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Szkółkarska i Stefańskiego 
– rusza budowa Trwa Powszechny Spis Rolny 

Straż Gminna świętuje
20 lat istnienia

To już 200 wydanie Gazety Sucholeskiej!
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W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt: biuro@solar-project.pl, 798 290 260, 512 267 350

Poszukujemy również osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku monter instalacji fotowoltaicznych. 
W przypadku zainteresowania również prosimy o kontakt: biuro@solar-project.pl, 512 267 350

NASZA OFERTA DOTYCZĄCA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH OBEJMUJE:
• BEZPŁATNĄ WIZJĘ LOKALNĄ
• PROJEKTOWANIE
•  POZYSKANIE DOTACJI 

ORAZ FINANSOWANIA
• PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ
• PROFESJANALNY MONTAŻ
• SERWIS

www.solar-project.pl

NASZA OFERTA DOTYCZĄCA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH OBEJMUJE:
• BEZPŁATNĄ WIZJĘ LOKALNĄ
• PROJEKTOWANIE
•  POZYSKANIE DOTACJI 

ORAZ FINANSOWANIA
• PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ
• PROFESJANALNY MONTAŻ
• SERWIS

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, obiektach 
handlowych oraz w budowie naziemnych farm fotowoltaicznych. 
Jesteśmy fi rmą lokalną, której korzenie sięgają roku 1990, a niezbędne w branży doświadczenie sięga 30 lat. W związku z coraz większym 
- zainteresowaniem naszymi usługami wśród lokalnej społeczności oraz jej zaangażowaniem w promocję naszej marki, podjęliśmy 
decyzję o dalszej rozbudowie naszej działalności. Chcielibyśmy podziękować za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni, gdyż bez niego 
nasza fi rma nie mogłaby się rozwijać w tak dynamiczny sposób. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, licząc na kolejne instalacje 
realizowane  w sąsiedztwie. 

Skorzystaj z dofi nansowania „MÓJ PRĄD” 
i zyskaj 5000 zł. Umów się na bezpłatny audyt 
i nie płać wysokich rachunków za prąd.

Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl
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DWA BRZEGI 
„ROWU pÓŁNOcNeGO”

Ostatnie miesiące obfi towały w szereg 
ciekawych i ważnych wydarzeń w obszarze 
gminnego planowania przestrzennego. 

Na fi niszu znalazło się kilka projektów 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i STUDIUM – przygotowa-
nych przez biura urbanistyczne na zlecenie 
Gminnej Pracowni Urbanistycznej. 

W końcowej fazie procesu przygotowy-
wania tych projektów rozgorzała wokół nich 
gorąca dyskusja, prowadząc do konieczności 
przygotowania alternatywnych rozwiązań. 
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że tak 
jak w wielu innych sprawach, tak i w tej je-
stem zwolennikiem społecznego kompromi-
su – pod warunkiem, że będzie on również 
społecznie użyteczny. Dopóki piłka jest w 
grze, a plan pozostaje projektem – jest czas 
na poszukiwanie i rozważanie optymalnych 
rozwiązań. Niestety, jak w każdym planowa-
niu, tak również w aranżowaniu przestrzeni 
publicznej nie może obowiązywać zasada, 
że cel uświęca środki. Dotyczy to w równym 
stopniu ryzyka naruszenia zasad etycznych 
oraz reguł obowiązujących w samorządzie, 
jak i ryzyka ekonomicznego, które może się 
ziścić w przypadku podjęcia nieodpowie-
dzialnych decyzji. 

Jednym z takich projektów jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu Rowu Północnego w Biedrusku. 
Teren ten w momencie rozpoczęcia prac 
nad planem charakteryzował się kilkoma 
ważnymi przymiotami: duża ilość zieleni, 
własność prywatna oraz częściowo – Lasy 

Państwowe, a także określony w STUDIUM 
kierunek zagospodarowania – mieszkanio-
wy z uwzględnieniem istniejącej zieleni (w 
tym drzewostanu). Dodatkowo zakładano, 
że częścią planu stanie się wpisana już do 
projektu STUDIUM przystań rzeczna. 

Zadaniem urbanistów było stworzenie 
projektu, który będzie uwzględniał i go-
dził te wszystkie elementy. W mojej ocenie 
udało się to zrobić. Opinia wielu środowisk 
i osób, które złożyły uwagi do tego planu 
była odmienna. Dlatego wpłynęło ponad 60 
uwag do planu, z których uwzględniłem w 
całości tylko jedną. 

Co ciekawe, w większości były to uwa-
gi dotyczące tego samego problemu, czyli 
zamiany funkcji mieszkaniowej na zieleń 
parkową lub las. Spora część uwag doty-
czyła poszerzenia pasa rowu w celu zapew-
nienia w przyszłości miejsca pod deptak w 
kierunku Warty. Część z nich bezpośrednio 
wskazywała na konieczność zaznaczenia na 
mapie jego przebiegu.

Czy moje decyzje w powyższych spra-
wach miały charakter uznaniowy?!

