w 
gminie Suchy Las, czyli pomiędzy Złot-
kowem a Chludowem. Kiedy to może 
nastąpić? 

Podstawą rozpoczęcia wypłat odszko-
dowań dla właścicieli nieruchomości, któ-
re będziemy musieli nabyć w celu prze-
prowadzenia inwestycji, jest prawomocny 

ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej) wydawany przez Wojewodę. 
ZRID, o którym mowa zatwierdza podzia-
ły nieruchomości. Dla nas jest to sygnał, że 
możemy rozpocząć budowę, mimo że od-
szkodowania nie zostały jeszcze wypłaco-
ne. Równolegle Wojewoda powoła zespoły 
rzeczoznawców, którzy będą zgłaszać się 
do właścicieli, w celu wyceny nierucho-
mości. Myślę, że rzeczoznawcy powinni 
pojawić się w drugiej połowie 2023 roku, 
ale podkreślam jest to orientacyjny termin, 
który może ulec zmianie. Na tę okolicz-
ność rzeczoznawcy sporządzą stosowny 
operat szacunkowy. W momencie, kiedy 
kosztorys zostanie wykonany, Wojewoda 
o zebraniu materiałów zawiadomi zainte-
resowaną osobę. Jeżeli osoba ta zgodzi się 
z kosztorysem, wypłata odszkodowań na-
stępuje w ciągu 14 dni. 

Po wybudowaniu drogi ekspresowej, 
jaką rolę będzie pełnić istniejąca DK11. 

Przyjęliśmy taką zasadę, że istniejącą 
drogę krajową staramy się jak najmniej 
naruszać, ponieważ jest ona ukształtowana 
historycznie. Pozostaje ona zawsze znako-
mitą drogą rezerwową dla wybudowanej 
drogi ekspresowej. Ktoś, kto będzie jechał 
ze Złotkowa do Chludowa niekoniecznie 
będzie musiał korzystać z drogi ekspre-
sowej. Droga ekspresowa ukierunkowana 
jest na sprawne przemieszczanie się po-
nadregionalne. Natomiast obecna droga 
krajowa znakomicie poprowadzi ruch lo-
kalny. Jadąc nią oczywiście będzie można 
wjechać na drogę ekspresową i zjechać z 
niej na jednym z węzłów – w Złotkowie 
czy w Chludowie. Ponadto w momencie, 
kiedy wybudujemy drogę ekspresową, z 
mocy ustawy dotychczasowa droga krajo-
wa stanie się drogą wojewódzką i zmieni 
zarządcę. 

Kiedy to nastąpi?
Odcinek Oborniki – Złotkowo wraz  

z obwodnicą Obornik w 2025 roku (niektó-
re z pozostałych odcinków w roku 2026). 
Ale jest jeden istotny warunek, jeśli będzie 
zagwarantowane finansowanie. Teraz jeste-
śmy na etapie projektowym i mamy środki 
przyznane z budżetu Państwa, by rozliczyć 
się z firmami, które dla nas projektują. 
Ufam, że w momencie, kiedy zgłosimy ak-
ces, że jesteśmy przygotowani do budowy 
drogi, otrzymamy niezbędne finansowanie. 
Koszt budowy jednego kilometra takiej 
drogi to ok. 35 milionów złotych, łącznie z 
wykupami. W tym miejscu uczynię pewną 
uwagę. Mamy takie odcinki dróg ekspre-
sowych, na których bardzo czasochłonne i 
kosztowne jest przebudowywanie tego, co 
się wokół nich znajduje. Układ dróg tych 
istniejących z nowymi musi być jednak 
spójny. Gdybyśmy budowali 50 – 60 lat 
temu, to byłoby prościej i taniej, ponie-
waż w ziemi nie było takiego nasycenia 
infrastruktury. Teraz realizując inwestycję 

Kiedy pojedziemy drogą ekspresową S11?
Wszystko wskazuje na to, że za 5 – 6 lat z Suchego Lasu pojedziemy drogą ekspresową S11 
nad morze. Inwestycja, która jest na etapie projektowym, będzie składać się z czterech 
odcinków o łącznej długości ok. 170 km. Jeden z nich powstanie od Obornik do Złotkowa 
wraz z obwodnicą Obornik.
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„tniemy” wszystko, poczynając od dróg, 
poprzez sieci przesyłowe, gazociągi itp. 
Wszystko musimy przebudować. Ale po-
tem zostaje taka sytuacja, że jest wybudo-
wana droga ekspresowa i uporządkowane 
wszystko wokół niej.

Jeśli plan zostanie zrealizowany w 
2025-2026 roku, jaki będziemy mieli 
stan dróg w Wielkopolsce?

W tym momencie w Wielkopolsce mamy 
ok. 300 kilometrów dróg ekspresowych 
oraz 220 km autostrady A2. Natomiast w 
projektowaniu mamy jeszcze 400 kilome-
trów dróg ekspresowych. W 2026 roku w 
naszym regionie powinno być około 700 
kilometrów dróg ekspresowych oraz 220 
km autostrad. Przy tej okazji muszę także 
wspomnieć, że w najbliższych kilku latach 

w ramach Programu budowy 100 obwod-
nic, w Wielkopolsce powstanie 8 obwod-
nic miejscowości na pozostałej sieci dróg, 
a kolejnych pięć jest na liście rezerwowej. 
Jestem pewien, że po zrealizowaniu tych 
zamierzeń uzyskamy bardzo dobry rezul-
tat, godny najbardziej gospodarczo rozwi-
niętych regionów Europy. 

 

Przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz 
Ustawy o drogach publicznych wyraźnie 
określają, czym jest droga i do jakich ce-
lów służy.  Zgodnie z ustawą droga to: wy-
dzielony pas terenu składający się z jezdni, 
pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub 
drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem 
pojazdów szynowych znajdującym się w 
obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy 
wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

– Należy jednak podkreślić, że miejsca 
postojowe, parkingi publiczne to nie miej-
sca rozładunku pojazdów, w tym często z 
użyciem wózków widłowych – dodaje Jó-

zef Klimczewski z Referatu Komunalnego 
Urzędu Gminy. – Poza tym trzeba pamiętać 
o tym, że przepisy Prawa o ruchu drogowym 
zabraniają postoju na obszarze zabudowa-
nym, pojazdu lub zespołu pojazdów o do-
puszczalnej masie całkowitej przekraczają-
cej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, 
poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. 

Gdzie zatem powinien odbywać się roz-
ładunek i załadunek towarów? – Takie czyn-
ności powinny być wykonywane na terenie 
prywatnym, czyli na przykład firmy, a nie na 
drodze, co często ma miejsce – wyjaśnia Jó-
zef Klimczewski. 

W rzeczywistości bywa inaczej. Powody 

są różne. Zdarza się, że wjazdy do firm są 
zbyt wąskie dla dużych samochodów lub na 
ich terenie nie ma odpowiedniego pola ma-
newru, znajdują się różne elementy, które to 
utrudniają. Przedsiębiorcy powinni jednak 
pomyśleć o odpowiedniej przestrzeni. 

– Urząd Gminy jest otwarty na tego typu 
realizacje – podkreśla Józef Klimczewski.  
– Przedsiębiorcy, którzy składają do nas 
wniosek o poszerzenie wjazdu mogą liczyć na 
naszą pomoc i pozytywne rozpatrzenie spra-
wy. W gminie mieliśmy zdarzenie z udziałem 
pieszego, który został potrącony przez wózek 
widłowy, właśnie podczas rozładunku samo-
chodu ciężarowego na drodze publicznej.  
W rezultacie kierujący wózkiem widłowym 
został pociągnięty do odpowiedzialności. Do-
piero po tym incydencie przedsiębiorca wy-
stąpił do Urzędu o poszerzenie wjazdu i dziś 
ciężarówki rozładowywane są już na terenie 
jego firmy –  wskazuje Józef Klimczewski. 
                      bs

Temat porzuconych wraków samocho-
dów był po raz kolejny punktem i przedmio-
tem comiesięcznego spotkania gminnego 
Zespołu Zadaniowego ds. Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego. W jego trakcie 
omówiono m.in. kto i w jakich okoliczno-
ściach może interweniować w takiej sytu-
acji. 

Gminie nie zależy na karach  
i mandatach, ale na porządku  
i bezpieczeństwie – podkreśla 
Józef klimczewski

– Przepisy prawa przewidują możli-
wość usuwania z polskich ulic pojazdów, 
które powodują zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa, zdezelowanych i nienadających się 
do użytkowania, mimo iż są zaparkowane 
prawidłowo – wskazuje Michał Magdziarz 
ze Straży Gminnej. – By tak się stało, mu-
szą być jednak spełnione ściśle określone 
warunki. Jak mówią przepisy: „pojazd po-
zostawiony bez tablic rejestracyjnych lub 
pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie 
jest używany, może zostać usunięty z drogi 
przez straż gminną. 

W ostatnim czasie dzięki działaniom 
podjętym przez „naszych” strażników, 
kilka aut nieużytkowanych przez długi 
czas (wraków) zostało usuniętych z gmin-
nych terenów publicznych. Zrobili to wła-
ściciele, a w sytuacji, gdy właściciel nie 
usunął pojazdu, na jego koszt zrobiła to 
Straż Gminna. 

Taki pojazd umieszcza się wówczas na 
wyznaczonym przez starostę parkingu strze-
żonym do czasu uiszczenia opłaty za jego 
usunięcie, parkowanie. – Usuwaniem pojaz-
dów oraz prowadzeniem parkingu w gminie 

Suchy Las zajmuje się firma „Pers” – wyja-
śnia zastępca komendanta Straży Gminnej 
w Suchym Lesie Marek Łupiński. 

– Właściciel usuniętego pojazdu ma 
trzy miesiące na jego odebranie. Po tym 
okresie pojazd, na drodze sądowej, zo-
staje wywłaszczony i staje się własnością 
gminy. Ta z kolei, zgodnie z przepisa-
mi, może taki pojazd sprzedać na drodze 
przetargu – dodaje Józef Klimczewski  
z Referatu Komunalnego Urzędu Gminy. 
Przepadek auta nie zwalnia jednak osoby 
będącej jego właścicielem w dniu wyda-
nia dyspozycji o usunięciu, do poniesienia 
kosztów. Koszty te naliczane są za usunię-
cie, przechowywanie, oszacowanie, sprze-
daż lub zniszczenie pojazdu. 

BS

Wraki znikają z terenu gminy
Wraki aut to nie tylko problem w miastach. Także na terenie gminy powodują zagrożenie 
i szpecą otoczenie, ale co ważne powoli znikają z naszego krajobrazu. 
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Problem z ciężarówkami
Załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych nie może odbywać się na drogach 
publicznych. Jest to niezgodne z prawem, tamuje i utrudnia ruch i stwarza zagrożenie 
dla innych użytkowników dróg. 
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Gdzie można korzystać?
Przejazd na podstawie bezpłatnego 

szkolnego biletu sieciowego na obsza-
rze stref biletowych A+B+C+D dotyczy 
aglomeracyjnego systemu transportu pu-
blicznego w ramach ZTM, obejmującego 
komunikację autobusową, tramwajową, a 
także kolejową (w tym przypadku wyłącz-
nie na terenie Poznania). 

Kto może skorzystać?
Do skorzystania z  bezpłatnego szkolne-

go biletu sieciowego upoważnieni są wy-
łącznie uczniowie szkół podstawowych 
zamieszkali na terenie gminy, których ro-
dzice lub prawni opiekunowie wskazują, 
że adresem ich miejsca zamieszkania do 
celów rocznego rozliczenia podatku do-
chodowego jest gmina Suchy Las. 

Na jakich zasadach można korzystać?
Bezpłatny szkolny bilet sieciowy waż-

ny jest od 1 października do 30 września. 

Aktywować można go w formie Poznań-
skiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 
(PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Ju-
nior). W przypadku:
–  uczniów uczęszczających do szkół pod-

stawowych na terenie gminy Suchy Las 
w terminie od rozpoczęcia roku szkol-
nego do 18 września, składając kartę w 
placówce oświatowej (sekretariacie), do 
której uczeń uczęszcza; 

–  uczniów uczęszczających do szkół pod-
stawowych poza terenem gminy Suchy 
Las (objętych aglomeracyjnym syste-
mem transportu publicznego) w termi-
nie od rozpoczęcia roku szkolnego do 
18 września, składając kartę w Urzędzie 
Gminy Suchy Las. 
– Zachęcamy do jak najszybszego skła-

dania wniosku o wydanie karty PEKA 
lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone w 

placówkach oświatowych lub w Urzędzie 
Gminy Suchy Las po terminie 18 września 
nie zostaną uwzględnione – informuje Da-
mian Torba z Referatu Komunalnego Urzę-
du Gminy. 

Uczniowie szkół podstawowych, do 
czasu aktywowania bezpłatnych szkolnych 
biletów sieciowych, mogą korzystać z dar-
mowej komunikacji na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej. 

BS

Darmowe przejazdy dla uczniów 
podstawówek
Uczniowie szkół podstawowych przez kolejny już rok szkolny będą mogli korzystać  
z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego na terenie oraz poza terenem 
gminy Suchy Las. 

Przy korekcie poszczególnych rozkładów 
jazdy uwzględnione zostały uwagi miesz-
kańców oraz wyniki obserwacji poczynione 
przez pracowników Urzędu Gminy Suchy 
Las i Zakładu Komunikacji Publicznej. 

Najważniejsze zmiany dla linii:
• 901
–  w celu przyspieszenia dojazdu dla pra-

cowników Park Nickel zdecydowano się 
na usunięcie wjazdów na przystanek Su-
chy Las – Działki o godzinach odjazdów 
7:45 i 8:40 z os. Sobieskiego,

–  w soboty i niedziele – przesunięcie kur-
sów na godz. 22:00 z os. Sobieskiego w 
kierunku Suchego Lasu,

–  rozłożenie kursów 901 i 902 z przystanku 
„Suchy Las – Działki”,

–  koordynacja kursów niedzielnych pod 
kątem dojazdu na msze św. do kościoła 
w Suchym Lesie. 

• 905 
–  nowy przystanek Złotniki – Pawłowicka 3 

na ul. Pawłowickiej dla obsługi pasaże-
rów oraz mieszkańców,

–  przyspieszenie kursów sobotnich i nie-
dzielnych dla osób pracujących, dojeż-
dżających do miasta Poznania,

–  skoordynowanie kursów powrotnych dla 
dzieci kończących lekcje z przystanku Su-
chy Las – Szkoła w kierunku Chludowa,

–  kurs z os. Sobieskiego o godz. 22:45 w 
dni robocze,

–  koordynacja kursów niedzielnych pod 
kątem dojazdu na msze św. do kościoła,

–  likwidacja jednego kursu w niedziele i 
święta w kierunku do Chludowa. 

• 907 
–  na podstawie licznych interwencji miesz-

kańców zdecydowano się na powrót 
schematu linii przez Złotkowo – Soboc-
ka, Złotkowo – Wieś, Złotkowo – Cedro-
wa, 

–  zdecydowano się na dołożenie dodatko-
wych dwóch kursów w każdym kierunku 

w dni robocze (zwiększenie ilości kur-
sów z 14 par do 16 par),

–  likwidacja jednego kursu w niedziele i 
święta w kierunku Poznania, 

–  zagęszczenie kursów w godzinach po-
rannych w obu kierunkach, zwłaszcza 
w kierunku do Poznania, w godz. 5:20, 
6:00 oraz 6:48,

–  uruchomienie kursu wspomagającego 
kurs 905 z dowozem dzieci na przysta-
nek Suchy Las – Szkoła na godz. 7:46,

–  koordynacja kursów z dowozem dzieci 
na I i II lekcję ZS w Chludowie,

–  kursy w dni robocze z os. Sobieskiego o 
godzinach: 22:00 oraz 23:25, 

–  uruchomienie kursu w dni robocze o 
godz. 22:20 z Chludowo – Szkoła w kie-
runku Poznania.

■

Zmiany w gminnej komunikacji
Od 1 sierpnia obowiązują nowe - zmienione rozkłady jazdy autobusów gminnej komunikacji 
publicznej. Zostały one wprowadzone dla czterech linii autobusowych: 901, 904, 905 i 907. 
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trasa*: Os. Sobieskiego  - Szeligowskiego 1’ - Szymanowskiego 1’ - Os. Zygmunta Starego 1’ - Os. Marysieńki 1’ – Wiedeńska 1’ - Wietrzna NŻ 2’ – Suchy Las Os. Przylesie 1’ - Suchy 
Las Sprzeczna NŻ 1’ - Suchy Las Strażacka 1’ - Suchy Las Nowy Rynek 1’ - (Suchy Las Łąkowa NŻ 2’ - Suchy Las Działki 1’ - Suchy Las Łąkowa NŻ 2’) - Suchy Las Kościół   NŻ 2’ - Suchy 
Las Os. Poziomkowe 2’ - Suchy Las Os. Jagodowe 1’ - Suchy Las Borówkowa 1’ - Suchy Las Promienista NŻ 1’ - Złotniki Os. Grzybowe 2’ - Jelonek Nektarowa NŻ 2’- Złotniki Park 
Nickel I 3’ - Złotniki Park Nickel II 2’ - Złotniki Złotnicka NŻ 1’ - Złotniki Osiedle 1’

D - kursy przez Suchy Las Działki
*  Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Os. Sobieskiego do przystanku 

Szeligowskiego wynosi 1 min. 

ODJAZDY OS. SOBIESKIEGO

Dni robocze Soboty Niedziele i święta

04:55D 05:20 05:43D 06:20 06:45D 07:10 07:45 
08:08D 08:40 09:05D 09:47 10:03 10:40 11:03D 
11:33 12:05D 12:37 13:03D 13:30 13:55D 14:40 
15:20D 15:45 16:10D 16:55 17:23D 17:55 18:20D
19:00 19:20D 19:55 20:20D 20:50 21:25D 22:05 
22:55D

05:50 06:35 07:35 08:30D 
09:45D 10:40D 12:00D 12:40D 
13:40D 14:45D 15:40D 16:40D 
17:30D 19:00D 19:30 20:30 
22:00

05:40 06:30 07:40 08:40D 
09:25D 11:00D 11:50D 12:40D 
13:40D 14:40D 15:40D 16:40D
17:30D 18:40D 19:40 20:35 
22:00 

trasa*: Złotniki Osiedle -  Złotniki Park Nickel I 4’  -  Złotniki Park Nickel II 2’ - Złotniki Złotnicka NŻ 1’ - Jelonek Nektarowa NŻ 1’ - Złotniki Os. Grzybowe 2’- Suchy Las Promienista NŻ 
2’- Suchy Las Borówkowa 1’ – Suchy Las Os. Jagodowe 1’ - Suchy Las Os. Poziomkowe 1’ - Suchy Las Os. Szafirowe NŻ 1’- Suchy Las Nowy Rynek 2’ - (Suchy Las Łąkowa NŻ 2’ - Suchy 
Las Działki 1’ - Suchy Las Łąkowa NŻ 2’)- Suchy Las Strażacka 2’ - Suchy Las Sprzeczna NŻ 1’ - Suchy Las Os. Przylesie 1’ - Wietrzna NŻ 1’ – Os. Marysieńki 2’ - Os. Zygmunta Starego 
2’ - Szymanowskiego 1’ - Szeligowskiego 1’ - Os. Sobieskiego 1’  

D - kursy przez Suchy Las Działki
* Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Złotniki Osiedle do przystanku Złotniki Park 
Nickel I wynosi 4 min.

ODJAZDY ZłOtNiki OSieDLe
Dni robocze Soboty Niedziele i święta

04:20 04:40 05:00D 05:40 05:55D 06:35 06:55D 
07:32 07:55D 08:30 08:55D 09:20 09:55D 10:27 
10:45D 11:15 11:45D 12:15 12:50D 13:20 13:55D 
14:15D 14:50D 15:25D 16:05D 16:30D 17:00D 17:35
18:15D 18:40 19:00D 19:40 20:05D 20:45 21:10D 
22:00

04:50 05:45 06:50 07:40
08:40D 09:55D 11:20D 11:55D
12:55D 13:55D 14:55D 15:55D
16:50D 17:35D 18:30 19:55
21:15

04:55 05:55 07:05 08:00 
08:25D 09:30D 10:25D 12:00D 
12:55D 13:55D 14:25D 15:55D 
16:30D 17:25D 18:45 19:55 
21:10

trasa*: Os. Sobieskiego - Szeligowskiego 1’ - Szymanowskiego 1’ - Os. Zygmunta Starego 1’ - Os. Marysieńki 1’ - Wiedeńska 1’ – Mateckiego 2’ - Łęgowskiego NŻ 1’ - Suchy Las 
Wiadukt NŻ 2’ - Suchy Las Kościół 1’ - Suchy Las Szkoła 1’ - Suchy Las Konwaliowa 1’ - Jelonek Nektarowa NŻ 2’ - Złotniki Złotnicka 1’NŻ - Złotniki Osiedle 1’

* Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Os. Sobieskiego do przystanku 
Szeligowskiego wynosi 1 min. 

ODJAZDY OS. SOBIESKIEGO

Dni robocze Soboty Niedziele i święta

05:35 06:55 07:50 09:15 10:25 11:35 
12:45 14:00 15:00 16:00 17:27 18:30
19:40 21:07 22:20

05:35 06:50 07:57 09:15 
10:20 11:15 12:50 13:55 
15:05 16:15 17:10 18:30
19:50 21:00 22:20 

07:00 08:15 09:43 10:45 
12:00 13:05 14:15 15:20 
16:30 17:35 19:00 20:05
21:20 22:20 

trasa*: Złotniki Osiedle - Złotniki Złotnicka NŻ 2’ - Jelonek Nektarowa NŻ 1’ - Suchy Las Konwaliowa 2’ - Suchy Las Szkoła 1’ - Suchy Las Kościół 1’ - Suchy Las Wiadukt NŻ 1’ - 
Łęgowskiego NŻ 2’ – Mateckiego 2’ - Os. Marysieńki 2’ - Os. Zygmunta Starego 2’ - Szymanowskiego 1’ -  Szeligowskiego 1’ - Os. Sobieskiego 
* Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Złotniki Osiedle do przystanku Złotniki 
Złotnicka wynosi 2 min. 

ODJAZDY ZłOtNiki OSieDLe
Dni robocze Soboty Niedziele i święta

05:10 06:15 07:21 08:20  09:40 10:55 
12:10 13:30 14:27 15:32 16:40 18:00
19:10 20:22 21:30

05:05 06:15 07:25 08:28
09:40 10:50 12:20 13:20
14:30 15:40 16:25 18:00
19:15 20:20 21:40 

06:20  07:40 09:05 10:10
11:25 12:32 13:40 14:50
15:45 17:05 18:10 19:30
20:40 21:50 

901

904

Zmiany w roZkładach jaZdy
Pozostałe rozkłady jazdy autobusów linii 902, 911, 253, 348 nie ulegają zmianie
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trasa*: Os. Sobieskiego - Szeligowskiego 1’ - Szymanowskiego 1’ - Os. Zygmunta Starego 1’ - Os. Marysieńki 1’ - Wiedeńska 1’ - Wietrzna NŻ 2’ - Suchy Las Os. Przylesie 1’ - Suchy 
Las Sprzeczna NŻ 1’ - Suchy Las Strażacka 1’ - Suchy Las Nowy Rynek 1’ - (Suchy Las Łąkowa NŻ 2’ - Suchy Las Działki 1’ - Suchy Las Łąkowa NŻ 2’) - Suchy Las Kościół 2’ - Suchy 
Las Szkoła 1’ - Suchy Las Konwaliowa 1’ - Jelonek Nektarowa NŻ 2’ - Złotniki Złotnicka NŻ 1’ - Złotniki Łagiewnicka NŻ 1’ - Złotniki Pawłowicka 1’ - Złotniki Pawłowicka NŻ 1’ – 
Złotniki Stacja 1’ - Złotniki Wieś 4’ - Złotniki Zielona NŻ 2’ - Złotkowo Żytnia NŻ 2’ - Złotkowo Cedrowa NŻ 2’ - Złotkowo Wieś 1’ - Złotkowo Sobocka NŻ 1’ - Golęczewo Obornicka 
NŻ 3’ - Golęczewo Stacja NŻ 1’ - Golęczewo Szkoła 1’ - Golęczewo Promienista NŻ 1’- Zielątkowo Las NŻ 1’ - Zielątkowo Świerkowa NŻ 1’- Zielątkowo OSP 1’ - Zielątkowo 
Pogodna NŻ 1’ - Zielątkowo Wspólna NŻ 1’ - Chludowo Nad Torem NŻ 1’ - Chludowo Stacja NŻ 1’ - Chludowo Wargowska NŻ 1’ - Chludowo Tysiąclecia NŻ 1’ - Chludowo Szkoła 1’ 

D - kursy przez Suchy Las Działki
*  Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Os. Sobieskiego do przystanku 

Szeligowskiego wynosi 1 min. 

ODJAZDY OS. SOBIESKIEGO

Dni robocze Soboty Niedziele i święta

05:05 05:58 06:40 07:24D 08:10D 08:45 09:10 
09:35 09:55 10:35 11:25 11:50 12:30 13:20 
13:40 14:15 14:32 15:30 16:30 17:45 18:10 
18:55 19:35 20:30 21:15 22:45 

05:55 06:55 07:30 08:40 
10:00 11:05 11:50 13:45 
14:55 15:20 16:50 18:00 
19:10 19:55 20:50 21:40 
22:50

06:45 07:30 08:05 08:55 
09:50 11:15 12:55 13:50 
14:30 16:10 16:55 18:35 
19:15 19:55 21:35 22:50 

trasa*: Chludowo Szkoła - Chludowo Rynek NŻ 1’ - Chludowo Kościół NŻ 1’ - Chludowo Tysiąclecia NŻ 1’ - Chludowo Wargowska NŻ 1’ - Chludowo Stacja NŻ 1’ - Chludowo 
Nad Torem NŻ 1’ - Zielątkowo Wspólna NŻ 1’ - Zielątkowo Pogodna NŻ 1’ - Zielątkowo OSP 1’ - Zielątkowo Świerkowa NŻ 1’ - Zielątkowo Las NŻ 1’ - Golęczewo Promienista NŻ 
1’ - Golęczewo Szkoła 1’ - Golęczewo Stacja NŻ 1’ - Golęczewo Obornicka NŻ 1’ - Złotkowo Sobocka NŻ 4’ - Złotkowo Wieś 1’ - Złotkowo Cedrowa NŻ 1’ - Złotkowo Lipowa NŻ 1’ - 
Złotkowo Żytnia NŻ 1’ - Złotniki Pawłowicka NŻ 1’ - Złotniki Stacja 1’ - Złotniki Wieś 4’ - Złotniki Zielona NŻ 2’ - Złotniki Łagiewnicka NŻ 1’ - Złotniki Złotnicka NŻ 2’ - Jelonek Nektarowa 
NŻ 1’ - Suchy Las Konwaliowa 2’ - Suchy Las Szkoła 1’ - Suchy Las Nowy Rynek 2’ - (Suchy Las Łąkowa NŻ 2’ - Suchy Las Działki 1’ - Suchy Las Łąkowa NŻ 2’) - Suchy Las Strażacka 
2’ - Suchy Las Sprzeczna NŻ 1’ - Suchy Las Os. Przylesie 1’ - Wietrzna NŻ 1’ - Os. Marysieńki 2’ - Os. Zygmunta Starego 2’ - Szymanowskiego 1’ - Szeligowskiego 1’ - Os. Sobieskiego 1’

D - kursy przez Suchy Las Działki
*  Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Chludowo Szkoła do przystanku Chludowo 

Rynek wynosi 1 min. 

ODJAZDY CHLUDOWO
Dni robocze Soboty Niedziele i święta

04:05 04:30 05:00 05:40 06:25 06:58 08:00 
08:32 08:46 09:20 10:10 10:35 10:55 11:20 
11:45 12:35 13:05 14:00D 14:53D 16:00 17:00 
17:45 18:00 19:00 19:35 21:25

04:13 05:25 06:32 07:30
08:40 09:15 09:50 11:10
12:25 13:30 14:55 16:10
17:20 18:50 19:15 20:35
21:50

04:13 05:55 06:55 07:45
09:20 10:05 11:50 13:25
14:15 14:55 15:45 17:20
18:05 18:50 20:25 21:00
21:50

trasa*: Os. Sobieskiego - Os. Sobieskiego Komisariat NŻ 1’ - Wiedeńska 1’ - Mateckiego 2’- Łęgowskiego NŻ 1’ - Suchy Las Wiadukt NŻ 2’ - Suchy Las Kościół 1’ - Suchy Las Szkoła 
1’ - Suchy Las Konwaliowa 1’- Jelonek Nektarowa NŻ 2’ - Złotniki Złotnicka NŻ 1’ – Złotniki Łagiewnicka NŻ 1’ - Złotniki Pawłowicka 1’ - Złotkowo Żytnia NŻ 1’ - Złotkowo Cedrowa 
NŻ 2’ – Złotkowo Wieś 1’ – Złotkowo Sobocka NŻ 1’ - Golęczewo Obornicka NŻ 3’ – Golęczewo Stacja NŻ 1’ - Golęczewo Szkoła 1’ - Golęczewo Promienista NŻ 1’ - Zielątkowo Las 
NŻ 1’ - Zielątkowo Świerkowa NŻ 1’ - Zielątkowo OSP 1’ - Zielątkowo Pogodna NŻ 1’ - Zielątkowo Wspólna NŻ 1’ - Chludowo Nad Torem NŻ 1’ - Chludowo Stacja NŻ 1’ - Chludowo 
Wargowska NŻ 1’ - Chludowo Tysiąclecia NŻ 1’ - Chludowo Szkoła 1’ 
*  Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Os. Sobieskiego do przystanku Os. 

Sobieskiego Komisariat wynosi 1 min. 

ODJAZDY OS. SOBIESKIEGO

Dni robocze Soboty Niedziele i święta

05:32 06:25  07:05 07:50 08:05 11:00 
12:55 13:05 15:10 16:15 17:15 18:28 
20:05 21:40 22:00 23:25

05:25 06:25 08:20 09:25 
10:45 12:20 13:10 14:30 
16:00 17:25 18:40 20:40

05:45 10:30 12:15 15:15 
17:40 20:44 22:16 

trasa*: Chludowo Szkoła - Chludowo Rynek NŻ 1’ - Chludowo Kościół NŻ 1’ - Chludowo Tysiąclecia NŻ 1’ - Chludowo Wargowska NŻ 1’ - Chludowo Nad Torem NŻ 1’ - Zielątkowo 
Wspólna NŻ 1’ - Zielątkowo Pogodna NŻ 1’ - Zielątkowo OSP 1’ - Zielątkowo Świerkowa NŻ 1’ - Zielątkowo Las NŻ 1’ - Golęczewo Promienista NŻ 1’ - Golęczewo Szkoła 1’ - Golęczewo 
Stacja NŻ 1’ - Golęczewo Obornicka NŻ 1’ - Złotkowo  Sobocka NŻ 4’ - Złotkowo Wieś 1’ - Złotkowo Cedrowa NŻ 1’ - Złotkowo Lipowa NŻ 1’ - Złotkowo Żytnia NŻ 1’ - Złotniki 
Pawłowicka 1’ - Złotniki Łagiewnicka NŻ 1’ - Złotniki Złotnicka NŻ 2’ - Jelonek Nektarowa NŻ 1’ - Suchy Las Konwaliowa 2’ - Suchy Las Szkoła 1’ - Suchy Las Kościół 1’ - Suchy Las 
Wiadukt NŻ 1’ - Łęgowskiego NŻ 1’ - Mateckiego 2’ - Os. Sobieskiego Szkoła NŻ 1’ - Os. Sobieskiego Komisariat NŻ 1’ - Os. Sobieskiego 1’ 
*  Przy nazwach przystanków zostały podane najkrótsze czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami. Przykład: Najkrótszy czas przejazdu z przystanku Chludowo Szkoła do przystanku Chludowo 

Rynek wynosi 1 min.

ODJAZDY CHLUDOWO
Dni robocze Soboty Niedziele i święta

05:20 06:00 06:48 07:10 07:45 09:50 
12:10 13:43 14:30 15:22 16:25 17:25 
18:30 20:20 21:00 22:20  

04:55 05:55 07:05 08:10 
10:15 12:00 13:05 14:10 
15:45 17:00 18:15 19:45 

05:10 08:50 11:00 12:40 
16:20 19:44

Zmiany w roZkładach jaZdy
Pozostałe rozkłady jazdy autobusów linii 902, 911, 253, 348 nie ulegają zmianie

905

907
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O zaletach fotowoltaiki napisano już 
wszystko. Tymczasem wciąż niewiele 
uwagi poświęcono temu, jak dobrać opty-
malne dla siebie rozwiązanie i ustrzec się 
błędów przy podejmowaniu decyzji o wła-
snej instalacji. Dlatego postanowiliśmy 
przeanalizować te czynniki, na które nale-
ży zwrócić uwagę przed zakupem oraz to, 
z kim ten zakup skonsultować, a finalnie 
również przeprowadzić.
na fali popularności

Fotowoltaika to najtańsze, najbardziej 
ekologiczne i najprostsze w obsłudze źró-
dło energii elektrycznej. Jej rosnąca popu-
larność w Polsce i na świecie nikogo nie 
dziwi. Wszak, fotowoltaika nie tylko po-
zwala na obniżenie rachunków za prąd do 
minimum. Wobec ciągłych zmian cen na 
rynku energii elektrycznej, źródło to jest 
gwarantem stabilności i niezależności.
rosnący potencjał

Fenomen fotowoltaiki w Polsce zaska-
kuje nawet najbardziej optymistycznych 
analityków. Według raportu Instytutu Ener-
gii Odnawialnej, potencjał energetyczny 
zainstalowanych w naszym kraju syste-
mów fotowoltaicznych może już w 2025 
roku osiągnąć poziom, który planowano 
osiągnąć w 2030. To oznacza, że fotowol-
taika rozwija się dwa razy szybciej niż 
przewidywali to eksperci. Ogromną rolę 
w sukcesie fotowoltaiki odgrywa także 
wsparcie na jej zakup ze środków unijnych. 
Prognozy zdają się być pozytywne – we-
dług zapowiedzi polskich i zagranicznych 
urzędników, pojawią się kolejne fundusze 
dedykowane inwestycji we własną instala-
cję fotowoltaiczną.

Jednak, aby w pełni wykorzystać poten-
cjał fotowoltaiki i cieszyć się z jej wyso-
kiej wydajności przez długie lata, należy 
odrobić pracę domową. Mowa tu o dopa-
sowaniu rozwiązania do swoich potrzeb i 
możliwości. Od czego zatem zacząć?
Brak wystarczającej analizy potrzeb

Nasłonecznienie, kąt nachylenia, za-
cienienie, zanieczyszczenie powietrza, 
system montażowy, dobór pasujących pod-
zespołów, klimat... wszystko to wpływa 
na opłacalność systemu fotowoltaicznego. 
Dlatego przed zainwestowaniem pieniędzy, 
należy skonsultować się z doświadczonym 
specjalistą od fotowoltaiki. Na co zwrócić 
uwagę podczas rozmowy?
Po pierwsze – wydajność

Wydajność instalacji fotowoltaicznej 
z naturalnych przyczyn spada liniowo w 
zależności od jakości wybranych pane-
li o około 0,7 proc. rocznie. – Instalację 

projektujemy tak, by służyła długie lata, 
dlatego dobrym pomysłem jest zaprojekto-
wanie odrobiny nadwyżki mocy instalacji. 
W większości przypadków najprostszym 
sposobem jest dodatkowy panel lub dwa. 
Uwzględniamy to, że krzem krystaliczny, 
będący materiałem energotwórczym w pa-
nelu fotowoltaicznym, podlega naturalnym 
procesom starzenia, powodującym spadek 
jego wydajności w produkcji energii elek-
trycznej z biegiem lat, a także naszą z roku 
na rok rosnącą konsumpcję energii elek-
trycznej – mówią specjaliści z sucholeskiej 
firmy Get Free Fotowoltaika Wielkopol-
ska.
Po drugie – pogoda, strony świata  
i dostęp do światła

Panele fotowoltaiczne testowane są w 
idealnych warunkach, a co za tym idzie ich 
parametry na kartach technicznych obej-
mują odpowiednie naświetlenie, tempera-
turę pracy, kąt padania światła. W praktyce 
często montujemy instalacje na dachach, 
które projektowano, kiedy jeszcze techno-
logia pozyskiwania energii ze słońca była 
nieznana i trudno jest znaleźć powierzch-
nię ustawioną idealnie na niezakłócone 
żadnym zacienieniem południe, o idealnym 
kącie nachylenia. W rzeczywistości zatem 
system zwykle jest narażony na znacznie 
trudniejsze warunki pracy.

Słoneczne i upalne letnie dni wbrew po-
zorom mogą nie być w stanie wygenero-
wać maksymalnych uzysków z instalacji, 
bo o ile nasłonecznienie jest szczytowe, 
to wysoka temperatura może znacząco 
obniżyć wydajność instalacji. W praktyce 
przyjmuje się, że idealną pogodę, kiedy 
możemy się spodziewać maksymalnych 
uzysków, mamy w polskich warunkach 
przez około 15-30 dni w roku. W pozosta-
łym okresie musimy się liczyć z tym, że 
nasza instalacja będzie pracowała, ale jej 
uzyski będą niższe. Bardzo ważna jest też 
obserwacja możliwego cienia, jaki pojawia 
się na panelach, od np. drzew, sąsiednich 
budynków, komina lub anteny. Po uzgod-
nieniu z firmą montażową ewentualnego 
układu paneli na dachu, należy ograniczyć 
zacienienie do minimum.

Nie oznacza to, że instalacja, która nie 
spełnia warunków laboratoryjnych jest po-
zbawiona sensu. Należy jednak uwzględ-
nić to przy doborze mocy generatora za-
kładając, że chcemy pozbyć się rachunków 
za energię. Dobry specjalista, wyposażony 
w program do analizy bazujący na danych 
statystycznych klimatu z danego regionu, 
jest w stanie z dużą dokładnością ocenić 

jakiej wielkości instalację powinniśmy za-
montować, by osiągnąć założony cel.
Czy to się na pewno zwróci?

Dla wielu osób największą wątpli-
wością związaną z podjęciem decyzji o 
własnym systemie fotowoltaicznym, jest 
brak pewności co do zwrotu z inwestycji. 
Energia elektryczna z sieci energetycznej 
nie jest tania, a jej cena nieustannie rośnie. 
Eksperci z Get Free Fotowoltaika Wiel-
kopolska rozwiewają wątpliwości: – Gdy 
spojrzymy na długoterminową wartość 
posiadania własnego systemu fotowolta-
icznego, jest to bardzo szybko zwracająca 
się inwestycja. Jej zwrot w przypadku do-
brze zaprojektowanej instalacji powinien 
oscylować w okresie 5-7 lat. Po zwrocie 
poniesionych kosztów, osiągamy zysk przez 
cały okres eksploatacji. Po okresie zwrotu 
oszczędzamy pieniądze z roku na rok, po-
nieważ nie płacimy już dotychczasowemu 
dostawcy prądu. Dodatkowo, dofinansowa-
nie do zakupu fotowoltaiki pomaga obniżyć 
koszty inwestycji i uzyskać jeszcze więcej 
oszczędności.
Szukajmy specjalistów,  
nie sprzedawców

Wokół tematu fotowoltaiki istnieje 
jeszcze wiele innych wątków, które budzą 
wątpliwości. Na szczęście rozwiać je może 
doświadczony specjalista. Wobec rosnącej 
popularności fotowoltaiki, na rynku poja-
wiło się mnóstwo firm świadczących usługi 
sprzedaży i montażu systemów fotowolta-
icznych. Niestety, spora część z nich sku-
pia się jedynie na możliwie najszybszym 
dobiciu targu z klientem. Pamiętajmy jed-
nak, że mówimy o długoletniej inwestycji. 
Dlatego warto skorzystać z doświadczenia 
zaufanego eksperta, który kompleksowo 
przeanalizuje nasze potrzeby i możliwości, 
a także sprawdzić realizacje i opinie klien-
tów firmy montażowej. Jeżeli dokonamy 
właściwego wyboru będziemy mogli przez 
długie lata cieszyć się z wydajnego syste-
mu fotowoltaicznego, malejących rachun-
ków za prąd i... rosnących oszczędności.

Wykorzystaj energię ze słońca – 
skutecznie!
Jak ustrzec się błędów przy projektowaniu własnego systemu fotowoltaicznego?

artykuł sponsorowany
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Pytanie zatem, czy mała retencja to tyl-
ko oczka wodne i zbiorniki na deszczów-
kę? O co więc w tym wszystkim chodzi?

W Internecie można znaleźć wiele defi-
nicji, a nawet rozpraw: takich naukowych 
(i takich nie bardzo), traktujących o pro-
blemie zmian klimatycznych, występującej 
suszy (a nawet stepowieniu Wielkopolski) 
oraz konieczności podejmowania działań 
zapobiegawczych. Jednym z takich dzia-
łań jest właśnie mała retencja. W dużym 
uproszczeniu (cytując za Wikipedią) pod 
pojęciem małej retencji rozumie się zdol-
ność do gromadzenia wody w małych 
zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz 
wody podpiętrzane w korytach niewielkich 
rzek i potoków, w kanałach i rowach.

Jakie zatem działania podejmowane są 
w tym zakresie, na jaką skalę, i czy są one 
domeną jedynie włodarzy gmin i miast? 

Działania w zakresie retencjonowania 
wody podejmowane są na różnych pozio-
mach. Nas najbardziej interesują te odno-
szące się do tego, co Gmina Suchy Las jako 
jednostka samorządu terytorialnego robi 
w tym zakresie, jak również – czy miesz-
kańcy mogą na swoich nieruchomościach 
podejmować działania celem zatrzymania 
wody.

Gmina Suchy Las przez ostatnie 
20 lat znacznie zwiększyła poten-
cjał retencyjny poprzez działania 
inwestycyjne – budowę zbiorników 
retencyjnych opóźniających od-
pływ wody z terenów najintensyw-
niej zabudowanych. Śmiało można 
postawić tezę, że jesteśmy w awan-
gardzie takich działań w regionie.