Poniekąd tak, ponieważ podejmowałem 
je osobiście – na podstawie posiadanych 
uprawnień i kompetencji. Natomiast za-
pewniam, że stało się to po przeprowadze-
niu dokładnej analizy w ramach posiedzenia 
Gminnej Komisji Urbanistycznej z udzia-
łem projektanta planu.

Po pierwsze uznaliśmy, że projekt zapew-
nia wystarczająco wysoki wskaźnik zieleni 
i terenów biologicznie czynnych (ok. 70% 
planu), co przeczy zarzutom o „zabetono-
waniu” tego obszaru. 

Propozycję zwiększenia pasa rowu (ws) 
uznaliśmy wprawdzie za interesującą, ale 
biorąc pod uwagę fakt, że zaprojektowany 
przez nas pas w zupełności wystarczy za-
równo na techniczną obsługę melioracyjną, 
jak i na budowę ciągu pieszego, ostatecz-
nie zdecydowaliśmy o pozostawieniu go 
w pierwotnym kształcie i wielkości. Nie 
bez znaczenia była także kwestia skutków 
fi nansowych takiej zmiany. Teren jest wła-
snością prywatną, więc aby zrealizować to, 
co umieścimy w tym planie, trzeba będzie 
go kupić. 

Jeśli chodzi o gwarancję powstania drogi 
dla pieszych wzdłuż rowu, to polecam ana-
lizę części tekstowej planu. 

Podobnie sytuacja wyglądała ze zwięk-
szeniem części biologicznie czynnej na 
działkach mieszkaniowych. Zaproponowany 
przez nas 25-30-procentowy udział jest ab-
solutnie wystarczający. W innych planach 
wynosi on około 20%. 

Uwagi, które dotyczyły rezygnacji z za-
budowy wielomieszkaniowej (dotyczy nie-
wielkiej części planu) nie zostały uwzględ-
nione z kilku powodów. Jednym z nich było 
ukształtowanie tego terenu niepozwalające 
na racjonalne wydzielenie działek pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną. Przyszły 
projekt zabudowy „tarasowej” w wyznaczo-
nych polach inwestycyjnych z jednej strony 
pozwala na zachowanie drzewostanu, z dru-
giej daje inwestorowi szansę na racjonalne 
wykorzystanie terenu. 

Warto też podkreślić, że plan nie przewi-
duje budowy „bloków”, jak sygnalizowali 
autorzy niektórych komentarzy. W części 
wyznaczonej pod zabudowę wielorodzinną 
będą mogły powstać kilkulokalowe wille 
miejskie podobne do tych na osiedlu TILIA. 

Bezwzględnie w mojej ocenie należa-
ło nie uwzględniać uwag, które dotyczyły 
zmian w układzie drogowym. Po pierwsze 
drogi są kręgosłupem każdego planu. Po dru-
gie, jednym z podstawowych założeń tego 
projektu jest zbudowanie komunikacji w 
oparciu o wjazd od strony zachodniej, czyli 
od ul. Błękitnej. 

W swoim komentarzu chciałbym pominąć 
często przywoływaną deklarację odsprzeda-
nia części tych terenów gminie pod zieleń pu-
bliczną. Taką propozycję miał podobno przed-
stawić na jednym ze spotkań pełnomocnik 
aktualnego właściciela. Sęk w tym, że dzisiaj 
po deklaracji nie ma żadnego formalnego śla-
du, nie mówiąc już o tym, że nie podano tego 
co najważniejsze – ceny za ten grunt!

Nie zapomniano natomiast wykorzy-
stać społecznego zainteresowania tą spra-
wą i skrytykować radnych – nie tylko tych 
z Biedruska. Gdybym nie wiedział, kto jest 
autorem tej krytyki, pewnie bym się zdziwił. 
Ale obserwując na co dzień, jak trudno nie-
którym nawet po dwóch latach pogodzić się 
z wyborczą porażką, nie jestem zaskoczony. 
Przypomnę w tym miejscu, że to właśnie z 
inicjatywy i dzięki radnym z Biedruska do-
szło do wywołania zmiany planu, którego 
celem jest zmiana zabudowy mieszkaniowej 
na tereny zielone z parkingiem przed remon-
towanym kasynem (działka gminna) oraz 
zmiany intensywności zabudowy na osiedlu 
NATURA. 

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwa-
gę autorom wpisów i wypowiedzi na istotną 
różnicę pomiędzy prawidłowym sformuło-
waniem „UWAGA NIEUWZGLĘDNIO-
NA” a stosowanym – „UWAGA OD-
RZUCONA”. Chyba, że ważniejsze jest 
wywołanie emocji???         

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. 
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak, Andrzej 
Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia TOP DRUK z Łomży. Nakład: 4800 egzemplarzy. Materiały do 
następnego numeru zbierane są do: 23 października. Numer wrzesień/październik 07 (200) 2020 został zamknięty 5 października.