W 2000 i 2012 roku wybudowane zo-
stały duże zbiorniki retencyjne w rejonie 
ul. Borówkowej w Suchym Lesie oraz w 
rejonie os. Grzybowego w Złotnikach. 

Do zbiorników tych (po podczyszczeniu 
w piaskownikach i separatorach) trafiają 
wody deszczowe z terenu Suchego Lasu, 
Złotnik, Jelonka. W obu zbiornikach wody 
przetrzymywane są możliwie długo, stąd 
znaczne ich wypełnienie. Ponadto przy-
czyniło się to rozwoju fauny i flory w ich 
wodach, a tereny sąsiadujące z tymi zbior-
nikami chętnie odwiedzane są przez oko-
licznych mieszkańców. 

Mniejszymi zbiornikami wybudowany-
mi w tym okresie są zbiorniki znajdujące 
się przy kościele w Suchym Lesie oraz 
przy ul. Zachodniej w Złotkowie. W przy-
padku wszystkich tych zbiorników inwe-
storem była Gmina Suchy Las. Obecnie 
rozważana jest możliwość budowy dwóch 
kolejnych zbiorników w Suchym Lesie: 
jednego w rejonie ul. Sprzecznej i drugie-
go przy torach kolejowych w rejonie ul. 
Świerkowej.

W zasoby gminnej infrastruktury tego 
typu włączone zostały również „zalewy” 
w Biedrusku, zbiornik na deszczówkę na 
osiedlu „Na Wzgórzu” w Suchym Lesie 
oraz zbiornik wodny w Złotnikach-Wsi.

Gmina utrzymuje również tradycyjne 
wiejskie zbiorniki wodne, a prace na tych 
zbiornikach prowadzi Poznański Zwią-
zek Spółek Wodnych. Dzięki wieloletniej 
współpracy zbiorniki m.in. w Chludowie, 
Golęczewie, Złotnikach-Wsi, jak również 
sucholeska „Ryga” utrzymywane są w spo-
sób zapewniający retencję znacznych ilości 
wody. Dzięki staraniom zarządów osiedli i 
wsi tereny wokół tych zbiorników sukce-
sywnie pięknieją, stanowiąc dodatkową 
atrakcję poszczególnych miejscowości. Na 
terenie gminy znajdują się również inne 
należące do Gminy zbiorniki, tj. w Zieląt-
kowie i Złotkowie (te ostatnie pod opieką 
dzierżawców).

Gmina prowadzi obecnie rozmowy z Po-

znańskim Związkiem Spółek Wodnych na 
temat odtworzenia zastawek regulujących 
przepływ wody w rowach melioracyjnych. 
Po bardzo mokrym okresie 2009-2011, 
mamy obecnie do czynienia z wieloletnią 
suszą (pomimo bardzo deszczowego roku 
2017). Zastawki na rowach umożliwią 
elastyczne reagowanie na zmieniające się 
warunki pogodowe – zatrzymanie odpływu 
wody w czasie suszy oraz odprowadzanie 
wody w czasie opadów lub roztopów po-
wodujących podtopienia.To niektóre dzia-
łania w skali makro (w odniesieniu do ob-
szaru gminy).

Jednakże prawie każdy, na swojej 
nieruchomości, może podjąć skuteczne 
działania w mniejszej skali. 

W pierwszej kolejności warto, a nawet 
należy zagospodarować wodę opadową 
na swojej nieruchomości. Sprzyja temu 
niewątpliwie ograniczenie powierzchni/
nawierzchni utwardzonych. Planując pod-
jazd można ograniczyć jego powierzchnię 
do niezbędnego minimum, ale też wybrać 
materiały lub rozwiązania ażurowe lub 

inne ułatwiające infiltrację wody. Wodę 
z rynien warto odprowadzać w pierwszej 
kolejności do zbiorników na deszczówkę. 
Można ją będzie w okresie bezdeszczo-
wym wykorzystać do podlewania roślin 
w ogrodzie. Wodę z rynien i powierzchni 
utwardzonych można również odprowa-
dzać do oczek wodnych lub innych zbior-
ników otwartych, tworząc małe ekosyste-
my wodne będące miejscem rozwoju roślin 
i bytowania zwierząt oraz rekreacji dla nas 
i najbliższych.

Pamiętajmy o ściółkowaniu roślin ogro-
dowych i to zarówno tych ozdobnych, jak i 
uprawianych warzyw. Można do tego użyć 
skoszonej trawy, nadają się też świetnie 
rozdrobnione uprzednio gałęzie pochodzą-
ce z pielęgnacji drzew. Bardzo często sto-
sowanym rozwiązaniem jest ściółkowanie 
korą lub zrębkami ozdobnymi. Ściółkując 
ograniczamy parowanie wody z gruntu i 
mniej wody zużywamy do podlewania ro-
ślin – korzyść jest zatem podwójna, a na-
wet potrójna jeżeli do ściółkowania wyko-
rzystamy materiał pozyskany z własnego 
ogrodu. Pozostały materiał roślinny warto 

Retencja to temat „na czasie”
Dużo się na ten temat ostatnio mówi i pisze, głównie za sprawą programu  
„Moja woda”, realizowanego na naszym terenie przez Wojewódzki  
Fundusz Ochrony Środowiska.
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System gospodarowania odpadami  
w gminie Suchy Las

Ilość odpadów (w tonach) zebranych z nieruchomości  
zamieszkanych i w PSZOK w poszczególnych latach:

Odpad Ceny w 2018 Ceny aktualne 2020

Tworzywa sztuczne 248,40 zł/t 594,00 – 702,00 zł/t

Wielkobarytowe 248,40 zł/t 975,24 zł/t

BIO 248,04 zł/t 432,00 zł/t

Odpady niebezpieczne 1620,00 zł/t 3531,60 zł/t

Przeterminowane leki 5400,00 zł/t 12 960,00 zł/t

Gruz 0 zł/t 4 zł/t

Opony 432,00 zł/t 680,40 zł/t

Papier Sprzedaż 200,00 zł/t Zapłata 150,00 zł/t

Ceny zagospodarowania odpadów:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami!

Od 1 września mieszkańców gminy Suchy 
Las będą obowiązywać nowe stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza 
to, że opłatę za odbiór odpadów we wrześniu  
i październiku należy zapłacić już według nowych 
stawek – do 31 października. 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zo-
stały określone w uchwale i podjęte przez Radę Gminy Suchy Las. 
Wynoszą one następująco:
•  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od każdej oso-
by zamieszkującej daną nieruchomość – 25,00 zł;

•  opłata podwyższona w przypadku naruszeń zasad segregacji – 
100,00 zł od osoby. 

•  w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kom-
postowniku przydomowym, wprowadzono zwolnienie w wysokości 
1,00 zł od stawki miesięcznej obowiązującej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego 
taką nieruchomość. Deklaracja kompostowania bioodpadów oznacza 
rezygnację z usługi odbioru odpadów BIO (brązowe pojemniki). 

•  rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny nadal 
będzie przysługiwało zwolnienie w wysokości 2,00 zł / 1 osoba, od 
stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Przypominamy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz stawki opłaty.

Ważne!
Zgodnie z wprowadzonymi przed rokiem zmianami w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, od 1 września 2020 roku selektywna 
zbiórka odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości 
będzie obowiązkowa. I tak: w przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, 
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dlaczego drożej?
Środki pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści nie wystarczają na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi, który powinien sam się finansować. Ponadto koszty 
funkcjonowania systemu w gminie Suchy Las z roku na rok są wyższe.  
W 2018 roku wyniosły 3.924.431,21 zł, w 2019 roku – 4.192.350 zł. 
Wynika to z rosnącej ilości odpadów odbieranych od mieszkańców 
gminy Suchy Las, wyższych kosztów zagospodarowania odpadów 
(zmiany w przepisach prawa na szczeblu krajowym i unijnym nakłada-
ją na samorządy nowe obowiązki) i ich transportu (konieczność zmia-
ny dotychczasowych punktów zbierania/przetwarzania odpadów). 



Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami!

Optymalizacja kosztów
Obowiązujące od września nowe stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w gminie Suchy Las zostały tak 
zoptymalizowane, by gmina mogła sprostać wymogom usta-
wowym. – Nadrzędną zasadą w tych sprawach jest finansowa-
nie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze środków po-
chodzących z opłat – podkreśla wójt gminy Grzegorz Wojtera  
i dodaje. – Zmiany te były konieczne i miały zostać wprowadzo-
ne znacznie wcześniej. Okoliczne gminy samodzielnie gospodarują-
ce odpadami takie, jak Rokietnica, Tarnowo Podgórne, ale i zrzeszone 
np. w Związku Międzygminnym „Selekt” – wprowadziły podwyżki już  
w marcu i kwietniu br., przy czym przyjęte stawki są o 1-2 złote wyższe od 
tych przyjętych przez Radę Gminy Suchy Las. Zważywszy na stan epidemii 
i związaną z nim trudną sytuację wielu mieszkańców – staraliśmy się od-
sunąć tę decyzję możliwie w czasie, dlatego też uchwalona wyższa stawka 
obowiązywać będzie od 1 września 2020 roku.

Stawki  w gminach powiatu poznańskiego (z wyłączeniem 
Związku Międzygminnego GOAP)

Suchy Las 25,00 zł

Związek Międzygminny „Selekt” (Dopiewo, 
Komorniki, Puszczykowo, Stęszew) 27,00 zł

Kórnik 21,00 zł

Luboń 28,00 zł

Mosina 27,00 zł

Rokietnica 26,00 zł

Tarnowo Podgórne 26,00 zł

Zmiana miejsc zagospodarowania odpadów

Odpad Lokalizacje 
dotychczasowe

Zwiększona odległość do 
nowej instalacji

BIO Suchy Las +100 km  
w dwie strony

Wielkobarytowe Suchy Las +100 km  
w dwie strony

Gruz Poznań/ 
Suchy Las

+40 km  
w dwie strony

Tworzywa 
sztuczne Poznań +220 lub +280 km  

w dwie strony

Odpady 
niebezpieczne

Odbiór w cenie 
z Chludowa

Dopłata za odbiór  
z Chludowa 1845,00 zł

Samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami 
Jak zostało wcześniej wspomniane, zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami 
komunalnymi powinien się sam finansować.  Czytamy o tym także 
we wnioskach z kontroli realizacji zadań w zakresie zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, przeprowadzonej w 22 gminach przez 
Najwyższą Izbę Kontroli: Zbilansowanie przychodów i kosztów doty-
czących gospodarki odpadami komunalnymi jest obowiązkiem gmin, 
wynikającym z art. 6r ust. 2 ucpg. Oznacza to, że system gospodaro-
wania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „sa-
mofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych 
przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają 
odpady. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat po-
winna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu. 
O podjęciu działań mających na celu: zrównoważenie dochodów  
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z kosztami prowa-
dzenia tej działalności w celu uniknięcia angażowania środków budżetu  
w celu sfinansowania kosztów gospodarowania odpadami komunalny-
mi, pouczona została także gmina Suchy Las przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Poznaniu w wystąpieniu pokontrolnym, dotyczą-
cym kompleksowej gospodarki finansowej. 

TerMIny PłATnOśCI ZA GOSPODArOWAnIe 
ODPADAMI KOMunALnyMI

•  do 28 lutego – za styczeń i luty

•  do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień

•  do 30 czerwca – za maj i czerwiec

•  do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień

•  do 31 października – za wrzesień i październik

•  do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi należy dokonywać  
na indywidualne numery rachunków.

Ważne!
Osoby, które dokonały rocznej opłaty za odbiór odpadów według 
dotychczas obowiązujących stawek, będą musiały dopłacić różnicę 
wynikającą ze wzrostu stawki opłaty za cztery następujące miesiące: 
wrzesień, październik, listopad i grudzień.



Zasady  segregacji odpadów

PAPIER

niebieskie: 
worki 
(zabudowa 
jednorodzinna)  
i pojemniki  
(zabudowa 
wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:

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

NIE należy wrzucać:

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

METALE  
I TWORZYWA 
SZTUCZNE

żółte:  
worki  
(zabudowa 
jednorodzinna)  
i pojemniki  
(zabudowa 
wielorodzinna)

TAK należy wrzucać:

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

NIE należy wrzucać:

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

SZKŁO KOLOROWE

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

TAK należy wrzucać:

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

NIE należy wrzucać:

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

SZKŁO BEZBARWNE 

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

TAK należy wrzucać:

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

NIE należy wrzucać:

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

DODATKOWe WyjAśnIenIA

Styropian opakowaniowy, pokruszony na niewielkie •	
kawałki należy wyrzucać do kosza na odpady 
zmieszane. Styropian budowlany należy dostarczyć 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Chludowie przy ul. Golęczewskiej 22a. Nie 
wolno umieszczać jakiegokolwiek styropianu, jak 
również innych tego typu odpadów budowlanych 
(pianki montażowej, rur z tworzyw itp.) w workach 
przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów.

Odpady tekstylne (buty, ubrania, materiały itp.), należy •	
wyrzucać do kosza na odpady zmieszane.

W workach na szkło bezbarwne oraz workach na szkło •	
kolorowe nie należy umieszczać szkła okiennego, szkła 
zbrojonego, szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki, 
fajansu, szyb samochodowych, świetlówek i żarówek. 
Z wyjątkiem szkła zbrojonego i szyb samochodowych 
powyższe odpady należy dostarczyć na PSZOK. W celu 
pozbycia się szkła zbrojonego i szyb samochodowych 
należy wynająć usługę odbioru tego typu odpadów od 
komercyjnej firmy.

Odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, krzesła, •	
fotele, dywany, meble ogrodowe), należy wystawić 
przed posesję w dniu odbioru odpadów lub dostarczyć 
na PSZOK.

Odpady typu małe AGD, sprzęt elektroniczny są odpadami •	
problemowymi, należy je oddawać do mobilnego lub 
stacjonarnego PSZOK.

W przypadku remontu prowadzonego przez wynajętą •	
firmę, za powstałe odpady budowlane odpowiedzialna 
jest ww. firma.

PAPIER

BIO

PlAstIk
I mEtAl

szkło
kOlOROwE

szkło
BEzBARwnE

ODPADY BIO  
(w tym i ZIELONE)

brązowe pojemniki 
(zabudowa 
jednorodzinna  
i wielorodzinna)

TAK należy wrzucać 
(luzem, bez worków):

• trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione 
gałęzie • owoce i warzywa oraz ich obierki, 
fusy po kawie i herbacie, przeterminowaną 
żywność (i resztki żywności) bez mięsa  
i kości

NIE należy wrzucać:

•  ziemi, gruzu, popiołu, nierozdrobnionych 
gałęzi • sierści • pieluch • worków 
foliowych • innych odpadów



Mobilny PSZOK (odpadrynda)
Harmonogram odbioru odpadów problemowych 

„ŻółTA KArTKA” 
za nieprawidłową segregację  
Od 2018 roku Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Suchy Las, który zajmuje się odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów na te-
renie gminy, do swoich działań wprowadził 
żółte naklejki ostrzegawcze. 

Pracownicy ZGK umieszczają je na dany 
worek w sytuacji, gdy przy odbiorze od-
padów stwierdzą nieprawidłowości w se-
gregacji. Takie worki ze źle posegregowa-
nymi odpadami nie są wówczas odbierane,   
a mieszkaniec może uzyskać informacje, 
dotyczące ostrzeżenia w kolejnym dniu po 
terminie odbioru odpadów, dzwoniąc na 
numer 691 150 250 lub wysyłając e-mail 
na adres: segregacja@zgksuchylas.eu. Przy 
okazji kolejnego terminu odbioru, prawi-
dłowo posegregowane odpady zostaną od 
mieszkańca odebrane. 

„Żółte kartki” będą funkcjonować także po 
1 września. W przypadku powtarzających 
się nieprawidłowości – Urząd Gminy Suchy 
Las może wszcząć na ich podstawie postę-
powanie w sprawie naliczenia miesięcznej 
stawki opłaty podwyższonej w wysokości 
100 zł od każdej osoby mieszkającej na da-
nej nieruchomości. 

Do mobilnego PSZOK dostarczać można 
TYLKO niżej wymienione odpady:
małe AGD i RTV, sprzęt IT, małe elektrona-
rzędzia, świetlówki, akumulatory i baterie, 
przeterminowane leki, opakowania po che-
mikaliach i olejach, zużyty olej silnikowy  
i przekładniowy, filtry olejowe. 

3 PAŹDZIernIKA (SOBOTA)
•  Jelonek  – 8.30 – 8.55  

ul. Sosnowa przy boisku sportowym / placu zabaw
•  osiedle Grzybowe – 9.00 – 9.25  

ul. Opieńkowa przy wejściu na dawny plac zabaw
•  suchy las 

–  9.30 – 9.55  – ul. Powst. Wlkp. przy skrzyżowaniu  
z ul. Sportową

–  10.00-10.25 – os. Poziomkowe – ul. Aroniowa
–  10.30-10.55 – ul. Szkolna – przed Urzędem Gminy
–  11.00-11.25 – ul. Bogusławskiego – parking przed 

Kościołem
–  11.30-11.55 – przy skrzyżowaniu ul. Sprzecznej i ul. Leśnej
–  12.00-12.25 – przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. Krętej

10 PAŹDZIernIKA (SOBOTA) 
•  złotniki-osiedle – 9.00 – 9.25  

ul. Miła przy placu zabaw

•  złotkowo – 9.30 – 9.55 – ul. Złota przy świetlicy

•  chludowo 
–  10.05 – 10.25 – ul. Szkolna przy szkole
–  10.30 – 10.55 –  ul. Obornicka przy skrzyżowaniu z ul. 

Za Parkiem

•  chludowo - zielątkowo – 11.00 – 11.25  
ul. Dworcowa pomiędzy tablicami drogowymi na 
wysokości posesji nr 72

•  zielątkowo –  11.30 – 11.55 – ul. Szkolna przy sklepie
•  Golęczewo 

–  12.00 – 12.25 – ul. Dworcowa przy szkole

–  12.30 – 12.55 – ul. Tysiąclecia przy skrzyżowaniu  
z ul. Krętą

17 PAŹDZIernIKA (SOBOTA) 
•  złotniki 

–  9.00 – 9.25 – ul. Kochanowskiego przy skrzyżowaniu 
z ul. Reja

–  9.30 – 9.55 – ul. Radosna przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną

•  złotniki-wieś  – 10.00 – 10.25  
– ul. Słoneczna przy sklepie „Tęcza”

•  biedrusko 
–  11.00 – 11.20 – ul. Chludowska – za garażami, przy 

bloku nr 388
–  11.30 – 11.50 – ul. Zjednoczenia przy pętli 

autobusowej
– 12.00 – 12.30 – ul. Powstańców Wlkp. przy blokach

uwaga! 
Odpady należy samodzielnie umieścić  
w pojemnikach znajdujących się na pojeź-
dzie ZGK Mobilnego PSZOK – zabronione 
jest pozostawianie odpadów w miejscu 
zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po 
jego odjeździe (stanowiłoby to naruszenie 
przepisów jako zaśmiecanie terenów pu-
blicznych).  Aby zapewnić sprawny odbiór 
i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki, na-
leży przekazać odpady w godzinach okre-
ślonych w harmonogramie. W związku 
z trwającą epidemią COVID-19, należy 
stosować się do obowiązujących nakazów 
wynikających z Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów oraz zaleceń pracowników ZGK  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańców oraz obsługi Mobilnego PSZOK.

„DZIKIe” WySyPISKA 
– KArA nAWeT 5 TyS. Zł!

Nielegalne wysypiska śmieci to wciąż czę-
sty widok. Osoby, które dopuszczają się 
zaśmiecania terenów publicznych jednak 
powinny mieć się na baczności. Prawo za 
takie działania przewiduje kary!
Anonimowe śmieci to tylko pozór. Bywa, że 
to właśnie na ich podstawie udaje się ziden-
tyfikować sprawcę zaśmiecania. Popularne 
i skuteczne są fotopułapki, czyli kamery 
połączone z czujnikiem ruchu aktywują-
cym robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. 
Takich urządzeń monitorujących teren jest 
coraz więcej i montowane są w najróżniej-
szych miejscach. Zdjęcia wykonane przy 
ich pomocy mogą być jednak kosztowne. 
– Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń za 
zanieczyszczanie lub zaśmiecanie  miejsc pu-
blicznych grozi mandat karny w wysokości do 
500 zł. Natomiast jeśli sprawa zostanie skie-
rowana do sądu, sprawca zaśmiecania może 
ponieść karę do 5 tys. zł – informuje Straż 
Gminna. 

STACjOnArny PSZOK
chludowo, ul. Golęczewska 22a 
Godziny otwarcia: pon. 8.00 – 17.00,  
wt. – pt. 8.00 – 15.00, sob. 9.00 – 12.00
(w niedziele i dni ustawowo wolne od 
pracy Pszok jest nieczynny)
tel. 691 150 250 (pon.- pt. 8.00-15.00), 
e-mail: segregacja@zgksuchylas.eu

do stacjonarnego Pszok dostarczać można 
tylko niżej wymienione odpady:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady ulegające biodegradacji, prze-
terminowane leki, chemikalia (w tym opakowania 
po chemikaliach), inne odpady niebezpieczne 
powstające w gospodarstwach domowych, papier  
i tekturę, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 
(za wyjątkiem szyb), metale, opakowania wielo-
materiałowe, tworzywa sztuczne, odpady niekwa-
lifikujące się do odpadów medycznych powstałe  
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmo-
wania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi (w szczególności igły i strzykawki) od-
pady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanie-
czyszczony gruz ceglany i/lub betonowy) – do  
1 tony z jednej nieruchomości w danym roku ka-
lendarzowym, zużyte opony pochodzące z pojaz-
dów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
– maksymalnie do 8 sztuk z jednej nieruchomości 
w danym roku kalendarzowym.
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Potrzeba działania w tym kierunku zro-
dziła się w związku ze zmianami klimatu, 
które niestety coraz częściej dają nam się 
we znaki. Działamy w myśl zasady „myśl 
globalnie działaj lokalnie”. Wiemy, że każ-
de działania na rzecz środowiska – nawet 
te drobne – mają znaczenie.

Pierwszy projekt „Łapiemy deszcz w 
Suchym Lesie” dotyczy gromadzenia wody 
opadowej. Dlaczego? Oczywiście dlatego, 

żeby oszczędzać wodę, której jest coraz 
mniej. Projekt zakłada realizację filmów 
instruktażowych dla Mieszkańców gminy, 
w tym filmu, jak założyć ogród deszczowy. 
Ogród deszczowy jest to świetny sposób 
z zakresu małej retencji, pozwalający za-
trzymać wodę opadową. Z filmów można 
się dowiedzieć jak: krok po kroku przygo-
tować grunt, obliczyć ilość wody, która bę-
dzie spływała z dachu, jaki sprzęt zakupić 
oraz jakie posadzić rośliny. Oprócz tego do 
Mieszkańców trafią ulotki na ekologicznym 
papierze z opisem, jak założyć ogród desz-

czowy w 5 krokach. Ale to nie koniec nie-
spodzianek dla Mieszkańców! Zorganizo-
waliśmy konkurs „Każdy może być Eko”, 
zachęcający do podzielenia się sposobami 
na oszczędzanie wody – nie tylko w ogro-
dzie, ale też w domu. Nagrodami w konkur-
sie są pojemniki do zbierania deszczówki.

Drugi projekt „Suchy Las zapyla” ma na 
celu przybliżenie Mieszkańcom, jak ważną 

rolę w przyrodzie pełnią zapylacze i jak je 
chronić. Projekt ruszył dokładnie w Wielki 
Dzień Pszczół i zaczął się filmem o pszczo-
łach i innych zapylaczach oraz o ich zwy-
czajach. W ramach tego projektu powstaną 
jeszcze dwa filmy, z których będzie można 
się dowiedzieć, jak w ogrodzie stworzyć łąkę 
kwietną – pożytek dla pszczół,  jakie rośli-
ny są miododajne i jak zwabić do ogrodu 
zapylacze. Trzeci film będzie zrealizowany 
z udziałem lokalnych pszczelarzy i  będzie 
pokazywał, jak założyć przydomowy ul. 
Projekt zakłada  również przygotowanie ulo-
tek dla Mieszkańców, a także rozwieszenie 
na terenie gminy domków dla zapylaczy. 

Oczywiście nie może się odbyć bez konkur-
su – konkurs będzie skierowany do dzieci 
i młodzieży, a nagrodami będą domki dla 
pszczół. Szykujemy też wyjątkową atrakcję 
dla wszystkich Mieszkańców gminy: dzięki 
lokalnym sponsorom rozdamy Mieszkań-
com sadzonki roślin miododajnych. Mamy 
nadzieję, że oprócz podniesienia poziomu 
świadomości, jak ważne są zapylacze, uda 
nam się stworzyć obszar  dla nich przyjazny.

Każde działanie ekologiczne – nawet 
to najdrobniejsze ma sens. Jeżeli sami nie 
zawalczymy o środowisko, to negatywne 
skutki zmian, jakie w nim zachodzą, będą 
jeszcze bardziej dotkliwe dla nas. Pamię-
tajmy: nie ma „Planety B”! Mamy tylko tę 
jedną jedyną i o nią musimy dbać.

Wszystkie informacje dotyczące projek-
tów i konkursów można znaleźć na naszym 
Fanpagu na Facebooku – Zielona Strona 
Gminy Suchy Las.

Pozdrawiamy Was i działamy dalej. 

Ania Ohirko, Wojtek Ptak, Iza Tatarkiewicz-Puk, 
Gosia Salwa-Haibach, Krzysiek Golanowski, Piotr 

Tatarkiewicz, Michał Dziedzic, Grzesiek Niewiadomski, 
Michał Puk, Jarek Ślęzak

przekompostować w przydomowym kom-
postowniku. Powstały w ten sposób kom-
post posłuży do użyźnienia ziemi w ogro-
dzie – polepszy jej strukturę zwiększając 
zdolność zatrzymywania wody. Najtwardsi 
i bezkompromisowi praktycy permakul-
turowi twierdzą nawet, że odpowiednia 
kompozycja przekompostowanego obor-
nika, kompostu ogrodowego oraz ściółki 
eliminuje potrzebę podlewania warzywni-
ka niemal do zera (mi się nie udaje – nadal 
będę próbował).

Warto zatem zadbać o dużą ilość roślin 
w ogrodzie, odpowiednią strukturę gleby 
oraz ograniczenie parowania wody poprzez 
ściółkowanie. A wody deszczowe warto 
zmagazynować i wykorzystać w okresach 
suchych. Oczywiście to tylko przykłady, 
jak można zatrzymać wodę i ograniczyć 
jej zużycie. Dlatego też ciekawi jesteśmy, 
w jaki sposób mieszkańcy gminy Suchy 
Las retencjonują wodę na swoich nieru-
chomościach, jak ograniczają jej zużycie 
jednocześnie uprawiając rośliny ozdobne 
i użytkowe. W związku z tym niniejszym 
ogłaszamy KONKURS. 

Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska UGSL

Celem konkursu jest popularyzacja działań po-
dejmowanych przez mieszkańców w zakresie 
retencji i ograniczenia zużycia wody, poprzez 
nadsyłanie przez mieszkańców opisów wraz 
z dokumentacją zdjęciową już stosowanych 
przez siebie rozwiązań, a następnie ich popu-
laryzacja poprzez zamieszczenie wybranych  
w konkursie prac w „Gazecie Sucholeskiej”, 
oraz innych (w tym elektronicznych) me-
diach gminnych.

Praca winna zawierać krótki (do 2500 zna-
ków wraz ze spacjami) opis działań w zakresie  
retencji i ograniczenia zużycia wody, podjętych  
i wdrożonych przez autora pracy na nierucho-
mości, na której mieszka wraz ze zdjęciami pre-
zentującymi te działania i rozwiązania.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres 
mailowy: w.orczewski@suchylas.pl w termi-
nie od 10 do 30 września 2020 r. z dopiskiem 
„Konkurs retencja”.

Komisja dokona wyboru trzech spośród przesłanych 
prac. Autorzy tych prac otrzymają nagrody w postaci 
pojemników do gromadzenia wody deszczowej o war-
tości do 400 zł brutto każdy.

Pełna treść regulaminu konkursu: 
www.suchylas.pl/2020/08/17/konkurs-retencja-wody

Każdy może być Eko!
Złota pszczółka i kropla deszczu, to symbole projektów, które rozpoczęliśmy niedawno dla 
Mieszkańców gminy Suchy Las. Sami też jesteśmy mieszkańcami gminy – grupą, która 
złożyła dwa wnioski do konkursu minigrantów, organizowanego przez Centrum PISOP:  
„Nie szukaj daleko – działaj EKO”. W konkursie udało się nam zająć dwa pierwsze miejsca. 

Gmina Suchy Las ogłasza konkurs pn.  

„RetencjA Wody”
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Uroczyste otwarcie projektu i podpi-
sanie deklaracji uczestnictwa przez zain-
teresowane samorządy miało miejsce 3 
sierpnia w Dąbrowie (gmina Dopiewo), 
w siedzibie Dziennego Domu Opieki Me-
dycznej. Gminę Suchy Las reprezentowała 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Syl-
wia Malendowska. 

Projekt, w którym będzie uczestniczyć 
gmina Suchy Las,  zakłada utworzenie, co 
ważne, bezpłatnego Zintegrowanego Cen-
trum Opieki, w skład którego będą wcho-
dzić:
Centrum Usług Domowych, w tym: 
•  Pomoc opiekunów – wizyty domowe u 

uczestników projektu: edukacja i profi-
laktyka zdrowotna; wsparcie psychospo-
łeczne; działania aktywizacyjne; pomoc w 
poprawie trudnej sytuacji życiowej, wy-
nikającej z choroby lub niepełnospraw-
ności; udzielanie informacji i 
wsparcia w uzyskaniu dostępu 
do funkcjonujących form opie-
ki domowej, medycznej itp.

•  Usługi domowe – dostosowane 
do potrzeb wsparcie specjali-
stów (opieka pielęgniarska, re-
habilitacja fizyczna, wsparcie 
psychologiczne).

centrum Wsparcia opiekunów 
Faktycznych 

– praktyczna pomoc i pora-
dy w zakresie pielęgnacji osób 
niesamodzielnych oraz dbałości 
o własne bezpieczeństwo pod-
czas opieki. Opiekunowie będą 
mieli możliwość skorzystania 
z pakietu wsparcia, tj. wsparcia 
informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, 
pielęgniarki, psychologa.
Centrum Teleopieki 

– usługa dająca możliwość całodobo-
wego wezwania pomocy w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia, oraz systema-
tycznego kontaktu z teleopiekunem w celu 
monitorowania stanu zdrowia i sytuacji 
osoby korzystającej. Uczestnicy projektu 
otrzymają zestawy aparatów telefonicz-
nych i mobilnych guzików bezpieczeństwa 
– tzw. „czerwony guzik” w postaci wisior-
ka/bransoletki, który podopieczni mogą 
mieć stale przy sobie (również w kąpieli). 
Mogą oni nacisnąć guzik w momencie za-
grożenia życia lub zdrowia w celu połącze-
nia się z teleopiekunem, którego zadaniem 
będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa.  
Teleopiekunowie przeprowadzać będą z 
beneficjentami m.in. raz w tygodniu roz-
mowy o charakterze kontrolnym, towa-

rzyskim. Uczestnicy  projektu będą mieli 
również możliwość codziennego kontaktu 
z teleopiekunami, podejmowanego z wła-
snej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony 
guzik”).
dzienny dom opieki Medycznej  
w gminie dopiewo

– w ramach projektu realizowane będą 
następujące świadczenia medyczne po-
łączone z kontynuacją terapii i procesem 
usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeu-
tyczne, psychologiczne, logopedyczne, te-
rapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. 
Wsparcie przeznaczone będzie dla osób 
niesamodzielnych, w tym głównie w wieku 
po 65. roku życia, których stan zdrowia nie 
pozwala na pozostawienie wyłącznie pod 
opieką podstawowej opieki zdrowotnej i 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a 
jednocześnie nie wymaga całodobowego 

nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego re-
alizowanego w trybie stacjonarnym.

Z tej nieodpłatnej oferty będą mogli 
korzystać m.in. mieszkańcy gminy Suchy 
Las, a dokładnie osoby zagrożone ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym, w tym 
osoby niesamodzielne i/lub z niepełno-
sprawnością, opiekunowie faktyczni osoby 
niesamodzielnej i/lub z niepełnosprawno-
ścią (za wyjątkiem przyjęcia do Dziennego 
Domu Opieki Medycznej). W tym przy-
padku będzie obowiązywać odrębna kwa-
lifikacja. 

W gminie Suchy Las temat ten będzie 
koordynować Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który już niebawem poinformuje 
mieszkańców o naborze do projektu, także 
za pośrednictwem „Gazety Sucholeskiej”.  

Barbara Stachowiak

Zintegrowane Centrum Opieki
Gmina Suchy Las, a także gminy: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Stęszew 
przystąpiły do projektu unijnego „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Wielkopolski”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, 
Centrum Medyczne CenterMed i Stowarzyszenie Medycyna Polska. 

Dyrektor OPS w Suchym Lesie  
Sylwia Malendowska

projekt, do którego zdecydowała się przystąpić 
Gmina jest odpowiedzią na rosnące zapotrze-
bowanie na szerokie usługi społeczne, skiero-
wane dla osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów. potrzeba zapewnienia 
kompleksowego wsparcia tej grupie spo-
łecznej wynika ze zmian demograficznych 
obserwowanych w ciągu ostatnich kilku lat, 
prowadzących do wzrastającej liczby osób w 
wieku senioralnym. Dlatego też, nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości, że przystąpienie do 
tego projektu jest właściwym wyborem, któ-
ry pozwoli na poprawę funkcjonowania osób 
starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej 
gminy, tym bardziej, że wachlarz usług, w ra-
mach zintegrowanego Centrum Opieki jest na-
prawdę szeroki. Fakt, że rodzaj i ilość usług, z 
których będą mogli skorzystać nasi mieszkańcy 
oraz ich opiekunowie będzie dostosowany do 
ich potrzeb, sprawia, że bez przesady można 
uznać to przedsięwzięcie za unikatowe.

Obecny czas związany z występu-
jącym zagrożeniem epidemicznym, to 
trudny okres dla wszystkich, również 
dla osób poszukujących pracy lub my-
ślących o jej zmianie, oraz dla młodych 
ludzi planujących swoją dalszą ścieżkę 
zawodową. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
edukacyjno-zawodowym mieszkańców 
Wielkopolski, Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Poznaniu serdecznie zaprasza do 
skorzystania z bezpłatnych konsultacji 
zawodowych świadczonych w formie 
porad telefonicznych, a także za pośred-
nictwem poczty elektronicznej i komuni-
katora internetowego. Konsultacje mogą 
dotyczyć m.in. weryfikacji dokumentów 

aplikacyjnych, określenia predyspozycji 
zawodowych, pomocy w poszukiwaniu 
pracy, jak i przygotowania się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz innych indywi-
dualnych problemów zawodowych. 

Aby umówić się na zdalną poradę 
zawodową należy zadzwonić pod je-
den z następujących numerów telefo-
nów: 61 846 38 52, 61 846 38 54.

Osobom doświadczającym trudności 
na rynku pracy, a także zainteresowa-
nym zdobyciem nowych umiejętności, 
kontakt z doradcami z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu może pomóc 
w podjęciu właściwych i zgodnych z 
predyspozycjami decyzji zawodowych. 

Zdalne porady zawodowe
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Osoby upoważnione do złożenia wnio-
sku mogą to zrobić drogą online – poprzez 
Portal informacyjno-usługowy Emp@tia 
(empatia.mpips.gov.pl), bankowość elek-
troniczną lub portal PUE ZUS. Wnio-
sek można także złożyć bezpośrednio w 
Ośrodku Pomocy Społecznej lub wysy-
łając na adres – OPS, 62-002 Suchy Las,  
W. Bogusławskiego 17.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie 
w ramach programu „Dobry Start” przy-
znawane jest rodzinom bez względu na do-

chód jaki osiągają. Należy pamiętać, że nie 
przysługuje ono na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowanie przedszkolne w tzw. zerów-
ce w przedszkolu lub szkole. Program nie 
obejmuje również studentów.

– W ubiegłym roku w gminie Suchy Las z 
programu „Dobry Start” skorzystało 3035 
uczniów. W tym roku zakłada się, że wnio-
sków wpłynie  więcej – informuje dyrektor 
OPS Sylwia Malendowska. 

Wnioski dostępne są na portalu www.
gov.pl lub w siedzibie OPS.      BS

Dobry start w nowy rok szkolny
Do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. 
Świadczenie to w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Szkoła Językowa PAPUGA oraz  
PRACOWNIA NA PODDASZU 

serdecznie zapraszają mieszkańców  
Suchego Lasu 

na bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 

 

• Sobota, 5 września 2020  
• Podolany, ul. Strzeszyńska 270
DLA DOROSŁYCH przygotowaliśmy warsztaty empatycznej komunikacji. 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY planujemy warsztaty 
plastyczne i kulturowe z elementami  
języka angielskiego. 
Obowiązują zapisy w związku  
z ograniczoną liczbą miejsc: 
rejestracja@pracownianapoddaszu.pl.

PROGRAM DNIA: 
godz. 10:00 - 11:15 – Empatyczna komunikacja – warsztaty dla kobiet 
w ciąży i mam z maluszkami
godz. 12:00 - 13:15 – Empatyczna komunikacja – warsztaty dla rodzi-
ców przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym
godz. 12:00 - 13:15 – Wakacyjna warsztatownia – zajęcia plastyczne z 
elementami języka angielskiego dla przedszkolaków i dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym
godz. 14:00 - 15:15 – Empatyczna komunikacja – warsztaty dla rodzi-
ców nastolatków
godz. 14:00 - 15:15 – English Club – warsztaty kulturowe z elementami 
języka angielskiego dla nastolatków
godz. 16:00 - 17:15 – Empatyczna komunikacja – warsztaty dla senio-
rów

Serdecznie zapraszamy!
Adriana Niedbała i Agnieszka Imbiorkiewicz 

 

 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Sanitatis w Powiecie Poznańskim 
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo 
Podgórne) 
 
 
Bezpłatna opieka psychologiczna. psychoterapeutyczna. 
psychiatryczna i neurologiczna dla młodzieży.  
 
Oddział dzienny psychiatryczno-psychoterapeutyczny dla młodzieży,  
w ramach którego prowadzona będzie terapia grupowa przez 
wyspecjalizowanych psychoterapeutów, pod stałą opieką psychiatry 
dziecięcego.  
 

Program kierowany jest do dzieci i młodzieży doświadczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu chorób/zaburzeń 
psychicznych, kryzysów życiowych czy też problemów 
emocjonalnych, które spełniają następujące warunki:  
 
 Nie mają ukończonego 18 r.ż.  

 
 Mieszkają na terenie powiatu poznańskiego, w jednej z gmin 

objętych projektem, tj.: Luboń, Puszczykowo, Dopiewo, 
Komorniki, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.  

 
 Pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 

 Borykają się m.in. z zaburzeniami zachowania, problemami 
emocjonalnymi, problemami w szkole. 
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Biblioteka poleca
LiTeraTUra DLa DoroSłyCH…
Raynor Winn, Słone ścieżki,  
wyd. Marginesy, 2020.

Raynor Winn i jej 
mąż Moth Walker wcho-
dzą właśnie w okres 
stabilizacji i spokoju: 
stworzyli pełen miłości 
dom, wychowali dzie-
ci, hodowali zwierzęta, 
przyjmowali wczasowi-
czów, co pozwalało na 

utrzymanie domu i gospodarstwa. W ciągu 
jednego strasznego tygodnia Raynor i Moth 
tracą wszystkie doczesne dobra, do których 
byli przywiązani. Najpierw pada diagnoza 
o nieuleczalnej chorobie męża. Wkrótce 
potem komornik zajmuje ich dom i farmę, 
zostawiając im sumę pieniędzy starczącą 
zaledwie na jedzenie. Niepewni co do przy-
szłości, decydują się na przygodę życia. Pa-
kują tylko niezbędny ekwipunek i ruszają   
w podróż o długości ponad tysiąca kilo-
metrów wzdłuż południowo-zachodniego 
Wybrzeża Wielkiej Brytanii. Słone ścieżki 
to pełen surowego piękna zapis wspomnień 
z pieszej wędrówki przez skaliste wybrze-
ża Devon i Kornwalii. Jest to jednak rów-
nież przejmująca powieść o doświadczeniu 
bezdomności, trudach godzenia się z lo-
sem, odkupieńczej roli wędrówki i miłości.  
Z pewnością spodoba się Czytelnikom szu-
kającym niespiesznej lektury. 

LiTeraTUra DLa MłoDzieŻy…
BGeorge r.r. Martin, Lodowy Smok,, 
wyd. zysk i S-Ska, 2020.

Pierwsza książka dla 
młodzieży w dorobku 
George’a R.R. Marti-
na, autora bestsellero-
wej sagi Pieśń Lodu 
i Ognia. Kilkuletnia 
Adara jest tak zwanym 
zimowym dzieckiem 
– urodziła się w czasie 
wielkich mrozów, które 

odcisnęły na niej piętno: dziewczynka jest 
nad wiek spokojna i wycofana, nie okazuje 
emocji, ma zawsze chłodną skórę i źle zno-
si lato. Dziecko spotyka się z odrzuceniem 
otoczenia, ale nie rozumie jego przyczyn. 
Ukojeniem dla Adary faktycznie okazu-
je się być zima – to wtedy na odległych 
łąkach spotyka Lodowego Smoka. Więź  
z istotą, która w innych ludziach wzbudza 
tylko przerażenie, jest dla bohaterki czymś 
niezwykłym, jedynym pewnikiem w świe-
cie stale ogarniętym wojną. Pewnego razu 
okazuje się, że przyjaciel Adary może oca-
lić wszystko, co dla dziewczynki cenne… 
a także wszystkich, którzy od początku da-
rzyli ją niechęcią i niezrozumieniem.  