WÓJT  GRZEGORZ  WOJTERA  KOMENTUJE . . .
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Z Markiem Dłużewskim, który świętuje 
przy tej okazji 20-lecie pracy na stanowisku 
Komendanta Straży Gminnej w Suchym 
Lesie, rozmawiała Barbara Stachowiak.

To prawda, że pomysł utworzenia 
Straży Gminnej wyszedł od Pana?

Rzuciłem ten pomysł na sesji Rady Gmi-
ny Suchy Las jesienią 1999 roku. Wtedy 
sesje odbywały się w Urzędzie Gminy, a ja 
uczestniczyłem w nich jako widz, przedsta-
wiciel placówek oświatowych, ponieważ 
pełniłem wtedy funkcje przewodniczącego 
Rady Rodziców przedszkola i szkoły pod-
stawowej. Przysłuchiwałem się dyskusji 
dotyczącej bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny. Temat ten na sesji poruszany był po raz 
kolejny. Dyskusja była dosyć enigmatyczna 
i jałowa, oskarżano się o brak działań. Nie 
wytrzymałem nerwowo. Nie czekając na 
wolne głosy i wnioski, wstałem i powiedzia-
łem, że przecież jest proste rozwiązanie tej 
sytuacji – utworzenie Straży Gminnej.  Na 
tym temat się zakończył.  Po jakimś czasie, 
na początku 2000 roku skontaktował się ze 
mną wójt Grzegorz Wojtera. Zaprosił mnie 
na rozmowę i zadał pytanie, czego się kom-
pletnie nie spodziewałem, czy gdyby doszło 
do powołania Straży Gminnej, podjąłbym 

się przygotowania i funkcjonowania tej jed-
nostki i czy mam odpowiednie kwalifikacje. 
Odpowiedziałem: tak, oczywiście. Na koń-
cu spytał się, czy chciałbym w tej formacji 
pełnić funkcję komendanta. Decyzji nie 
podjąłem od razu. Po jakimś czasie odby-
ło się drugie spotkanie, już merytoryczne. 
Chyba po miesiącu odpowiedziałem Panu 
Wójtowi, że jestem skłonny podjąć się tego 
wyzwania. 17 maja 2000 roku Rada Gmi-
ny powołała istnienie Straży Gminnej, a 26 
czerwca podjąłem pracę na stanowisku ko-
mendanta. 

Pierwszą, tymczasową siedzibą Straży 
Gminnej był Urząd Gminy. 

Tak było przez pierwsze miesiące. W tym 
czasie zapoznawałem się z funkcjonowaniem 
tego typu jednostek, tworzyłem struktury, re-
gulaminy naszej gminnej formacji. Doświad-
czenie wyniosłem z Policji, gdzie  pracowa-
łem praktycznie we wszystkich pionach, 
poczynając od prewencji, a kończąc na ogni-
wie operacyjno-dochodzeniowym. Oczywi-
ście zasady funkcjonowania Straży Gminnej 
są zupełnie inne niż Policji, ale dzięki temu 
było mi łatwiej, ponieważ wiedziałem na 
czym mam się skupić, czego mam wypatry-
wać i jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi 
o merytoryczną stronę jednostki.

Pierwszego sierpnia w Straży Gminnej 
został zatrudniony pierwszy pracownik pan 
Tomasz Stachowiak, który przeszedł do nas 
z Tarnowa Podgórnego. Potem doszli jesz-
cze dwaj funkcjonariusze: Artur Julkowski, 
który pracuje do dziś i Robert Żelek, który 
obecnie jest komendantem Straży Gminnej 
w Pniewach.

We wrześniu 2000 roku Straż Gminna 
rozpoczęła funkcjonowanie w nowych, 
wyremontowanych pomieszczeniach po 
aptece, w Suchym Lesie przy ulicy Po-
ziomkowej 39, gdzie działa do dziś. 

Już 20 lat jesteśmy w tym miejscu. Pa-

miętam, starałem się kontrolować przebieg 
prac remontowych i nie mogłem się docze-
kać, kiedy straż przeprowadzi się i zacznie 
tam funkcjonować. W październiku 2000 
roku miało miejsce oficjalne otwarcie Ko-
mendy Straży Gminnej przy ulicy Poziom-
kowej 39. Była to skromna, ale uroczysta 
i podniosła chwila. W wydarzeniu tym 
uczestniczyli m.in. wójt Grzegorz Wojtera, 
sekretarz Gminy Joanna Nowak, przewod-
nicząca Rady Gminy Suchy Las Grażyna 
Głowacka, proboszcz sucholeskiej parafii 
Andrzej Niwczyk. 

Jakie były początki funkcjonowania 
Straży Gminnej w Suchym Lesie?

Mieliśmy jeden samochód. Był to Opel 
Astra kombi, z silnikiem benzynowym 1,6, 
który wiernie nam służył przez kilka lat. 
Wbrew pozorom na początku było dużo trud-
niej niż teraz. Obecnie mamy znacznie wię-
cej zadań do wykonania, ale wtedy ludzie nie 
za bardzo wiedzieli, co to jest Straż Gminna, 
jakie ma uprawnienia, zadania, i lekceważyli 
strażników. Musieli zapoznać się z funkcjo-
nowaniem tej jednostki i przyzwyczaić się 
do jej obecności w strukturach gminy. W tym 
celu, w poszczególnych miejscowościach or-
ganizowaliśmy spotkania z mieszkańcami.

Istnienie straży gminnych czy straży 
miejskich wśród polskiego społeczeństwa 
nadal wywołuje mieszane uczucia…

Co jakiś czas pojawiają się w mediach 
wypowiedzi, w których podnosi się kwestie 
likwidacji straży. Uważam, że mylą się ci, 
którzy twierdzą, że straże są niepotrzebne. 
Oczywiście pomijam paradoksy funkcjono-
wania straży w małych miejscowościach na 
północy kraju, gdzie tworzone były tylko po 
to, by zarabiać pieniądze na fotoradarach. 
To jest wypaczenie  i to jest chore. Fotoradar 
jest urządzeniem dyscyplinującym i wpro-
wadzającym jakiś element bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, ale nie może być źró-
dłem dochodów. Takie straże nie mają racji 
bytu. I tak też się stało. W momencie, kiedy 
fotoradary przestały prawnie funkcjonować, 
wiele samorządów zlikwidowało straże. W 
naszej sytuacji, po 20 latach funkcjonowa-
nia Straży Gminnej, mogę powiedzieć, że 
byłoby bardzo ciężko, gdyby straż przestała 
istnieć w gminie Suchy Las. 

Jakie działania realizuje Straż Gminna?
Katalog jest bardzo obszerny. Zadań jest 

mnóstwo, o czym świadczy fakt, że przez 
pierwsze półrocze tego roku przyjęliśmy 
1,5 tys. zgłoszeń, przeprowadziliśmy prze-
szło tysiąc interwencji. Działania nasze są 
najróżniejsze, poczynając od kontroli spala-
nia w piecach, poprzez kontrole gospodarki 
odpadowej, gospodarki odpadami ciekłymi, 
konwojowanie wartości niepieniężnych dla 
urzędu gminy, takich jak różnego rodzaju 
druki, karty wyborcze, po interwencje do-
tyczące na przykład bezpańskich czy dzi-
kich zwierząt. Teraz na tapecie mamy byka, 
który uciekł z gospodarstwa w Chludowie 

20 lat Straży Gminnej 
W połowie 2000 roku w gminie Suchy Las działalność rozpoczęła Straż Gminna i zaczęła 
wykonywać swoje statutowe zadania. Jednym z nich, a zarazem głównym było i jest 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, podniesienie go do poziomu pozwalającego 
mieszkańcom gminy spokojnie żyć, pracować i wychowywać dzieci. 

Oficjalne otwarcie Komendy Straży Gminnej przy ul. Poziomkowej 39 w Suchym Lesie w październiku 2000 roku
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i jest widywany w okolicznych lasach. 
Oprócz tego zabezpieczamy miejsca kolizji, 
wypadków drogowych, katastrof, które też 
mają miejsce na terenie naszej gminy. Ludzie 
chcieliby, żeby straż była wszędzie i była 
pomocna w różnych sprawach i sytuacjach. 
Zgłaszają się do nas ze swoimi problemami. 
Bywa, że muszą je z siebie komuś wyrzucić, 
ale też oczekują od nas pomocy. Interwe-
niujemy w przypadku awantur domowych. 
Generalnie jest to zadanie Policji, ale jedzie-
my zobaczyć co się dzieje, bo jak odmówić 
wsparcia maltretowanej kobiecie. W  takich 
działaniach możemy uczestniczyć jako funk-
cjonariusze przybrani. Odbieramy też telefo-
ny z pytaniami, dlaczego Polsat nie działa, 
albo jak dojechać z Ogrodów na cmentarz na 
ulicy Borówkowej w Suchym Lesie. 

Nasza rola jest służebna 
wobec społeczeństwa. Na 
dziś standard naszej pracy 
jest taki, że od momentu 
zgłoszenia w przeciągu 15 
minut radiowóz (w godzi-
nach pracy straży od 6:00 
do 22:00) znajduje się na 
miejscu. Chyba, że w tym 
czasie wystąpi jakaś wyjąt-
kowa sytuacja, wtedy nie 
możemy odjechać z miej-
sca zdarzenia. 

W jakich dziwnych in-
terwencjach przyszło w 
ciągu tych 20 lat uczestni-
czyć Straży Gminnej?

Jedną z takich dziwnych 
interwencji było zgłoszenie dotyczące bie-
gających po terenie gminy koni. Po raz ko-
lejny wspominam to jako anegdotę i mam 
przed oczami widok trzech strażników, któ-
rzy prowadzą konie na paskach od spodni,  
a w garści trzymają swoje spodnie. 