LiTeraTUra DLa naJMłoDSzyCH…
kitty Crowther, nocne opowieści, 
wyd. Dwie Siostry, 2020.

Mały Niedźwiadek leży już w łóżku, 
kiedy prosi Mamę o trzy bajki. Aż trzy? 

– dziwi się Mama. Proszę, proszę, pro-
szę! Poprosiłem trzy razy. Powtórzona po 
trzykroć formułka staje się magicznym 
zaklęciem, które otwiera skarbnicę bajek. 

Niedźwiadkowa Mama 
opowiada… ale nie ba-
śnie, nie historie o kró-
lach i księżniczkach. 
Z maminej wyobraźni 
wyłaniają się postaci, 
które najprędzej spotka-
libyśmy w Muminkach 
Tove Jansson. Pojawia 
się Strażniczka nocy, 

która co wieczór uderza w gong. Zora, 
dziewczynka z mieczem i Jacko Mollo, 
który śpi do góry nogami. Najbardziej 
rozczulający jest Nobo, małe stworzenie 
w wielkim płaszczu, które na dnie morza 
znajduje swój sen. Pod piórem Kitty Crow-
ther powstaje magiczny nocny świat, orygi-
nalny i pełen prostych, ale rozbudzających 
wyobraźnię wydarzeń. We wszystkich hi-
storiach pojawia się wątek snu i związa-
nych z nim wieczornych rytuałów, zachę-
cając dorosłych do odnowienia zwyczaju 
opowiadania bajek na dobranoc. Również 
warstwa wizualna książki jest zaskakująca 
– autorka posłużyła się fluorescencyjnymi 
markerami i kredkami, a jej ilustracje mogą 
być inspiracją dla młodszych czytelników, 
by tworzyć własne nocne opowieści!

AM

Planowanie, motywacja, satysfakcja, 
systematyczność…jest wiele powodów, 
dla których internetowe wyzwania są od lat 
tak popularne. W zależności od ich rodza-
ju autorzy zachęcają do podjęcia jakiegoś 
działania: codziennego rysowania, zapisy-
wania swoich snów, wykonywania ćwicze-
ń…i oczywiście czytania książek. W 2015 
roku wyzwanie 52 Challenge PL przycią-
gnęło ponad 100 tysięcy internautów na 
Facebooku. Zainteresowani założyli, że 
przez cały rok będą czytali minimum jedną 
książkę tygodniowo. Od tego czasu moda 
na wyzwania nie mija, a nawet na dobre 
zadomowiła się w zwyczajach czytelników. 
W te wakacje do zabawy dołącza również 
nasza Biblioteka, proponując wyzwanie 
SL Book Challenge. Na profilu facebooko-
wym, CKiBP co tydzień publikowane są 
nowe kategorie książek do wypożyczenia. 
Znajdziemy tam tak niecodzienne hasła 
jak:książka z kolorem w tytule, czy książ-
ka, której akcja rozgrywa się w hotelu. Jak 
wziąć udział? Wystarczy wypożyczyć (lub 
wybrać ze swojej półki) pozycję pasującą 

do tematu wyzwania, przeczytać, a następ-
nie zrobić zdjęcie okładce i zamieścić na 
profilu CKiBP z komentarzem, jak się po-
dobała. Co zyskujemy, biorąc udział? Wy-
zwaniowe kategorie zawracają nas z utar-
tych czytelniczych szlaków, dając impuls 
do poszukiwania nowości i zabawy litera-
turą. Być może letnie inspiracje zostaną z 
nami na dłużej? Akcja trwa od 6 lipca do 7 
września, a przez cały ten czas w Bibliote-
ce w Suchym Lesie na czytelników czekają 
pamiątkowe zakładki. 

Wyzwanie z Biblioteką
UWaGa koMUnikaT!

Sezon zajęć artystyczno- 
edukacyjnych 2020/2021
OFERTA ZAJĘĆ  
– w dniu 7 września 2020 r. 
pojawi się na stronie  
www.osrodekkultury.pl.
ZAPISY  
– w dniu 19 września 2020 r. 
w holu CKiBP od godz. 09:00  
z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Szanowni Państwo!
Przepraszamy za utrudnienia 

związane z organizacją zajęć. 
Staramy się przygotować ofertę 
zgodnie z wytycznymi sanitarny-
mi, które dla ośrodków kultury 
są pełne niejasności, a jednocze-
śnie sprostać Waszym potrzebom. 
Dziękujemy za wyrozumiałość  
i życzymy zdrowia!

Zespół CKiBP
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5 faktów o GiVeBoXie
Co to jest GIVEBOX?
GIVEBOX to w wolnym znaczeniu szafa 
prezentów lub niespodzianek. Do drew-
nianej szafy każdy może włożyć swoje nie-
potrzebne rzeczy, które mogą się przydać 
komuś innemu.
Gdzie powstał pierwszy GIVEBOX?
Pierwszy GIVEBOX powstał w latach 90. 
w Berlinie.
Jaka idea przyświeca tworzeniu GI-
VEBOXÓW?
Ideą, która stoi za tworzeniem GIVE-
BOKSÓW, ma być stwierdzenie „sha-
ring is caring”, czyli dzielenie się jest 
dbaniem – nie tylko o przedmioty, któ-
rym koniec końców dajesz drugie życie, 
ale też o środowisko naturalne i innych 
ludzi.
Jak korzystać z GIVEBOXA?
Zabierz co chcesz – nie musisz nic zo-
stawiać.
Zostaw takie rzeczy, które sam chciał-
byś znaleźć.
Nie zostawiaj nic na szafie ani obok 
szafy.
Nie zostawiaj produktów spożywczych.
Przyjemności w obdarowywaniu i znaj-
dowaniu skarbów!

Gdzie można znaleźć GIVEBOXY?
Obecnie giveboxy działają na całym świe-
cie, a założyć je może każdy. Istnieje rów-
nież grupa na facebooku stworzona wokół 
sucholeskiego giveboxa, do której można 
dołączyć i wymieniać się rzeczami.
W Poznaniu givebox mieści się na Łazarzu, 
przy Arenie, a niebawem powstanie nowy 
na os. Chrobrego przy Dąbrówce.

Dbajmy wszyscy o nasz „wymiennik” (dla 
tych, którzy wolą polskie nazwy), żebyśmy 
mogli cieszyć się nim jak najdłużej.

Zapraszamy na spotkanie autorskie  
z pisarzem młodego pokolenia Jakubem 
Małeckim, autorem takich książek jak: 
Dżozef, Dygot, Rdza, Ślady, Nikt nie idzie 
czy Horyzont.
25 września (piątek) 2020 r. 
godz. 19.00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy
Suchy Las, ul. Szkolna 16
Wstęp bezpłatny 
Wejściówki do odbioru w bibliotece w Su-
chym Lesie oraz w filiach bibliotecznych w 
Złotnikach oraz Chludowie

Sucholeski Givebox
Givebox stoi na dziedzińcu CKiBP w Suchym Lesie  od trzech lat. Bardzo cieszymy się, że wielu 
osobom dostarczył super zabawek, wygodnych ubrań, ciekawych filmów, przydatnych 
sprzętów i pozwolił na podzielenie się tym, co jest sprawne i w dobrym stanie, a czego już 
nie używacie. Niestety, nie wszyscy, którzy korzystają z giveboxa przestrzegają regulaminu, 
dlatego dla przypomnienia przygotowaliśmy kilka punktów dotyczących naszej szafy:

Tej nocy Givebox w Suchym Lesie 
był wyjątkowo niespokojny. Jego wnę-
trzem targały dreszcze niepokoju. Wie-
le słyszało się ostatnio plotek z okolicy,  
że ludzie chcący pozbyć się niechcianych 
przedmiotów, podartych ciuchów, rupie-
ci, starych, do niczego niepotrzebnych 
kaset video, czy po prostu makulatury, 
zakradają się nocami i wpychają na siłę 
to wszystko do delikatnych giveboxowych 
organizmów. To, co dzieje się potem  
we wnętrzu szafy można porównać 
tylko z wielonarządowym wstrząsem 
ludzkiego organizmu. Giveboxy całymi 

tygodniami dochodzą do siebie  
po takim wstrząsie, a niektóre ni-
gdy już nie odzyskują zdrowia, bądź  
po prostu umierają…

Sucholesiak ze zgrozą nasłuchi-
wał tych opowieści, ale nie mieściło 
mu się w drewnianej bryle, że mógł-
by to zrobić ktoś z jego okolicy. Jak 
to, tacy zamożni, światli i wykształ-
ceni ludzie mogliby wykazać się 
takim barbarzyństwem? Nieee, ko-
leżanki i koledzy, współczuję Wam, 
ale u mnie to się nigdy nie zdarzy.

Najpierw usłyszał równomierny 
odgłos pracy silnika. To musiał być 
motor o dużej pojemności, pracował 
tak basowo, choć w sumie bardzo ci-

cho. Za moment oślepiło go światło reflek-
torów, skierowanych na wprost budynku, 
czyli prosto w jego giveboxową twarz. Ale 
tylko na moment. Samochód wycofał się  
i odjechał. Już, już cieszył się, że to przy-
padek…Nie minęło kilka minut, kiedy ten 
sam samochód nadjechał z drugiej strony. 
A więc tamto to był rekonesans. Wiedział, 
że dookoła nie ma nikogo, kto mógłby 
zwrócić uwagę, kto mógłby pomóc.

Silnik zgasł. Sucholesiak usłyszał 
trzask zamykanych drzwi, a potem kro-
ki zbliżające się prosto do niego. Drżał 
ze strachu. Poczuł jak ktoś otwiera go 
na oścież. Zdołał tylko dostrzec trzy 
ogromne wory, które ktoś zaczął wpychać  
w jego wnętrze. Poczuł przeszywający ból, 
westchnął ciężko i stracił przytomność.

Przebudził się rano. Znajome, życzli-
we ręce otwierały go troskliwie, natych-
miast biorąc się do usuwania trującej 
zawartości. Niestety, było za późno…
Resztkami sił stał jeszcze, ale wiedział 
już, że to tylko kwestia czasu. Każdy frag-
ment konstrukcji, każda listewka, zainfe-
kowana przez śmieci gasła w mgnieniu 
oka. Sucholeski Givebox umierał…

Andrzej Ogórkiewicz

Spotkanie z Jakubem Małeckim
Chciał zostać strongmanem, pracował w banku, a teraz pisze o rzeczach zwyczajnych  
w sposób, który wydaje się magiczny.
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Najnowsza płyta Ani Rusowicz, to 
Przebudzenie. Artystka tym razem swój 

album wyprodukowała sama. Zainspiro-
wana podróżami m.in do Nowego Orleanu 

nagrała muzykę z zespołem na tzw. setkę 
i przy użyciu taśmy. Rusowicz jak zawsze 
charakteryzuje się dobrym, klasycznym 
smakiem lat 60tych i 70tych. Tym razem 
Ania zaprosiła do współpracy instrumen-
ty dęte, które nadały klimat bluesowo/
funkowo/rockandrollowy, w niektórych 
momentach wręcz przypominający klimat 
Jamesa Browna czy też Otisa Reddinga. 
Jak zawsze jest to sentymentalna podróż 
do lat 60/70tych, które można powiedzieć, 
że będą powracały i kojarzyły się z praw-
dą i życiem człowieka wychodzącego na-
przeciw drugiemu człowiekowi żyjącemu 
zgodnie z naturą.  

Zapraszamy was w bigbitowo-rockowo-
funkową podróż, w którą chętnie wybierali 
się hipisi, a ich idee są jak najbardziej ak-
tualne do dziś.

3 października (sobota) 2020 r. , godz. 19.00
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy Las
Ul. Szkolna 16
bilety: 70/50 zł do nabycia od 1 września 
na stronie www.bilety24.pl oraz w sekre-
tariacie CKiBP

Metaforycznie udało się w spektaklu 
połączyć Bergmanowskie Sceny z życia 
małżeńskiego z kilkoma komediami Wo-
ody’ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera 
również racjonalny, ale i filozoficzny pod-
tekst. Reżyser spektaklu, Wojciech Ma-
lajkat, niedawno powiedział: Długo pra-
cowaliśmy nad obsadą, ta sztuka wymaga 
nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów, 
którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte  
w tekście, z wdziękiem rozbawić publicz-
ność i sprawić, że, paradoksalnie, kłam-
stwo ich czegoś nauczy.

Francuski dramaturg Florian Zeller 
spróbował kłamstwo zweryfikować w wa-
runkach scenicznych. Udało mu się to na 
tyle, że w całej Europie widzowie podczas 
przedstawień spadają z krzeseł z rozba-
wienia, za chwilę wracają na miejsca dys-
kretnie zerkając wokół i szukając wsparcia  
i zrozumienia u innych kobiet i mężczyzn. 
Niech to uświadomi siłę rażenia tego tek-
stu. Reżyser przedstawienia, Wojciech Ma-

lajkat, zdradza: Przeraża nas to, jak można 
wygodnie żyć w związku, jednocześnie nie 
wiedząc nic o sobie nawzajem.

Producent spektaklu, Piotr Szwedes, 
zastrzega jednak: Warto to zobaczyć, oczy-
wiście, nie po to, aby dowiedzieć się, jak 
skutecznie oszukać partnera lub partnerkę. 
Nie traktujcie tego, jako spektaklu instruk-

tażowego. O nie! Warto, ponieważ, jak  
w soczewce skupimy dwa dni Waszego ży-
cia w dwóch godzinnych aktach. Rozbie-
rzemy was na części pierwsze, a czy dacie 
się złożyć? To już zostawiamy Wam. To nie 
tylko komedia, ale i bardzo cenny przekaz.

Obsada:
Joanna Liszowska, Ada Kalska,  
Mikołaj Roznerski i Piotr Szwedes
14 października (środa) 2020 r.,  
godz. 17:30 i 20:00
Centrum Kultury i Biblioteka  
Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16
bilety w cenie: 120/90 zł w sprzedaży  
od 1 września
Bilety do nabycia na www.bilety24.pl  
i w sekretariacie CKiBP

Do CKiBP wracają koncerty!
Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić widownię CKiBP na pierwszy, po tak długiej  
przerwie, koncert. I to nie byle jaki koncert, ponieważ odwiedzi nas niezwykle barwna  
i nietuzinkowa artystka – Ania Rusowicz, której towarzyszyć będzie zespół.

Liszowska, Kalska, Roznerski  
i Szwedes w Suchym Lesie
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium, właśnie… Kłamstwa. 
Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy 
i bolesnego telemarku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją chirurga w meandrach 
i zakamarkach ludzkich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie 
pary kochanków, a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystkiego dowiecie się 
Państwo podczas spektaklu Kłamstwo!
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Za nami cztery turnusy półkolonii ar-
tystycznych realizowanych przez nas we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewie-
nia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. 
Urszuli, pod dowództwem mieszkanki Su-
chego Lasu Swietłany Brudz. Każdy turnus 
miał swój motyw przewodni, pojawiający 
się w czasie zajęć plastycznych, muzycz-
nych i tanecznych. Jeśli dodamy do tego 

pokaz końcowy, prezentowany 
w każdy piątek kończący pół-
kolonie na scenie sali widowi-
skowej, to mamy także udział  
w wydarzeniu teatralnym, a za- 
tem dzieci miały kontakt ze 
wszystkimi dziedzinami sztuki.

I trzeba powiedzieć, że an-
gażowały się bardzo, bo po-

ziom spektakli był naprawdę niezwykły. 
Kilka dni intensywnych zajęć wystarczyło, 
żeby pokazać rodzicom barwne widowi-
sko, pełne energii i tańca, a wszystko to na 
tle pięknych scenografii, które półkoloni-
ści prezentowali przed swoimi rodzicami, 
przenosząc ich do różnych epok historycz-
nych: jaskiniowców, herosów, wikingów  
i kosmicznej współczesności.

Trzeba dodać także, że scenografie do 
swoich spektakli uczestnicy wykonywali  

w dużej mierze sami, pod okiem artyst-
ki–plastyczki Sylwii Stręk. Przygotowanie 
choreograficzne zawdzięczali zaś instrukto-
rom ze Studia Tańca Romy Jakubowskiej.

Podróże terytorialne zapewniły nato-
miast w sierpniu, w dwóch turnusach, półko-
lonie organizowane przez nas z Uniwersy-
tetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
w ramach projektu Przyszłość Wielkopol-
ski w rękach UAM. Uczestnicy w wieku 
5-9 lat brali udział w półkoloniach pod 
hasłem: Dookoła świata z UAM! Dzieci 
poprzez gry i zabawy poznały elementy 
kultur różnych krajów (m.in. Japonia, In-
die, Meksyk). W ramach zajęć poznawały 
ciekawostki dotyczące tych kultur.

Grupa starsza (10-14 lat) wzięła udział 
w PółEKOloniach – dbamy o środowisko. 
Podczas półkolonii dzieci dowiedziały się 
jak dzięki codziennym nawykom mogą 
poprawić jakość swojego życia i zdrowia 
oraz jaki ma to wpływ na środowisko. Od-
były się warsztaty zero waste oraz kuchni 
ekologicznej, prowadzący zapoznali dzieci  
z wiedzą nt. środowiska naturalnego. 

Obie grupy, poza zajęciami w CKiBP 
wzięły udział w wyjeździe do zoo oraz do 
ogródka ekologicznego.

Na koniec półkolonii
W każdym tygodniu lipca i sierpnia oferowaliśmy w CKiBP rozrywkę, a jednocześnie opiekę 
dzieciom i młodzieży, wiedząc, że znacznie więcej osób w tym roku zostaje na miejscu. Stąd 
też ogromne zainteresowanie naszymi propozycjami.

Plakat lubi skakać
Wygłodniałych artystycznych wrażeń zapraszamy już 4 września na wernisaż wystawy 
autorstwa Przemysława Szydłowskiego pt.: PLAKAT LUBI SKAKAĆ.

Autor o wystawie: Plakat jest dla mnie 
wyzwaniem, niezależnie od tego, czy jest to 

moja wersja do filmu Spielberga, czy afisz 
na występ zespołu tanecznego w domu kul-

tury. W prostym przekazie, znaku chcę 
ująć doświadczenie jak w soczewce. 
Ale przede wszystkim zaintrygować, 
żeby odbiorca był ciekawy, co dalej?

Przemysław Szydłowski to Ab-
solwent Malarstwa oraz Wydziału 
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje 
się malarstwem, edukacją artystycz-
ną, grafiką. Współpracuje ze stowa-
rzyszeniami i fundacjami, prowadząc 
warsztaty artystyczne, uczestnicząc 
w międzynarodowych projektach 
wymiany młodzieży. W CKiBP pro-
wadzi zajęcia praktyczno-techniczne 
ZETPETY.