W ciągu tych 20 lat interwencje były 
różnego rodzaju. Było odławianie zwierząt 
chronionych. Mieliśmy myszołowa, który 
wpadł do hali magazynowej jednego z przed-
siębiorstw. Interweniowaliśmy w przypadku 
nieobyczajnego zachowania papugi… Jeden 
z mieszkańców Suchego Lasu zgłosił nam 
interwencję o hałasach, wykrzykiwanych 
niecenzuralnych słowach, które przez pół 
dnia dochodzą z tarasu sąsiedniego budyn-
ku, a on po nocnych zmianach  w pracy nie 
może wypocząć. Na miejsce pojechali straż-
nicy. Okazało się, że właściciel tej nierucho-
mości ma papugę, którą wystawia w klatce 
na taras i ta papuga emituje różnego rodzaju 
dźwięki i słowa, które niekoniecznie powin-
ny być używane w przestrzeni publicznej. 
Zakończyło się to pozytywnie, polubownie. 
Papuga została pouczona (uśmiech). Mie-
liśmy też interwencje związane z wężami,  
na to nie bardzo jesteśmy przygotowani, ale 
podejmujemy takie działania. 

Tych działań ze zwierzętami Straż 
Gminna ma całkiem sporo. 

Na porządku dziennym, w okresie letnim 
są interwencje dotyczące zagrożeń osami, 
szerszeniami, pszczołami. Dużo telefonów 
mamy w okresie lęgowym ptaków, gdy pi-
sklęta wypadają z gniazd. Ludzie pytają się, 
co w takiej sytuacji robić. 

Na swoim koncie mamy pobieranie pró-
bek genetycznych od padliny wilka. Wilk 
jako zwierzę chronione prawnie podlega 
specjalnej procedurze, należy pobrać prób-
ki z języka, wycinki ucha w celach nauko-
wych. 

Wiewiórki, jeże, jenoty. Swego czasu w 
gminie rozprzestrzeniły się lisy, które kom-
pletnie nie bały się ludzi. Przypominam 
sobie taką interwencję z 2004 roku. Otrzy-
małem zgłoszenie, że przy Urzędzie Gminy 
siedzi lis i nie daje się przepłoszyć. Faktycz-

nie był przed urzędem, nie był agresywny, 
nie wyglądał na chorego, chyba po prostu 
był znudzony. W tym czasie, po jakiejś im-
prezie przenoszone były stoły z hali spor-
towej do gimnazjum. Jeden z tych stołów 
wykorzystałem jako zasłonę i podszedłem 
do lisa. I tak tym stołem, metr po metrze, 
zacząłem  przepędzać zwierzę, które w koń-
cu odeszło poza rejon Urzędu Gminy. 

Nagminnie mamy problemy z dzikami. 
Są to dziki, które urodziły się w okolicy te-
renów zabudowanych i nie chcą ich opuścić, 
ponieważ mają łatwy dostęp do pożywienia. 
Ludzie zresztą niefrasobliwie podchodzą do 
sprawy. Dokarmiają małe dziczki. Potem 
rodzi się problem i zaczynają się działa-
nia, które generują wysokie koszty. Jest co 
prawda odpowiedni podmiot, który się tym 
zajmuje, ale my za każdym razem jesteśmy 
zaangażowani w działania. Pamiętam sytu-
ację, gdzie dwóch strażników przeganiało 
lochę z czterema warchlakami. Jechał ra-
diowóz, a drugi strażnik kijaszkiem z ulicy 
Leśnej popychał lochę i dziczki w kierunku 
lasu. Trwało to z półtorej godziny, ale za-
kończyło się szczęśliwie. 

Straż Gminna stoi na straży porządku 
publicznego. Jak z tym porządkiem jest 
w gminie Suchy Las? 

W tym roku na kilkadziesiąt przeprowa-

dzonych kontroli palenisk w domach, tylko 
trzy zakończyły się grzywnami mandatowy-
mi. Nie było żadnego postępowania sądo-
wego. Na początku, jak zaczęliśmy kontro-
lować piece, tych mandatów było całkiem 
sporo. Były też sprawy kierowane do sądu. 
Ale dziś mieszkańcy są czujni, zgłaszają do 
nas, gdy sąsiad ich zadymia. Otrzymujemy 
informacje, kto i gdzie wyprowadza psa, i 
że po nim nie sprząta. Mieszkańcy sygna-
lizują nam o źle zaparkowanych pojazdach, 
o uszkodzonych znakach drogowych itp. 
Dużym problemem w naszej gminie są dzi-
kie wysypiska. Tu rzeczywiście jest jeszcze 
dużo do zrobienia. Niekoniecznie jeżeli 
chodzi o egzekwowanie karne, natomiast o 
edukację. Ludzie wynajdują różne odludne 
miejsca – obszary leśne, tereny polne – i wy-

rzucają śmieci. Praktycznie 
codziennie mamy jakiś sy-
gnał lub sami widzimy, że 
pojawiło się nowe wysypi-
sko. 

Straż Gminna swoją 
działalność rozpoczynała 
jako 4-osobowa formacja. 
A jak jest dziś?

Obecnie mamy 10 straż-
ników, w tym dwie panie. 
Działamy w opracowanej 
przeze mnie strukturze. 
Mamy następujące sekcje: 
patrolowo – interwencyj-
ną, postępowań sądowych, 
ruchu drogowego, patroli 
szkolnych. Dysponujemy 

dwoma oznakowanymi samochodami i jed-
nym nieoznakowanym z klatką do przewo-
żenia zwierząt.

Uważam, że nasza straż funkcjonuje na 
dobrym poziomie i życzyłbym sobie, by 
było tak dalej. Zresztą potwierdzają to kon-
trole przeprowadzane przez Komendę Wo-
jewódzką Policji w Poznaniu. Gdyby było 
inaczej, pewnie nie byłbym na tym stanowi-
sku, a straż mogłaby dawno już nie istnieć. 

Ludzie, którzy tu pracują, lubią swoją pra-
cę i starają się wykonywać ją jak najlepiej, 
w sposób rzetelny. Są osoby, które w straży 
są od samego początku, jak Artur Julkowski, 
inne kilkanaście lat i nie zamierzają od nas 
odchodzić. To o czymś świadczy. W tym 
roku po raz pierwszy żegnaliśmy naszego 
strażnika, który przeszedł na zasłużoną, wy-
pracowaną emeryturę. Janusz Malinowski 
także przepracował u nas prawie 20 lat. Sta-
ramy się uzupełnić to jedno wolne miejsce, 
tak żeby w pełni wykorzystać możliwości 
funkcjonowania straży. Jeszcze w tym roku 
mamy w planach zmianę naszej siedziby.  
Z Suchego Lasu przeniesiemy się do Złotnik, 
gdzie będziemy funkcjonować w pomiesz-
czeniach wyremontowanego dworca kolejo-
wego. Tak, jak przed 20 laty, tak i dziś nie 
mogę się już doczekać tego momentu. 

 ■

Uroczyste spotkanie jubileuszowe w pałacu w Biedrusku z udziałem: Wójta Gminy Grzegorza Wojtery, 
Przewodniczącej Rady Gminy Anny Ankiewicz i Mirosława Stencla, pracownika Urzędu Gminy
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Dzięki niej możemy się zameldować pod 
danym adresem, odebrać paczkę od kurie-
ra albo listonosza, czy po ciężkim dniu za-
mówić jedzenie z dowozem. Jednak przede 
wszystkim służy ona pogotowiu, straży po-
żarnej, policji czy straży gminnej, w szyb-
kim zlokalizowaniu miejsca, w którym w 
danej chwili potrzebna jest pomoc. Jak wie-
my, w przypadku gdy zdrowie lub życie jest 
zagrożone, to czas odgrywa główną rolę i to 
od niego zależy finał danej sytuacji.

Niestety, jak się okazuje na terenie całej 
gminy są miejsca, gdzie numeracji nie ma 
albo jest, ale nieprawidłowa.

Dlatego też chcemy przytoczyć najważ-
niejsze wytyczne i informacje dotyczące 
oznakowania nieruchomości zgodne z art. 
47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 276 t.j.) oraz art. 64 ustawy z dnia  
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 821 ze zm.):
•  Osobami odpowiedzialnymi za umieszcze-

nie w widocznym miejscu na ścianie fron-
towej budynku tabliczki z numerem po-

rządkowym, są właściciele nieruchomości;
•  Czas na oznaczenie nieruchomości wy-

nosi 30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o ustaleniu tego numeru;

•  Na tabliczce takiej, oprócz numeru po-
rządkowego zamieszcza się również na-
zwę ulicy lub placu;

•  W przypadku, gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu;

•  Tabliczka powinna być oświetlona nocą;
•  Brak tabliczki z numerem porządkowym 

nieruchomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości, jej złe umiejscowie-
nie lub zły stan podlega karze grzywny 
do 250 zł albo karze nagany;

•  Brak oświetlenia tabliczki nocą, również 
podlega karze grzywny do 250 zł albo ka-
rze nagany.

Osoby, które jeszcze nie ustaliły nume-
ru porządkowego dla swojej nieruchomo-
ści, zachęcamy do wypełnienia stosowne-
go wniosku i złożenia go do Urzędu Gminy 
Suchy Las. Pamiętajmy, oznaczenie nasze-
go budynku nie służy tylko nam, ale całej 
naszej społeczności.                Marcin Stefański

Referat  Informacji Przestrzennej  
i Architektury UGSL

Dr Bartłomiej Kołsut z Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza zaprezentował wójtowi 
Grzegorzowi Wojterze, radnym i zespołowi 
strategicznemu diagnozę stanu gminy Su-
chy Las oraz wyniki pogłębionych badań. 