PLAKAT LUBI SKAKAĆ
4 września (piątek) 2020 r.,  
godz. 18:00
Centrum Kultury i Biblioteka  
Publiczna Gminy Suchy Las 
ul. Szkolna 16
wstęp wolny
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Trasy w formie pętli to najlepszy spo-
sób, by nie wędrować po własnych śla-
dach. Taką wycieczkę można odbyć wo-
kół Jeziora Swarzędzkiego albo Jeziora 
Lusowskiego. Kto zaś chciałby dorzucić 
jeszcze szczyptę wiedzy przyrodniczej, 
może wybrać ścieżkę dydaktyczną „Zbio-
rowiska roślinne wokół jeziora Zielonka” 
albo spacer wokół stawu w sąsiadującym 
Arboretum Leśnym.
W sercu miasta

Miejska trasa spacerowa nad wodą to 
strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej 
popularnych jest promenada z Kórnika 
do Bnina – z molo, platformą widokową, 
sympatycznymi kafejkami i ławeczką Wi-
sławy Szymborskiej. Kto potrzebuje ciszy, 
może skorzystać z leśnej ścieżki zdrowia 
po drugiej stronie jeziora. Nad Kanałem 

Mosińskim można odpocząć w wielobarw-
nym otoczeniu kwietnej łąki, a spacer za-
kończyć zdjęciem z Elegantem z Mosiny 
i wizytą w tamtejszej Galerii Sztuki. Nad-
rzeczną wizytówką Obornik są Łazienki – 
park nad Wełną z charakterystyczną drew-
nianą pergolą i nową ścieżką edukacyjną 
„Woda i ryby”. W Śremie przy promena-
dzie nadwarciańskiej znajdzie się coś dla 
ciała (znakomite restauracje) i dla ducha 
(Muzeum Śremskie). Spacer uatrakcyjnia 
swoista aleja gwiazd, czyli pomniki zasłu-

żonych mieszkańców. Dobrym miejscem na 
początek wycieczki jest też plaża miejska 
w Luboniu. W Puszczykowie, odwiedzając 
popularne Zakole albo wędrując szlakiem 
turystycznym wzdłuż rzeki, można się po-
czuć niczym letnicy sprzed stu lat. 
Dolinami rzek

Spacerowicze z zacięciem przyrodni-
czym powinni koniecznie odwiedzić ma-
lownicze Łęgi Rogalińskie ze słynnymi 
sędziwymi dębami. Na końcu ścieżki dy-
daktycznej „Bobrowy Szlak” koło Czmoń-
ca czeka nagroda: panorama nadwarciań-

skich łąk z perspektywy wieży widokowej. 
Dziką przyrodę i liczne starorzecza, pozo-
stałości dawnego koryta, można podziwiać 
również podczas spacerów w rejonie Kraj-
kowa oraz na Łęgach Mechlińskich blisko 
Śremu. Wiele do zaoferowania mają też 
doliny małych rzek: fantastyczne widoki 
na rozlewiska to największy atut spaceru 
wzdłuż Cybiny powyżej Swarzędza. Boga-
tych przyrodniczych wrażeń dostarcza spa-
cer z Rumianku w dolinę Samy. Na ama-
torów Nordic Walking czekają leśne trasy 
wzdłuż Wełny w rejonie Kowanówka albo 
szlaki nad Samicą Kierską w Zielątkowie.
W leśnej głuszy

Liczne możliwości spacerów w nadwod-
nej scenerii oferuje Wielkopolski Park Na-
rodowy. Wybór jest spory: szlak brzegiem 
Jeziora Góreckiego z widokiem na Wyspę 

Zamkową, trasa od Studni Napoleona przez 
malownicze jezioro Kociołek po zarastają-
ce Jezioro Budzyńskie, albo ornitologiczny 
spacer nad Trzcielińskie Bagno. Warto też 
odwiedzić Puszczę Notecką, wybierając 
ścieżkę wzdłuż strumienia Kończak.
nie tylko jeziora i rzeki

Co łączy AKWEN Tropicanę w Owiń-
skach, Szachty na pograniczu Poznania i 
Lubonia oraz mosińskie Glinianki? Wszyst-
kie powstały jako wyrobiska żwiru lub gli-
ny. Dziś są pięknie zagospodarowane, ze 
ścieżkami spacerowymi, wieżami widoko-
wymi i miejscami na piknik. Sztuczne po-
chodzenie ma też staw przy Łysym Młynie 
oraz staw z czterema wyspami przy Pałacu 
Jankowice. Dobrym miejscem na wspo-
mniany wcześniej piknik będzie na pew-
no Źródełko Żarnowiec w dolinie Samicy. 
Nad wodą zlokalizowane są też grodziska 
– Ostrów Radzimski nad Wartą oraz pozo-
stałości dwóch osad obronnych na Półwy-
spie Szyja w Bninie. Najciekawszą genezę 
mają zbiorniki w rezerwacie Meteoryt Mo-
rasko, które są wypełnionymi wodą pozo-
stałościami po kosmicznej katastrofie.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne pLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z 
poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (pLOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsia-
dów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzie-
lnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania 
mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek 
okolic poznania. 
kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na ła-
mach informatorów samorządowych 12 gmin 
członkowskich pLOT, w Naszym Głosie poznańskim 
oraz w prasowej powiatowej 17.

Spacer nad wodę
Latem, gdy na dworze upał, szukamy wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. Kąpieliska 
przeżywają oblężenie, swoich amatorów mają też kajaki czy żaglówki. A co, jeśli marzy nam 
się po prostu spokojna przechadzka? Wokół Poznania na odkrycie czeka wiele urokliwych 
miejsc w sam raz na relaks nad wodą.
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Akwen Tropicana w Owińskach

Bobrowy szlak

Trasa wokół Jeziora Swarzędzkiego

plaża miejska w Luboniu

promenada w Mosinie Rezerwat krajkowo
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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.  

WYCE PO NOSZYMU
Wuja Czechu ze swoją staruszką 

pojechali w niedzielę na szachty po-
anglować. Na miejscu Czesiu zaczął 
wyciągać swoje wędkarskie retynta 
a Halina usiadła się obok na rycz-
ce. Jak narychtowoł kany, powiązał 
żyłki i uszykowoł grunt, obrócił się 
do żony i mówi: tej, podej mi z teki 
ździebko ośródki. Ale jo już cołki 
chlyb żdżarłam pada odpowiedź.  
To śwignij tą biksę z kukurydzą. 
Ady tyż ją spucłam. Czechu mach-
nął aby łapą i z rachą wycydził – to 
wciągnij jeszczy rosówy i jedziemy 
curig.

Na Chwaliszewie spikło się trzech 
kompli. Suchejcie wiara – mówi 
Eda, jakie filmy oglundały Wosze 
staruszki jak były w ciąży. Moja bez 
ustanku ślipiła się na „Kevin alajn w 
chacie” odparł Bronas. No i mocie 
aby jednego chłopyszka – dodał Eda 
lachając się. Moja szpycowała na 
film „Oba cwaj frechowne” i mom 
dwóch luntrusów – wtrącił się Ma-
rych. Psiakrync, ady idźcie do boru 
– przerwał mu Eda. Jak wyłaziem, 
moja ślipiła się na „Siedmiu fifnych 
szczonów”.

W lani na relci kanonik pyto się 
małego Jacusia – powiedz no mi 
szaranku, kto to jest: wszystko wi-
dzi, wszystko słyszy i wszystko wie? 
Gzubek wykrzywił sznupkę i z mety 
wyślabrotoł – wiadomo naszo som-
siadka. 

Ten piękny jubileusz był okazją do uro-
czystego świętowania. Dostojny Jubilat 
odebrał liczne gratulacje i życzenia, które 
napłynęły z różnych stron. Od Wójta Gminy 
Grzegorza Wojtery, na ręce córki Pana Lu-
dwika (ze względu na sytuację epidemicz-
ną), zostały przekazane przez Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Suchym Lesie 
Marlenę Kuziemską wraz z pięknym ko-
szem wypełnionym setką czerwonych róż. 

Dla Jubilata, w imieniu wszystkich miesz-
kańców Suchego Lasu, list z życzeniami: 

wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody 
ducha oraz miłości i wsparcia najbliższych, 
przekazała także Przewodnicząca Sylwia 
Szenk wraz z Zarządem Osiedla Suchy Las.

Pan Ludwik Marciniak urodził się 14 
sierpnia 1920 roku w Michorzewku, ale jak 
podkreśla zawsze czuł sentyment do ziemi 
wielkopolskiej. Wraz z Lusią – żoną już w 

latach 50-tych kupili działkę w Suchym 
Lesie, gdzie Państwo Marciniakowie wy-
budowali dom. – Po przejściu na emerytu-
rę w latach 80-tych – wreszcie mogliśmy z 
żoną zamieszkać na stałe w naszym domu 
w Suchym Lesie – mówi Jubilat. 

– Jeżeli chodzi o pracę zawodową, to 
zawsze związana była ona z piekarnią – 
dodaje. – Prowadziłem ją przez większość 
życia, także w okresie, kiedy odbierano 
prywatne zakłady ich właścicielom. Udało 
mi się, pomimo trudnych czasów, nadal po-

zostać kierownikiem w upaństwowionej już 
piekarni. Poza pracą zawodową byłem za-
wsze całkowicie pochłonięty rodziną. Bę-
dąc już na emeryturze zająłem się pracą w 
ogrodzie, która stała się moją pasją. Dziś 
większość czasu spędzam z moją kochaną 
żoną, z którą, tak na marginesie, w tym 
roku obchodziłem 74-tą rocznicę ślubu.

Pan Ludwik podkreśla także, że dla nie-
go i jego żony dzieci były zawsze najwięk-
szą miłością. – Mamy ich dziesięcioro, ale 
żyje ich dziewięcioro, piętnaścioro wnuków 
oraz czternaścioro prawnuków. Dodaje 
także, że to właśnie dzięki swoim „skar-
bom” – żonie i dzieciom – doczekał tak 
pięknego wieku. Poza tym zawsze prowa-
dził zdrowy i aktywny tryb życia. – A co do 
zdrowia w moim wieku… – mówi Jubilat. 
–  Mam przecież 100 lat i z tym zdrowiem 

bywa różnie, ale bądź co bądź przeżyłem 
100 lat więc myślę, że mimo wszystko nie 
jest ze mą tak źle.

Patrząc na Pana Ludwika, uważamy, że 
jest bardzo dobrze! Z całą pewnością tak 
zacny jubileusz to wyjątkowy powód do 
dumy. Bowiem Pan Ludwik obecnie jest 
najstarszym mieszkańcem i to nie tylko 
Suchego Lasu, ale i całej gminy. 

Życzymy Panu Ludwikowi, ale też  
i Jego żonie Lusi kolejnych lat w zdrowiu, 
szczęściu i miłości!

Barbara Stachowiak

Sto lat to za mało. 150 by się zdało!
Pan Ludwik Marciniak – mieszkaniec Suchego Lasu 14 sierpnia obchodził swoje setne 
urodziny.
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100twoj-tydzien@wp.pl 

           
 

Szanownemu Jubilatowi 
Panu 

                   Ludwikowi Marciniakowi 
 

W uroczystym dniu 
100 rocznicy urodzin 

serdeczne życzenia 
wszystkiego co najlepsze  

i najpiękniejsze. 
Niech nigdy nie brakuje szczęścia, 

zdrowia i pomyślności. 
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2 września 1939 roku pilot 3. Pułku 
Lotniczego w Poznaniu, 131 eskadry, ppor. 
Włodzimierz Gedymin, lecący na samolo-
cie myśliwskim PZL P.llc zaatakował w 
powietrzu niemiecki samolot napastni-
czy, który krążył nad Poznaniem. Był 
to bombowiec typu Heinkel-lll. Na jego 
pokładzie znajdowało się 4 niemiec-
kich lotników (Weuner, Prügel, Lotsch 
i Hackl). Starcie powietrzne samolotu 
polskiego i niemieckiego zakończyło 
się sukcesem bojowym ppor. Gedymi-
na, któremu – podczas ostrzeliwania 
bombowca krótkimi seriami – udało się 
trafić go w zbiornik z benzyną. Samolot 
niemiecki stanął w płomieniach i począł 
gwałtownie spadać na ziemię.

Świadkami tego zdarzenia byli 
mieszkańcy Łagiewnik i okolicznych 
wsi, wśród nich dziś 97-letni Pan Florian 
Okupniak.

Pan Florian urodził się 2 maja 1922 
roku w Glinnie. Był najstarszym z troj-
ga dzieci Franciszki i Leona Okupnia-
ków. Pan Florian całe swoje młode ży-
cie spędził właśnie na tym terenie. Chodził 
do szkoły w Łagiewnikach, pomagał ojcu, 
który był sołtysem na okoliczne wsie, a w 
czasie wojny pracował na terenie obozu 
ćwiczebnego w Biedrusku. Znał tu każdy 
kamień, każde gospodarstwo i każdą żyją-
cą tu rodzinę.

Już na dwa dni przed pierwszym września 
1939 roku widzieliśmy w oddali na niebie 
czerwone łuny. Niemcy, którzy tu mieszka-
li podpalali polskie majątki, stogi ze zbo-
żem. Palili wszystko, co dało się zniszczyć.  

1 września ta łuna była jescze bardziej in-
tensywna. W Glinnie mieszkało siedem czy 
osiem niemieckich rodzin. Wszyscy zebra-

li się – kobiety, dzieci, mężczyźni. To było 
dla nich wielkie święto. Mieli kilka nie-
mieckich flag i z nimi maszerowali po tych 
drogach do Suchego Lasu czy Moraska. 
Śpiewali, krzyczeli i hałasowali przed każ-
dym domem. A przed naszym w Glinnie tym 
bardziej, na złość mojemu ojcu, dlatego że 
był sołtysem.

Drugiego dnia z samego rana rodzi-
ce pojechali do Poznania, by kupić różne 
rzeczy. Szybko jednak uciekali do domu, bo 
Poznań o godzinie 11 był bombardowany. 
Wrócili z wiadomością, że rozpoczęła się 
wojna. Myśmy tu w Glinnie mieli piwnice 

przygotowane, zabezpieczone. Wcześniej 
było powiedziane, że każdy ma mieć dobre 
schronienie przed gazem.

Tego samego dnia, 2 września, podpo-
rucznik Włodzimierz Gedymin w walce po-
wietrznej na wysokości Winograd postrzelił 
niemiecki samolot. Pilot tego samolotu był 
dosyć biegły. Skierował się w stronę lasu 
na Łagiewniki i dalej do Złotkowa. 

Pierwszy z lotników wyskoczył między 
Glinnem a Łagiewnikami. Jemu spado-
chron się nie otworzył i spadł na łąkę na 

brzegu lasu, jakieś 50 metrów za starym 
pałacem (dziś pomnikiem), w kierunku 
Glinna. Także w tej łące pośladki i do 
połowy piersi, to było wgniecione w zie-
mię. Nogi i ręce były na zewnątrz. Oczy-
wiście lotnik nie żył. Byłem przy tym, 
inni też się zgromadzili, także okoliczni 
Niemcy. Z munduru lotnika odpadło ileś 
guzików. Jeden z naramiennika na pa-
miątkę wziął i schował do kieszeni mój 
kolega Jan Engler. Kazimierz Misterski 
zabrał inny guzik. I oni za to zostali póź-
niej ukarani. Mój ojciec, który był soł-
tysem zebrał tutejszych Niemców i po-
wiedział: to jest wasz ziomek, zrobicie 
trumnę i pochowacie go na cmentarzu 
ewangelickim. Cmentarz był w rejonie 
drogi z Glinna do Moraska – niecały 
kilometr od Moraska. Niemcy lotnikowi 
zrobili elegancką trumnę i tam go po-
chowali. Rodzina potem ekshumowała 
szczątki i je stąd zabrała. Podziękowała 

tym Niemcom, którzy go chowali, ale moje-
mu ojcu już nie. 

Dwóch lotników wyskoczyło na wysoko-
ści Łagiewnik, tam gdzie mieszkał Górka. 
Im spadochrony się otworzyły. W pobliżu 
był las i oni mieli zamiar uciekać do tego 
lasu. Ale w tym czasie na polach Hellin-
ga przy sianokosach pracowała okoliczna 
ludność, która otoczyła lotników. Jeden z 
nich był lekko postrzelony. Drugi był zu-
pełnie zdrowy, ale szorstki, bo miał broń i 
chciał strzelać. Zabraniał zbliżania się do 
siebie. W tej grupie była kobieta – Pelagia 
Dobrzykowska, 28-letnia wdowa, bardzo 

Łagiewniki – miejsce pamięci
12 maja 1968 roku w miejscu dawnej wsi Łagiewniki, na terenie poligonu wojskowego 
Biedrusko, został uroczyście odsłonięty Pomnik Ofiar Faszyzmu. To właśnie w tym miejscu, 
każdego roku odbywają się gminne uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej. Są 
one wyrazem hołdu dla ofiar hitlerowskiego terroru, mieszkańców Łagiewnik i okolicznych 
wsi, którzy swą patriotyczną postawę przypłacili męczeństwem i śmiercią.

pan Florian Okupniak (w środku) z rodzeństwem i rodzicami Budowa pomnika Ofiar Faszyzmu w Łagiewnikach
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silna i energiczna. Miała przy sobie grabie 
i tymi grabami uderzyła Niemca w rękę, 
także pistolet wypadł. Ta cała grupa przy-
prowadziła lotników do Łagiewnik przed 
szkołę. Podobno po drodze poszturchiwała 
zatrzymanych, ale jaka była prawda… W 
każdym razie był krzyk, hałas. Tu w Ła-
giewnikach mój ojciec i kierownik szkoły 
Izydor Paluszak uspokoili tych wszystkich 
ludzi i czekali aż przyjedzie nasze wojsko i 
zabierze lotników. W międzyczasie opatrzy-
li rannego, dali obu coś do picia, przepro-
wadzili rozmowę, a mój ojciec poczęstował 
nawet papierosami. I na tym się skończyło. 

Natomiast ostatni z niemieckiej załogi 
wyskoczył w ostatniej chwili bez spado-
chronu, tam pod Złotkowem, gdzie samo-
lot spadł i się spalił. Ten pilot wylądował 
na pryzmie obornika i nic mu się nie stało. 
Rozebrał się, bo było ciepło i słonecznie, i 
w stroju sportowym, w tenisówkach uciekał 
do Berlina. Biegł przez całe Złotkowo i ktoś 
go zauważył. Pod Golęczewem, tam pod 
lasem, gdzie jest teraz restauracja, dogonił 
go na motocyklu chłop ze Złotkowa, nazy-
wał się Pawlak. Przyprowadził go z powro-
tem do Złotkowa, gdzie czekali na przyjazd 
polskiego wojska, które go zabrało. 

Te działania, które były wyrazem pa-
triotycznej, obywatelskiej postawy miej-
scowej ludności spotkały się z represjami 
ze strony niemieckich okupantów. Już pod 
koniec września 1939 roku Gestapo przy-
stąpiło do masowych aresztowań miesz-
kańców biorących udział w ujęciu lotni-
ków niemieckich. 

Przebiegająca w dniach 17-18 stycznia 
1940 roku rozprawa, z góry zakładała su-
rowe wyroki dla oskarżonych. – Proces był 
pokazowy, a wokół niego było dużo szumu, 
hałasu – dodaje Pan Florian Okupniak. 
Oficjalne oskarżenie brzmiało: „za ciężkie 
naruszenie z bronią w ręku porządku pu-
blicznego”. 

Wyrokiem hitlerowskiego Sądu Specjal-
nego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 1940 r. 
na karę śmierci zostali skazani: Bronisław 
Łuczak z Suchego Lasu, Marta Buszka z 

Łagiewnik, Pelagia Dobrzykowska z Ła-
giewnik, Józefa Ratajczak z Łagiewnik, 
Jan Lipiński z Łagiewnik, Jan Maciejewski 
z Glinna, Władysław Cichoszewski z Mo-
raska, Józef Wróblewski z Moraska. 

Siedmiu oskarżonych hitlerowski sąd 
skazał na wieloletnie pozbawienie wol-
ności. Karę 15 lat ciężkiego więzienia 
otrzymali: Edmund Dubert z Łagiewnik i 
Mieczysław Klupś z Moraska. Karę 10 lat 
ciężkiego więzienia otrzymali: Stanisław 
Rok z Łagiewnik, Jan Engler z Glinienka. 
Wyrok 3 lat ciężkiego więzienia otrzymał 
Kazimierz Misterski z Glinienka, a na karę 
5 lat więzienia został skazany nieletni Sta-
nisław Pers z Moraska. Karę trzech mie-
sięcy więzienia otrzymał nieletni Czesław 
Bystrowski z Glinna. 

Skazani na karę śmierci zostali straceni 
w hitlerowskich więzieniach. Większość 
skazanych na długoletnie więzienie zmar-
ła podczas odbywania kar (S. Pers, M. 
Klupś, E. Dubert, K. Misterski, S. Rok, J. 
Engler). 

Siedmiu oskarżonych, którzy stanęli 
także przed hitlerowskim sądem, zostało 
uniewinnionych (Józef Bartosik, Ludwik 
Purul, Czesław Kosicki, Leon Wróblewski, 
Michał Łubiński, Józef Rymar i Jan Ry-
mar), ale trzech spośród nich: Ludwik Pu-
rul z Łagiewnik, Czesław Kosicki z Glinna 
i Michał Łubiński z Suchego Lasu, zostali 
później aresztowani i zginęli w więzieniach 
lub obozach.

– Należy w szczególności wspomnieć 
o Pelagii Dobrzykowskiej – dodaje Pan 
Okupniak. – To była bohaterka. Niemcy 
zemścili się na niej za to, że dyrygowała 
tą grupą, która przyprowadziła do Łagiew-
nik dwóch lotników. Już po wyroku zosta-
ła przewieziona do Berlina, gdzie Niemcy 
obwozili ją po mieście i tam, gdzie orga-
nizowane były wiece, pokazywali ją jako 
wielką zbrodniarkę, Polkę, która znęcała 

się nas niemieckimi lotnikami. A 
ona ani nie płakała, tylko twar-
do, z obrzydzeniem patrzyła na 
swoich oprawców.

Pelagia Dobrzykowska w 
przeddzień śmierci napisała list 
do najbliższych z więzienia w 
Berlinie: Kochana Matko! Po 
raz ostatni piszę do Was moje 
pożegnanie i donoszę Wam, że 
jutro o godz. 6.00 ginę z tego 

świata. Smutna to dla Ciebie chwila. Lecz 
nie rozpaczaj, bądź spokojna o mnie. Ksiądz 
polski był u mnie i wyspowiadał mnie na 
śmierć, więc bez żadnej bojaźni ginę z tego 
świata. Tylko to dla mnie smutne, że ginę 
w obcym dla mnie kraju i tak daleko, a nie 
w swojej Ojczyźnie. Lecz poproś księdza, 
żeby pozwolił mogiłę męża rozszerzyć, tak 
byśmy tam oboje spoczywali. Myślę, że nie 
odrzuci tę moją ostatnią prośbę. I proszę 
Cię zmów często za duszę moją różaniec 
święty, bo w różańcu jest moje ukojenie. 
(…)

Pelagia Dobrzykowska została stracona 
16 marca 1940 r. Spoczęłą obok swojego 
męża na cmentarzu w Chojnicy. 