Badania przeprowadzono w lipcu 2020 
roku metodą wywiadów pogłębionych z 
liderami społecznymi. Wyniki zawierały 
wskazanie 11 mocnych i 11 słabych stron 
gminy oraz analizę porównawczą danych 
statystycznych do: średniej krajowej, gmin 
sąsiedzkich i gmin „szczęściarzy” (podob-
nych do gminy Suchy Las pod względem: 
umiejscowienia w obrębie aglomeracji, 
przebiegu przez gminę drogi krajowej).

Spotkanie miało charakter warszta-
tu. Uczestnicy określali również mocne i 
słabe strony gminy. Dane przedstawione 
w diagnozie mogły zaskakiwać. Infor-
macje, iż dochód gminy z PITu jest dwa 
razy większy niż w sąsiednich gminach, 
czy też to, że mamy najwyższy wskaźnik 
przedsiębiorczości, wskazują na to, iż to, 
że  gmina jest najbogatsza w Wielkopol-
sce, nie bierze się znikąd. Nie jest to tylko 
zasługa dochodów z podatku za poligon. 
Samo funkcjonowanie poligonu pojawi-
ło się w analizie SWOT jako słaba strona 
gminy. Słabą stroną jest też mała przepu-
stowość ulicy Obornickiej i występujący 
z tej przyczyny tranzyt poprzez pobliskie 
miejscowości. Przy czym rozwiązanie tego 
problemu komunikacyjnego nie leży wy-
łącznie po stronie gminy Suchy Las.

Warto zatrzymać się nad kwestią zakor-
kowanej ulicy Obornickiej. Pomijam aktu-
alny remont w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Młodzieżową, ponieważ jest to utrudnienie 
czasowe. Jednym z „wąskich gardeł” rze-
czonej drogi jest odcinek  umiejscowiony 
na terenie Poznania, za wiaduktem przy 
skrzyżowaniu ulicy Obornickiej z ulicą  
Mateckiego, czy też z ulicą Hulewiczów. 
Wójt przybliżył zebranym na warsztacie 
meandry sprawy ewentualnego usprawnie-
nia komunikacji w tym rejonie. Pomogło-

by z pewnością   udrożnienie drogi poprzez 
dobudowanie lewoskrętów, ale i poprawa 
drożności drogi powiatowej – ulicy Sucho-
leskiej, będącej żyłą główną dopływającą 
do aorty drogowej – ulicy Obornickiej. 
Przepustowość Sucholeskiej uzależniona 
jest od płynności ruchu przez przejazdy 

kolejowe, umiejscowione na terenie miasta 
Poznania. Koszt ewentualnej budowy tzw. 
węzła strzeszyńskiego z budową wiaduktu 
obejmującego dwa przejazdy kolejowe, to 
ok. 0,5 mld złotych. Pytanie czy Poznań 
byłby zainteresowany inwestycją? Gmina 
samodzielnie nie jest w stanie podjąć takie-
go wydatku. Inwestycja przerasta również 
możliwości samorządu powiatowego. Je-
dynym liderem, który mógłby poprowadzić 
projekt inwestycyjny jest Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań. Pozostaje jednak pro-
blem pozyskania środków. 

Spotkanie zapoczątkowało cykl warsz-
tatów strategicznych, zaplanowanych na 
jesień. O zasadach udziału w nich, miej-
scu oraz czasie będziemy informować na 
naszych portalach internetowych oraz w 
„Gazecie Sucholeskiej”. 

Przypominamy o możliwości wypełnie-
nia ankiety, której wyniki posłużą do stwo-
rzenia Strategii Rozwoju Gminy Suchy 
Las na lata 2021–2030. Ankieta jest dostęp-
na poprzez stronę www.gminasuchylas. 
webankieta.pl do 25 października 2020 r. 

Paweł Andrzejewski 

A jaki jest Twój numer?
Chodzi o numerację nieruchomości, która powinna być nieodzownym elementem każdego 
budynku mieszkalnego. 

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy
W sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus 14 września odbyło się spotkanie Zespołu 
ds. strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
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Jak tłumaczy Ministerstwo Cyfryza-
cji, Profi l Zaufany to bezpłatna metoda 
potwierdzania tożsamości obywatela w 
systemach elektronicznej administracji. 
Profi l Zaufany działa jak odręczny pod-
pis. Można dzięki niemu wysyłać przez 
Internet dokumenty i wnioski do różnych 
urzędów. Można m.in. złożyć wniosek o 
świadczenie 500+, deklaracje podatkowe 
PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na por-
talu podatkowym, wystąpić o Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy 
sprawdzić swoje punkty karne.

–  Tych funkcjonalności jest bardzo dużo 
– mówi Kamila Jankowiak, kierownik Wy-
działu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Suchy Las. – Jeżeli chodzi o nasz urząd, 
przy pomocy Profi lu Zaufanego można zło-
żyć tak naprawdę każde pismo, chociażby 
na podstawie formularza wniosku ogólne-
go do urzędu (dotyczy spraw niemających 
określonego przepisami wzoru wniosku czy 
deklaracji), złożyć wszystkie formularze 
podatkowe w sprawie podatku rolnego, le-
śnego, od nieruchomości czy środków trans-
portowych. Dotyczy to zarówno osób fi zycz-
nych, jak i prawnych. Można złożyć wniosek 
o dowód osobisty i takich wniosków do na-
szego urzędu wpływa bardzo dużo. Ponadto 
przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej mogą 
sami dokonywać wszystkich zmian, wpisów, 
zawieszać czy wznawiać działalność. Po-

siadanie Profi lu Zaufanego jest naprawdę 
dużym udogodnieniem. Sama zresztą korzy-
stam z tej funkcjonalności. 