Opracowała i wysłuchała 
Barbara Stachowiak

*  Wykorzystano fragmenty z opracowania: 
„Miejsca pamięci narodowej województwa 
poznańskiego”, Poznań 1974. 
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List skazanej na śmierć pelagii Dobrzykowskiej z więzienia 
w Berlinie

Wyrok ii Sądu Specjalnego w poznaniu z dnia 18 stycznia 1940 r. w sprawie 
przeciwko mieszkańcom Łagiewnik i okolicy
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W 101. rocznicę Powstania Wielkopol-
skiego, w pierwszą rocznicę odsłonięcia 
Narodowego Panteonu Powstania Wiel-
kopolskiego, 27 czerwca w Biedrusku 
odbyły się uroczystości patriotyczne. W 
miejscowej kaplicy, w obecności pocztów 
sztandarowych Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych i Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, uroczystą mszę św. w intencji po-
wstańców odprawił ks. proboszcz Tomasz 
Ibsz, a uświetnił ją swoim śpiewem Chór 
Męski „Akord” ze Swarzędza pod batutą 
Jadwigi Maćkowiak. Następnie po mszy, 
uczestnicy śpiewając pieśni wojskowe 
przeszli na teren Zespołu Pałacowo-Parko-
wego przed Panteon, gdzie po odsłuchaniu 
hymnu zostali powitani przez gospodarza 
miejsca i wydarzenia. 

– Od roku mamy Narodowy Panteon 
Powstania Wielkopolskiego. Przy nim, tu, 
rodzi się nasza biedruska tradycja patrio-
tyczna. Ojczyzna obiecała powstańcom, że 
o nich nie zapomni i my staramy się dniem 
dzisiejszym to zamanifestować – podkreślił 
Jan Kucharski. 

O zabranie głosu prowadząca uroczy-
stość Monika Urbańska poprosiła m.in. 
Wójta Gminy Grzegorza Wojterę, Prze-
wodniczącego Towarzystwa „Sokół” 
Przemysława Sutka, Przewodniczącego 
Towarzystwa Pamięci Powstańców Wiel-
kopolskich Wawrzyńca Wierzejewskiego, 
radnego Gminy Suchy Las Krzysztofa 
Łączkowskiego, który przypomniał sym-
bolikę  tego miejsca i wskazał, że jest ono 
wynikiem społecznej inicjatywy, ludzi 
pragnących zapisać w sposób materialny 
chwalebną historię Wielkopolski. 

Natomiast Przewodniczący Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Mirosław Grzędowski dodał, że: 
– My Wielkopolanie mamy korzenie Chła-
powskich, Wawrzyniaków, Cegielskich, 
którzy uczyli nas pracy organicznej. Nauka 
ta wskrzesiła i przygotowała pokolenia 
Polaków – Wielkopolan do wielkiego zry-
wu, jakim było Powstanie Wielkopolskie. 
Chwała Bohaterom – Powstańcom Wiel-

kopolskim, tym wszystkim ludziom, którzy 
przynieśli nam wolność.  

Wśród tych, którzy uczcili ich pamięć, 
składając kwiaty i zapalając znicze przed 
pomnikiem, byli: 99-letni Generał Brygady 
Wojska Polskiego, Powstaniec Warszawski 
Jan Podhorski, a także Dowódca Batalionu 
Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szko-
lenia Wojsk Lądowych ppł Rafał Matera. 
Władze Gminy z Wójtem Grzegorzem 
Wojterą reprezentował Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Suchy Las, a jednocześnie 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Biedru-
sko Radosław Banaszak.

W programie uroczystości nie zabrakło 
części artystycznej. Z piękną baletową in-
scenizacją o biało-czerwonej fladze wy-
stąpiły dzieci ze Szkoły Tańca Sardes Arte 
pod kierownictwem Lidii Zwolińskiej. 
Natomiast wiersze Broniewskiego i Szym-
borskiej – o walce o wolność, o miłości do 
ziemi ojczystej, recytowali uczniowie Ze-
społu Szkół w Biedrusku. Ponownie zapre-
zentował się Chór Męski „Akord” ze Swa-

Nikt im iść nie kazał…
„Panteon Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Biedrusku ma być miejscem, 
w którym można zyskać wiedzę o Powstaniu, ale przede wszystkim ma być okazją do 
zatrzymania się i oddania hołdu wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania 
przez Wielkopolskę wolności po długiej nocy zaboru pruskiego, dowodząc że duch 
wielkiego narodu nie ginie bezpowrotnie”. Te zamierzenia twórców Panteonu dziś stają się 
rzeczywistością. 
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rzędza, który wykonał m.in. „Marsyliankę 
Wielkopolską”. 

Po części oficjalnej odbył się festyn 

przy ognisku. Oprócz poczęstunku, towa-
rzyszyło mu śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, do którego zachęcali członkowie 

chóru „Dębowy Liść” z Suchego Lasu.  
A na zakończenie na biedruskim niebie 
rozbłysły sztuczne ognie. 

– Tak jak Powstanie, tak i ta uroczystość 
była odruchem społecznym. Była to jedyna 
taka uroczystość w Wielkopolsce. Pierw-

szy w wolnej Polsce Narodowy Panteon 
Powstańców Wielkopolskich obchodził 
pierwszą rocznicę odsłonięcia – podsumo-

wał Jan Kucharski. 
BS

Odznaczenia wojskowe dla 
rodziców żołnierzy
W Suchym Lesie 3 lipca odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia mieszkańcom gminy 
Suchy Las medali „Za zasługi dla obronności kraju”.  

Pobiegli dla 
Powstańców
Sobotnią uroczystość przy Narodowym 
Panteonie Powstania Wielkopolskiego w 
Biedrusku poprzedziło wydarzenie sportowe. 
Dzień wcześniej w tym samym miejscu 
spotkali się biegacze, uczestnicy WARTA 
CHALLENGE Night Ekspress 5K & 10K. 

– Powstańcy wielkopolscy walczyli 
o niepodległość. Chcieli wyzwolić się 
z jarzma niewoli. Jesteśmy tutaj, by 
uczcić tych Bohaterów, każdy jak potra-
fi. My, biegacze minutą ciszy, składając 
wiązanki kwiatów, zapalając znicze przy 
pomniku, a także startem honorowym w 
blasku czerwonych flar. Wszystko po to, 
by przypomnieć sobie ich trud w walce o 
niepodległość – skomentował wydarze-
nie jego organizator Krzysztof Pilarski, 
który uczestniczył także w sobotniej 
uroczystości. – W ten sposób dołożyli-
śmy swoją malutką cegiełkę do tej po-
wstańczej pamięci narodowościowej. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji foto-
graficznej z biegu nocnego na profilu FB 
– www.facebook.com/WartaChallenge/. 

Medal ten jest polskim odznaczeniem 
wojskowym, nadawanym przez Ministra 
Obrony Narodowej m.in. w celu okazania 
wysokiego uznania rodzicom, którzy wy-
chowali wiele dzieci na wzorowych i ofiar-
nych żołnierzy. Złoty medal nadaje się ro-
dzicom, których co najmniej pięcioro dzieci 
pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę 
wojskową albo co najmniej troje dzieci peł-
ni lub pełniło zawodową służbę wojskową, 
zaś srebrny medal rodzicom, których troje 
lub czworo dzieci pełni lub pełniło niena-
gannie czynną służbę wojskową. 

Decyzją Ministra nr 68/KADR z dnia 10 
stycznia 2020 roku srebrnym medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju” w uznaniu 
zasług położonych w dziedzinie rozwoju 
i umacniania obronności Rzeczypospolitej 

Polskiej uhonorowano dwoje mieszkańców 
gminy Suchy Las: Janinę Andrzejewską 
oraz Henryka Pachalę, w imieniu którego 
medal odebrali synowie. 

Uroczystego wręczenia medali doko-
nał Wojskowy Komendant Uzupełnień w 
Poznaniu ppłk Rafał Wojciechowski. W 
imieniu samorządu gminnego wyróżnio-
nym gratulacje złożyli wójt gminy Grze-
gorz Wojtera oraz sekretarz gminy Joanna 
Nowak.  

Niestety, kilkanaście dni później dotarła 
do nas smutna informacja o śmierci uhono-
rowanego medalem Henryka Pachali. Ro-
dzinie i Bliskim zmarłego przekazujemy 
szczere wyrazy współczucia, głębokiego 
żalu i słowa otuchy.  

Małgorzata Dawidowska
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Ten skromny i zasłużony żołnierz, od-
znaczony Krzyżem Virtuti Militari1, Zło-
tym Krzyżem Zasługi i trzykrotnie Krzy-
żem Walecznych2, wybrał Suchy Las na 
miejsce swojego zamieszkania.

Edward Szerauc, syn Leopolda i Wil-
helminy z d. Beck, urodził się 1 września 
1859 roku w Tenczynku k. Chrzanowa, w 
dawnym zaborze austriackim. Z wykształ-
cenia leśnik, absolwent Krajowej Szkoły 
Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. Jako 
działacz „Sokoła”3, mając praktykę w po-
sługiwaniu się bronią, z którą jako leśniczy 
miał codziennie do czynienia, 26 sierpnia 
1914 roku wraz z dwoma synami wstąpił 
na ochotnika do 2 Pułku Piechoty Legio-
nów. Mimo dostojnego wieku, miał już 
wtedy 55 lat, położył swoje życie i rodzinę 
na szali wolności ojczyzny. 

Zasłynął utworzeniem oddziału woj-
skowego, złożonego z górali huculskich na 
terenie Karpat. Edward Szerauc szybko zy-
skał uznanie przełożonych i 20 października 
1914 roku został mianowany podporuczni-
kiem, 5 listopada 1914 roku porucznikiem 
i 2 października 1915 roku kapitanem. 
W tym stopniu objął III Batalion 4 Pułku 
Piechoty Legionów. W 1917 roku został 
dowódcą 4 Pułku Piechoty Legionów. Po 
kryzysie Legionów został internowany na 
Węgrzech4. Od 1918 roku był żołnierzem 
utworzonego Wojska Polskiego, walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W mar-
cu 1921 roku polskie oddziały pod jego 
dowództwem przejęły z rąk rosyjskiego 
III Korpusu Konnego twierdzę Osowiec. 
Edward Szerauc został jej komendantem 
i jego zadaniem było uporządkowanie 
zniszczeń z okresu rosyjskiej inwazji oraz 
ochrona obiektów5. Zdemobilizowany w 
1922 roku w stopniu podpułkownika, jesz-
cze przez dwa lata mieszkał w Osowcu, po 
czym przeprowadził się wraz z żoną do Su-
chego Lasu6.

Jego żona, Karolina Wilhelmina z domu 
Kuntze, urodziła się 30 kwietnia 1861 
roku w Nowym Sączu. Małżeństwo Sze-
rauców miało 6 dzieci. Ich trzech synowie 
to: Leopold (1887-1943), przedsiębiorca 
naftowy, dyrektor koncernu Polmin; Jan, 
żołnierz Wojska Polskiego (1895-1920) i 
Zygmunt (1898), kapitan Wojska Polskie-
go. Trzy córki państwa Szerauców to: Zofia 
Zabłocka z d. Szerauc, Maria Koraszewska 
z d. Szerauc (1881) i Stanisława Szaniaw-
ska z d. Szerauc (1893-1968) 7.

Podpułkownik Edward Szerauc po wy-
cofaniu się z czynnej służby wojskowej ku-
pił dom w Suchym Lesie pod numerem 19 i 

dnia 1 lutego 1924 roku zamieszkał w nim 
wraz z żoną. W tym czasie jego córka Sta-
nisława mieszkała w uzdrowisku Miłowo-
dy w Kowanówku koło Obornik, gdzie jej 
mąż Lech Szaniawski był dyrektorem Za-
kładu Leczniczego Spółki Braci Miłobędz-
kich8,9. Bliskość rodziny miała decydujące 
znaczenie w wyborze miejsca zamieszka-
nia. Należy przypuszczać, że Edward Sze-
rauc został posiadaczem nie tylko domu, 
ale i przynależnego gospodarstwa. Nie za-
chowały się przedwojenne plany, na pod-
stawie których można by się odnieść do 

powyższych wniosków, 
nie znamy też dokładne-
go umiejscowienia jego 
domu, ale takie były wte-
dy realia wiejskich posia-
dłości. 

W domu Szerauców w 
Suchym Lesie, w okre-
sie 1928-1936 mieszkała 
6-osobowa rodzina pra-
cownika rolnego, Kazi-
mierza Połczyńskiego, 
która prawdopodobnie 
zajmowała się pracami 
rolnymi w ich gospodar-
stwie (w rubryce „zawód” 
jest wpisana informacja 
„robotnik rolny”). Mieszkała tam również 
pochodząca z Łagiewnik służąca Maria 
Neumann10. Podobną posiadłość, również 
skojarzoną z gospodarstwem, w pobliskim 
Piątkowie miał kompozytor Feliks Nowo-
wiejski, twórca muzyki do pieśni „Rota”.

Edward Szerauc był członkiem honoro-
wym Związku Legionistów Polskich w Po-
znaniu i prezesem honorowym okręgowego 
Koła Czwartaków Legionistów w Pozna-
niu. Stał się legendą Legionów, śpiewano 

o nim piosenki i opowiadano dzieciom w 
szkołach, pokazując wzór patriotycznej 
postawy żołnierza i obywatela 11.

Gazeta „Goniec Wielkopolski” dnia 21 
maja 1927 roku donosiła: Dnia 15 maja br. 
delegacja Zw. Legjonistów Polskich w Po-
znaniu z prezesem Prof. Drem Jakubskim 
na czele wręczyła emerytowanemu pułkow-
nikowi W.P. Edwardowi Szeraucowi arty-
stycznie wykonany dyplom Członka Hono-
rowego Związku Legjonistów Polskich.(...) 
Jest to jeden z tych nielicznych dzielnych a 
cichych oficerów, którzy po złożeniu krwa-
wej ofiary na ołtarzu Ojczyzny usunęli się 
w zacisze domowe, nie szukając rozgłosu 
ani wywyższeń. Działalność i rola pułkow-
nika Szerauca w Legjonach Polskich jak i 
w Wojsku Polskiem, jest znaną zaszczytnie 

nie tylko z bohaterskich 
walk karpackich, wołyń-
skich, jakoteż i wojny bol-
szewickiej (podczas której 
dowodził pułkiem), lecz tak-
że z pracy organizacyjnej i 
społecznej12.

Edward i Karolina Sze-
raucowie kochali góry. 
Często odwiedzali Krynicę, 
gdzie mieszkał brat Edwar-
da, Karol Szerauc (1866-
1937), burmistrz tej pięk-
nej, górskiej miejscowości, 
organizator mistrzostw Eu-
ropy w 1935 roku w sanecz-
karstwie, rozgrywanych w 
Krynicy. Karolina Szerauc 

całe życie chodziła w góralskich, skórza-
nych butach13. Kiedy jej zdrowie mocno 
podupadło, 1 września 1931 roku do Su-
chego Lasu przeprowadziła się mieszkają-
ca w Kielcach córka Edwarda i Karoliny 
Szerauców, Maria Koraszewska, siostra 
Czerwonego Krzyża. Niebawem dołączyła 
też do niej dwudziestoletnia córka Marii, 
Helena Koraszewska, urzędniczka. Dla za-
pewnienia opieki obie zamieszkały w Su-
chym Lesie naprzemiennie do 1936 roku, 

Edward Szerauc  
– Legionista z Suchego Lasu
W okresie międzywojennym Suchy Las stał się domem najbardziej znanego żołnierza 
Legionów Piłsudskiego, najstarszego oficera tej formacji, podpułkownika Edwarda Szerauca. 

podpułkownik edward Szerauc

edward Szerauc z synem Janem

karolina Szerauc 
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zajmując również mieszkanie w Poznaniu 
przy ulicy Staszica 17.

6 marca 1933 roku zmarła żona Edwar-
da, Karolina Szerauc. Aby udzielać Edwar-
dowi Szeraucowi pomocy w codziennych 
sprawach, w jego domu zamieszkała słu-
żąca córki, Józefa Boniecka. Mieszkała w 
Suchym Lesie do 1 lipca 1937 roku14.

Edward Szerauc zmarł 31 maja 1937 
roku w Suchym Lesie. Jego zgon zgłosił 
syn Zygmunt, kapitan Wojska Polskie-
go, zamieszkały w Brześciu nad Bugiem,  
a przebywający wówczas przy chorym oj-
cu15.

Podpułkownik Edward Szerauc na swej 
ziemskiej służbie przeżył o dwa lata swoje-
go dowódcę, marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Gazeta „Nowy Kurier” dnia 2 czerwca 
1937 roku tak pisała: Na Wielkopolskiej 
ziemi, w Suchym Lesie pod Poznaniem, 
zgasło życie jednej z najpiękniejszych po-
staci Polski walczącej o wolność. W sędzi-
wym wieku 78 lat, zmarł śp. Edward Sze-
rauc. Postać znana z przydomka „dziadek” 
każdemu legioniście. Sława żołnierska nie-
przemijającej wielkości, spartanin w służ-
bie idei, ojciec w wieku 53 lat porywający 
za sobą dwu synów do Legionów. Jeden 
z tych bohaterów, którego twarz zawsze 
uśmiechnięta, zawsze radością przepojone 
serce, czy w największych trudach życia 
wojennego, czy w najboleśniejszych cio-
sach życia rodzinnego podtrzymywało na 
duchu i krzepiło nie tylko najbliższe oto-
czenie, ale promieniowało daleko.

Postać staruszka ochotnika legionisty, 
co od stopnia szeregowca przeszedł szcze-
ble awansów żołnierskich do dowódcy 
III batalionu 4 p.legionowego, jego stale 
uśmiechnięta twarz, jak kiedyś podczas 
przejścia Wisły pod Annopolec, jak i jego 
bohaterstwo ojcowskiego poświęcenia sta-
nie się niewątpliwie w dziecięcych czytan-
kach szkolnych symbolem ofiary z czasów 
tak niedawnych, a jakże już odległych walk 
legionowych. (…)  

Władysław Orkan tak pisał o śp. Edwar-

dzie Szeraucu w książce pt. „Drogą Czwar-
taków”: Trzeci batalion prowadził pode-
szły w leciech a krzepki jeszcze porucznik 
Szerauc, który również kampanię zimową 
w Karpatach przebywszy, od szeregowca 
do rangi tej z trudem doszedł16.

Pogrzeb podpułkownika Edwarada Sze-
rauca zgromadził wiele znanych postaci. 
Opis tej uroczystości publikowała „Gazeta 
Powszechna” dnia 3 czerwca 1937 roku: 
Na wieczną drogę. Zasłużonego legioni-
stę odprowadzono na wieczny spoczynek. 
Wczoraj rano odprowadzono na wieczny 
spoczynek, na stary cmentarz garnizono-
wy, zwłoki śp. ppułk. Edwarda Szerauca, 
zmarłego 31 maja w Suchym Lesie pod 
Poznaniem. Nabożeństwo żałobne za spo-
kój duszy śp. Zmarłego odprawił o godz. 
10-tej rano w kościele garnizonowym ks. 
prałat Wilkans. Przed ołtarzem na podwyż-
szeniu umieszczono trumnę, ze zwłokami 
śp. ppułk. Szerauca. Tonęła ona w powodzi 
świateł i kwiatów. Dokoła niej zebrała się 
najbliższa rodzina Zmarłego, przedstawi-
ciele władz i koledzy legionowi. Byli więc 
pp. gen. Knoll-Kownacki, prezydent m. 
pułk. Więckowski, prof. dr Antoni Jakubski 
– kom. Okr. Zw. Legionistów, pułk. dr Teofil 
Kucharski – kom. Okr. Koła Czwartaków 
Legionistów w Poznaniu oraz dyr. Poczt 
i Telegrafów WalIner. W czasie żałobnej 
mszy św. śpiewał artysta opery p. Cirin. Po 
nabożeństwie wyprowadzono trumnę z ko-
ścioła. Kompania honorowa oddała jej ho-
nory wojskowe. Umieszczono ją na lawecie 
armatniej w powodzi wieńców. Na trumnie 
spoczywała czapka wojskowa i szabla le-
gionowa śp. Zmarłego. Przy dźwiękach or-
kiestry wojskowej kondukt ruszył na cmen-
tarz. U wejścia do cmentarza ustawiono 
mównicę, z której przemówił w imieniu 
najbliższych przyjaciół zmarłego pułk. dr 
Kucharski, przypominając pełne chwały i 
niezwykłych zalet życie Zmarłego. Z kolei 
do łez wzruszające przemówienie wygłosił 
prof. dr Jakubski w im. Zw. Legionistów. 
Następnie członkowie Zw. Legionistów 

zdjęli z lawety trumnę i na swych barkach 
przenieśli do grobu, gdzie spoczęła na za-
wsze17.

Dom w Suchym Lesie przez krótki czas 
zajmowała jeszcze wnuczka Edwarda Sze-
rauca, Helena Koraszewska, która wyszła 
za mąż i przyjęła nazwisko Wróblewska. 
Towarzyszył jej mąż Jerzy, urzędnik ban-
kowy, i ich nowo narodzony syn, Antoni 
Wróblewski (1938). 23 stycznia 1939 roku 
państwo Wróblewscy przeprowadzili się 
do Poznania na ul. Długą 318.

Dzisiaj trudno by szukać grobu Podpuł-
kownika. Stary cmentarz garnizonowy w 
czasie oblężenia Cytadeli w 1945 roku stał 
się terenem najcięższych walk. Nie prze-
trwał w swojej dotychczasowej postaci.

Edward Szerauc pozostał w piosenkach 
żołnierskich19, kartkach pocztowych20, ob-
razach21 i rysunkach22. Niech na zawsze 
pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Grzegorz Mencel

1.  Dz. Pers. MSWojsk., Nr 2 z 6 stycznia 1923 
roku, s. 16-18.

2. „Nowy Kurier”, 02.06.1937, R.48, Nr 123.
3.  „Cztery lata wojny w służbie Komendanta”, Ro-

man Starzyński, Wydawnictwo Tetragon, 2019.
4. „Nowy Kurier”, 02.06.1937, R.48, Nr 123.
5.  „Polska północna w systemie obronnym kraju 

w latach 1918-1926”, Wiesław Bolesław Łach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego, 2010, s. 475.

6.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 
jednostki archiwalnej 53/4415/0/6/154, Akta 
gminy Piątkowo, Rejestr mieszkańców gromady 
Suchy Las.

7.  www.myheritage.pl, dostęp 20.06.2020 r.
8.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 

jednostki archiwalnej 53/474/0/19.3/1506, Kar-
toteka miasta Poznania.

9.  Matka Lecha Szaniawskiego, Helena Teofila 
Szaniawska z d. Rokossowska była siostrą Sa-
lomei Zofii Miłobędzkiej z d. Rokossowskiej, 
której synowie byli właścicielami uzdrowiska 
Miłowody w Kowanówku k. Obornik.

10.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 
jednostki archiwalnej 53/4415/0/6/154, Akta 
gminy Piątkowo, Rejestr.

11.  „Nowy Kurier”, 02.06.1937, R.48, Nr 123.
12.  „Goniec Wielkopolski”, 21.05.1927, R.50, Nr 117.
13.  Informacje uzyskane od Patrycji de Larminat, 

wnuczki Edwarda Szerauca.
14.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 

jednostki archiwalnej 53/4415/0/6/154, Akta 
gminy Piątkowo, Rejestr mieszkańców groma-
dy Suchy Las.

15.  USC Piątkowo, akt zgonu nr 14/1937, ze zbio-
rów Patrycji de Larminat.

16.  „Nowy Kurier”, 02.06.1937, R.48, Nr 123.
17. „Gazeta Powszechna” 1937.06.03, R.20, Nr126.
18.  Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 

jednostki archiwalnej 53/4415/0/6/154, Akta 
gminy Piątkowo, Rejestr mieszkańców groma-
dy Suchy Las.

19.  „Jakże Cię mam brać”, żołnierska wersja pie-
śni Stanisława Niewiadomskiego, słowa Marii 
Konopnickiej, „Śpiewy i śpiewki żołnierskie: 
1914-1921”, Władysław Jeziorski, Książnica 
Cieszyńska, s.192.

20.  Kartka pocztowa PPTT, Kompania Huculska, 
XXV Lat Legionów, 1939.

21.  Leon Czechowski, obraz „Edward Szerauc” 
(1917).

22.  Stanisław Janowski, rysunki legionowe.

Rodzina Szerauców przed domem w Suchym Lesie – zdjęcie wykonane po pogrzebie edwarda Szerauca 1937
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Panie Trenerze, jak ocenia Pan ten 
„dziwny” sezon 2019/20 w Sucharach?

Faktycznie ubiegły sezon był inny, moż-
na powiedzieć dziwny. Pandemia przed-
wcześnie zakończyła zmagania piłkarskie 
w naszym klubie. Na mocy decyzji Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej wiążą-
ce okazały się wyniki osiągnięte jeszcze w 
rundzie jesiennej 2019 roku. Wiosną już 
nie mieliśmy możliwości pokazać się na 
ligowych boiskach.

Jak to się przełożyło na realizację za-
łożeń sprzed sezonu?

Od strony szkoleniowej zrealizowali-
śmy praktycznie wszystko na co pozwalały 
przepisy i zalecenia w związku z pande-
mią. Natomiast jak spojrzymy na wyniki 
sportowe osiągane przez naszą młodzież, 
to również mamy same pozytywy. Wszyst-
kie zespoły potwierdziły wypracowanymi 
na boiskach wynikami swoją jakość i ża-
den nie „skorzystał” na braku spadków do 
niższych lig (z uwagi na przedwcześnie za-
kończoną rywalizację taką decyzję podjął 
WZPN). Chłopcy z rocznika 2009 awan-
sowali zaś do pierwszej ligi okręgowej w 
kategorii Młodzik (D2), za co należą im 
się wielkie gratulacje, ale także sztabowi 
trenerskiemu.

A seniorzy?
Nasza pierwsza drużyna w rundzie je-

siennej rozegrała kilka bardzo dobrych 
spotkań, kilka przeciętnych i kilka słab-
szych. Wyniki niektórych konfrontacji 

rozstrzygały się w ostatnich minutach i 
zwłaszcza tych zremisowanych lub mi-
nimalnie przegranych można najbardziej 
żałować. Z pewnością za pozytyw trzeba 
uznać odważne wprowadzanie naszych ko-
lejnych młodych wychowanków do składu 
seniorów. To determinuje nas wszystkich 
do jeszcze cięższej pracy i cierpliwości w 
procesie szkoleniowym.

Jakieś zmiany organizacyjne w klubie 
na przełomie sezonów?

Drobne z pewnością, ale zasadniczo 
dalej realizujemy szkolenie w oparciu o 
wytyczne związane z uzyskaniem Złotego 
Certyfikatu PZPN. Musimy też na bieżąco 
brać pod uwagę wszelkie obostrzenia zwią-
zane z przepisami antypandemicznymi. Od 
nowego sezonu rozpoczynamy pełne szko-

lenie dla rocznika 2014, a proszę mi wie-
rzyć praca z najmłodszymi rocznikami to 

największe wyzwanie.
Jakie plany na nowy sezon?
Dalszy rozwój sportowy naszej 

młodzieży, który będziemy reali-
zować poprzez podnoszenie jako-
ści poszczególnych treningów oraz 

zwiększenie liczby jednostek trenin-
gowych. Pomocne w tym będzie z pew-

nością systematyczne zwiększanie kompe-
tencji samych trenerów, którzy z pełnym 
zaangażowaniem szkolą się na kursach 
licencyjnych. Mamy pełne przekonanie, 
że przyniesie to w rezultacie dalsze awan-
se sportowe naszych drużyn juniorskich. 
Seniorzy też chcą się dobrze zaprezento-
wać, cel podstawowy to utrzymanie się 
w trudnej grupie „okręgówki”. Zaczęli od 
awansu w pierwszej rundzie Pucharu Pol-
ski oraz wyjazdowego remisu w pierwszej 
kolejce ligowej, ale dopiero dalsza część 
sezonu pozwoli pełniej ocenić ich możli-
wości. W każdym razie mocno trzymamy 
za nich kciuki.

Czy są obawy?
Pewnie, że są. Każdego obecna sytuacja 

jakoś dotyka. Mamy jednak nadzieję, że 
sezon przebiegnie bez większych kompli-
kacji. W tym miejscu pragnę też podzięko-
wać wszystkim za wsparcie, jakie otrzy-
maliśmy w tym trudnym okresie minionej 
wiosny. Z naszej strony deklarujemy ciężką 
pracę i  wysoki poziom pozytywnych emo-
cji. Zapraszamy też wszystkich do kibico-
wania oraz dalszego wspierania naszego 
klubu we wszelkich możliwych obszarach 
działalności.

Życzę powodzenia w realizacji pla-
nów i dziękuję za rozmowę.

Mariusz Rembicki

MIĘDZY SEZONAMI…
O opinię o zakończonym przedwcześnie sezonie oraz o plany na najbliższą 
przyszłość, zapytaliśmy jednego z najbardziej zasłużonych trenerów grup 
młodzieżowych TMS Suchary Suchy Las, czyli Macieja Burdzińskiego.

ZAPRASZAMY NA MeCZe!
Sezon 2020/21 rozpoczęty. terminarz najbliższych spotkań  
z udziałem drużyny seniorów Sucharów Suchy Las w ReD-
BOX klasie Okręgowej grupa 2 oraz w Pucharze Polski:

• *5/6.09.2020 – KS Canarinhos Skórzewo – TMS SUCHARY

•  12.09.2020 – g. 16:00  
Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – KKS Jurand Koziegłowy

•  20.09.2020 – g. 16:00  
Wróblewo; Czarni Wróblewo – SUCHARY

•  26.09.2020 – g. 16:00  
Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – Clescevia Kleszczewo

• *03/04.10.2020 – Avia Kamionki – SUCHARY

•  10.10.2020 – g. 16:00  
Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – Złoci Złotkowo

*  gospodarz nie podał jeszcze dokładnego terminu.  
Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronach:  
www.suchary.com.pl oraz www.facebook.com/suchary

Wkrótce ruszają także rozgrywki ligowe w kategoriach 
młodzieżowych. 

 
ZaprasZamy do kibicowania!
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Olaf Kobacki jest mieszkańcem Suchego 
Lasu, wychowankiem Lecha Poznań, mło-
dzieżowym reprezentantem Polski, obecnie 
grającym w barwach Atalanty Bergamo i… 
tegorocznym maturzystą.

Czy mogę pogratulować Tobie zdane-
go egzaminu dojrzałości?

Egzamin maturalny z rozszerzonym ję-
zykiem włoskim i geografią zdawałem w 
Warszawie. Śmieszne jest to, że większość 
mojej klasy poznała się dopiero na matu-
rze, ponieważ jest to liceum online. Jeżeli 
chodzi o sam egzamin, jakoś bardzo się nie 
stresowałem. Byłem dobrze do niego przy-
gotowany.

Czy planujesz kontynuować naukę?
Aktualnie nie planuję iść na studia. Ma-

turę pisałem po to, by mieć taką możliwość 
w przyszłości. Póki co chcę skupić się tylko 
i wyłącznie na piłce. To jest mój najważniej-
szy cel. Natomiast na studia mogę pójść w 
każdym momencie swojego życia. 

Piłka od najmłodszych lat była Twoją 
pasją?

Gdy byłem młodszy nie miałem „ciśnie-
nia” na piłkę nożną. Grałem bardziej „for 
fun”, żeby mieć jakąś dodatkową aktywność 
fizyczną. W pierwszej klasie podstawówki 
rodzice zadali mi pytanie, czy nie chciałbym 
chodzić do klasy sportowej. Zgodziłem się. 
Szkoła Podstawowa nr 13 przy alei Niepod-
ległości w Poznaniu, w której uczyłem się 
była szkołą patronacką Lecha Poznań. 

Szkoła ta nazywana jest „kuźnią pił-
karskich talentów”…

Wtedy nie miałem pojęcia, nie wiedzia-
łem jak to działa. Trzy razy w tygodniu 
mieliśmy treningi, odbywały się turnieje 
halowe. W piłkę grałem też po lekcjach z 
kolegami przed blokiem (w Suchym Lesie 
mieszkam od 10 lat, wcześniej w Poznaniu). 
Wtedy to nie było jeszcze takie trenowanie, 
żeby „cisnąć” jak najwięcej. Ale grałem 
całkiem nieźle. Po trzeciej klasie szkoły 
podstawowej pomyślnie przeszedłem testy 
piłkarskie i dostałem się do „złotej grupy”. 
W drugiej klasie gimnazjum rozpocząłem 
naukę w Akademii Piłkarskiej Lecha we 
Wronkach, do której trafiają najlepsi. To był 
dla mnie duży awans i świetne doświadcze-
nie. Szkoliłem się tam przez półtora roku. 

Twój talent piłkarski został dostrzeżo-
ny przez włoskich szkoleniowców…

Nie lubię mówić, że ktoś ma talent. Oczy-
wiście talent dobrze mieć. Jeśli się go nie 
ma, to trzeba jeszcze więcej poświęcić, by 
być najlepszym. Ale tak naprawdę na sukces 
składa się dużo ciężkiej pracy. I to nie tylko 
nad techniką gry czy ciałem, ale pracy nad 

sobą, nad własnym rozwojem. Czasami jest 
to psychologiczna walka ze sobą. Przygoto-
wuję głowę do tego, żeby się nie stresować, 
pokonać lęki. Zmieniam swoje nastawienie, 
inaczej myślę w pewnych sytuacjach.

Niemniej jednak talent, Twoja ciężka 
praca zostały docenione.

To był typowy transfer. Od dłuższego 
czasu byłem obserwowany przez skautów, 
czyli osoby, które wyszukują piłkarskich 
„talentów” na boiskach. Po jednym z me-
czów kadrowych otrzymałem propozycję 
wyjazdu za granicę. Wśród kilku ofert, ta z 
Włoch była najlepsza. 

Trzy lata temu dołączyłeś do klubu 
Atalanta Bergamo.

Moim zdaniem nie ma lepszego miejsca 
we Włoszech. Jesteśmy czołówką europej-
ską, jeżeli chodzi o zespoły młodzieżowe. 
Nasza pierwsza drużyna też słabo nie wy-
gląda. Gra w Lidze Mistrzów. Atalanta nie 
jest już zespołem środka tabeli. Teraz bije 
się o najwyższe cele.

Czyli uczycie się od najlepszych. 
Nasi trenerzy są wybitnymi piłkarzami. 

Co prawda Cristiano Ronaldo mnie nie tre-
nuje (śmiech), ale Zapata, Iličić. To jest już 
czołówka piłkarska, jeżeli chodzi o Serię 
A. Jeden z naszych asystentów miał prawie 
400 występów w pierwszej drużynie Atalan-
ty. Takie treningi to niesamowite przeżycie. 
Dzięki temu mam poczucie, że wchodzimy 
w ten świat „wielkiej” piłki. 

A jak wygląda Twój dzień „młodzie-
żowca” we Włoszech?

We Włoszech mieszkam w internacie. 
Staram się wstawać wcześnie rano. Jem 
śniadanie, robię lekki trening – rozciąganie, 
by pobudzić organizm na resztę dnia. Potem 
szkoła online (jeśli jest) i obiad. Po obiedzie 
wyjeżdżam na trening , który trwa 2 – 2,5 
godziny. Wracam do siebie, kolacja i czas 

wolny. Każdy sam narzuca sobie tempo. 
Musi zadbać o siebie. To jest moim zdaniem 
dużo lepsze podejście. Uczy nas samodziel-
ności, odpowiedzialności. Zresztą bardzo 
mi odpowiada, ponieważ nie lubię rygoru, 
gdy ktoś mi coś narzuca. Wolę sam sobie 
planować czas. 

Czy wśród piłkarzy jest ten jeden, na 
którym się wzorujesz?

Zawsze odpowiadam, że nie. Oglądam 
filmiki ze zlepkami najlepszych akcji. Ob-
serwuję zachowania różnych piłkarzy, jak 
grają w polu karnym, jak uderzają w piłkę. 
To jest moim zdaniem lepsze, niż wzorowa-
nie się na jednym zawodniku. Nie chcę ko-
piować kogoś jeden do jeden. Wolę czerpać 
różne rzeczy od najlepszych, żeby nie być 
jak ktoś, tylko być sobą. 

Drużyna / drużyny, w których chciał-
byś w przyszłości grać?

Chyba Barcelona. Ładnie grają piłką. 
Jeszcze pamiętam Barcelonę za Pepa Guar-
dioli, wtedy naprawdę byli świetni. Miło się 
ich oglądało. 

A jakie są Twoje plany na najbliższą, a 
może i dalszą przyszłość? Zapewne uległy 
nieco zmianie przez pandemię.

Koronawirus spowodował, że wróci-
łem do domu, ale trenuję przez cały czas. 
Oczywiście wygląda to inaczej, niż tam na 
miejscu. Klub przesyła nam plany trenin-
gowe, które realizuję prawie codziennie. 
Osobno też pracuję z trenerem personalnym 
od przygotowania motorycznego i fizycz-
nego. Teraz, gdy boiska są już otwarte, tre-
nuję też z piłką. O perspektywie nie będę 
mówił, bo jednak pół roku przerwy to za 
długo. Umowę mam podpisaną do końca 
następnego sezonu, do następnych wakacji. 
A później zobaczymy... Wszystko zależy od 
tego sezonu, jak w nim wypadnę. Może pój-
dę do innej drużyny na wypożyczenie albo 
przebiję się do pierwszej drużyny Atalanty. 
Piłka jest takim sportem, że nigdy nic nie 
wiadomo. Można nagle odpalić i wszystko 
wywraca się do góry nogami.

Życzę zatem powodzenia i wielu pił-
karskich sukcesów!

Rozmawiała Barbara Stachowiak

Piłka jest takim sportem,  
że nigdy nic nie wiadomo
Lewandowski, Szczęsny, Milik, Piątek, Krychowiak to nazwiska, które bez wątpienia liczą 
się w piłkarskim świecie. Być może do tej listy już wkrótce dopiszemy nazwisko Kobacki. 
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W lipcu dotarła do nas smut-
na wiadomość. Po ciężkiej 
walce z chorobą zmarł Pan 
Henryk PacHala, Ho-
norowy Członek Stowarzy-
szenia TMS Suchary Suchy 
Las. Wielu starszych miesz-
kańców gminy Suchy Las z 
pewnością pamięta go jako pogod-
ną osobę zaangażowaną w sportowy 
rozwój młodzieży. Pan „Heniu” był 
jednym ze współtwórców TMS Sucha-
ry Suchy Las. Ładny kawał swojego 
życia poświęcił działalności społecz-
nej, za co wdzięczne jest mu kilka po-
koleń naszych wychowanków.

***

Jeszcze jesienią ubiegłego roku 
można go było spotkać na trybu-
nach boiska przy ulicy Konwaliowej  
w Suchym Lesie, gdzie wraz z rodzi-
ną wiernie wspierał swoje SUCHA-
RY. Jego „uwagi” z narożnika boiska  

z pewnością były cenne dla piłka-
rzy naszej drużyny, ale także 

dla przeciwników i sędziów. 
Wszyscy będziemy wspomi-
nać Pana Henia jako sym-
patycznego starszego kibi-

ca, który SUCHARY miał w 
swoim DNA. 

Pan Heniu już „zszedł z ziemskie-
go boiska” i udał się na wysokie szeregi 
trybun. Mamy nadzieję, że dalej będzie 
nas wspierał dopingiem. Panie Heniu 
należą się Panu WIELKIE BRAWA, jak 
każdemu piłkarzowi po dobrym meczu. 
Postaramy się Pana nie zawieść i dalej 
z powodzeniem kontynuować Pańskie 
dzieło.

SUcHary  
TO My!!!  
MOŻEMY  
WSZySTkO!!!

Z wielkim żalem żegnamy
PANA  

HENRYKA PACHALĘ,
działacza sportowego,  

członka Rady Sołeckiej Jelonka.

Rodzinie oraz Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia

składają 
Władze Samorządowe  

Gminy Suchy Las

POŻEGNALIŚMY PANA HENIA...
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 Okulary na raty!

 Profesjonalne badanie wzroku

 Realizacja recept NFZ

  Markowe soczewki progresywne:  

NikON, JZO, EssilOR

 soczewki kontaktowe i płyny

 Atrakcyjne promocje (szczegóły w salonie)

 Wysoka jakość to nasz priorytet od 1992 roku

Zapraszamy do salonów OPtyk MichAlAk:

Poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17  

tel. 618 261 074  Pn - Pt: 10:00 - 18:00, sob 10:00 - 14:00

Poznań, Os. Marysieńki 25 (przychodnia hipokrates)

tel. 618 255 158  Pn - Pt: 9:00 - 17:00

www.optykmichalak.pl

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

Zapraszamy pn - pt: 10:00 - 18:00  

 

AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

tel. 61 892 70 25, 
602 45 88 47

Chludowo, ul. Poznańska 19

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

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

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar

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

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

Plac Grzybowy 22  
62-002 Złotniki

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

śr., pt. 9.00 – 16.00

Renowacja  
tapiceRki

Zatrudnię tapicera

tel. 501 734 480 

salon pielęgnacji psów

Ul. Dworcowa 17
62-001 Chludowo

tel. 519 897 899

przy GabineCie Weterynaryjnym
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ul. Obornicka 14 a 
62-002 sUcHY las 
tel./fax  61 8115 515 
e-mail: grube@grube.pl

www.grube.pl • www.grube.stihl-online.pl
tel. 502 313 613   www.rombud.pl

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

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

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

osób uprawiających sport 

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

LabOLatOrium techniki dentyStycznej

zapraszamy dzieci w wieku 3 – 5 lat
 

Co nas wyróżnia?
kameralna otmosfera i indywidulane podejście

wzajemny szacunek (wartości NVC)
pedagogika Marii Montessori

 
 

UWAGA
nabór wrzesień 2020

os. Poziomkowe 5 lok. 1,  Suchy Las
mail: info.supel@gmail.com

www.supel.edu.pl
tel 570 840 530

Firma z wieloletnim doświadczeniem   szybko • fachowo • na czas