Posiadanie Profi lu Zaufanego to zatem: 
wygoda, oszczędność czasu, dostęp do 
różnych placówek administracji publicznej 
na terenie całego kraju bez wychodzenia z 
domu.

A teraz najważniejsze – jak założyć Pro-
fi l Zaufany? Profi l Zaufany można założyć 
przez bankowość elektroniczną. Szcze-
gółowe informacje znajdują się stronach 
internetowych poszczególnych banków. 
Opcja ta jest warta polecenia, ponieważ 
cały proces zakładania PZ jest czytelny, in-
tuicyjny i trwa zaledwie kilka minut.

Profi l Zaufany można również założyć 
poprzez serwis pz.gov.pl. Profi l Zaufany 
założony w ten sposób wymaga jednak 
osobistego potwierdzenia tożsamości w 
jednym z w wybranych punktów potwier-
dzających. Na liście tej znajduje się m.in. 
Urząd Gminy Suchy Las. – Po złożeniu 
wniosku elektronicznego zapraszamy z 
ważnym dokumentem tożsamości do Biura 
Obsługi Interesantów. Wniosek można wy-
pełnić elektronicznie również w siedzibie 
urzędu przy ul. Szkolnej 13, korzystając z 
udostępnionego publicznie komputera – 
dodaje Kamila Jankowiak.

Zachęcamy zatem do założenia Profi lu 
Zaufanego i korzystania z elektronicznych 
usług administracji!       BS

To bardzo proste 
– zaufaj i załóż Profil Zaufany
W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie e-administracją. Coraz więcej 
osób chce załatwić sprawy urzędowe nie wychodząc z domu. Przeszkodą dla wielu jest 
jednak posiadanie Pro� lu Zaufanego. Wbrew pozorom jego założenie jest proste, szybkie 
i bezpłatne, a do wyboru mamy dwie opcje.

Dokumenty 
w smartfonie
Elektroniczne usługi funkcjonują już od 
dawna w Polsce. Zachętą do korzystania 
z nich jest fakt, że nie ma nawet 
konieczności wizyty w urzędzie w celu 
potwierdzenia tożsamości, aby założyć 
Pro� l Zaufany. Pro� l Zaufany – klucz, 
który otwiera wiele drzwi w stre� e usług 
elektronicznych.

Mając profi l zaufany, możemy 
np. skutecznie używać aplikacji 
mObywatel. Polecam rozpoczęcie 
przygody z tą aplikacją, ponieważ 
zawiera przydatne funkcjonalności. 
To obecnie sześć usług. 
•  mTożsamość, której używać można, 

np. odbierając przesyłki polecone na 
poczcie, w pociągach, ale również 
wszędzie, gdzie nie jest potrzebny 
tradycyjny, plastikowy dowód oso-
bisty. 

•  mLegitymacja szkolna – czyli cy-
frowa wersja legitymacji szkolnej 
uprawniająca do wszystkich usta-
wowych ulg i zniżek.

•  mLegitymacja studencka – legi-
tymacja studencka potwierdzająca 
przynależność do uczelni, dająca 
ustawowe zniżki. 

•  mPojazd – elektroniczny dokument 
przygotowany z myślą o właścicie-
lach i współwłaścicielach pojazdów; 
zawiera m.in. dowód rejestracyjny, 
informacje o ubezpieczeniu i termi-
nie badania technicznego, wyciąg 
z Centralnej Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców,

•  eRecepta – dostęp do listy zrealizo-
wanych i niezrealizowanych recept, 
bez konieczności zapisywania kło-
potliwych kodów recept*.

Dodatkowo znajdują się tu przy-
datne informacje w części Polak za 
granicą, która podpowie, co zrobić 
w razie kłopotów podczas wyjazdu, 
znajdziemy też informacje o epidemii 
Covid 19. Dodatkowe zabezpieczenia 
aplikacji uniemożliwiają wydostaniu 
się naszych danych. mObywatel to 
naprawdę wygodne rozwiązanie. Zo-
bacz jakie to proste. 

Paweł Andrzejewski 

informacje zebrane z 
https://www.gov.pl/web/mobywatel

caBRiO maNiacY WieLKOpOLsKa zapraszają!
– Nasza grupa jest grupą prywatną i działa „non profi t”. Łączy nas wszystkich pasja do kabriole-
tów. Można nas znaleźć w mediach społecznościowych pod nazwą Cabrio Maniacy Wielkopolska. 
Zapraszamy mieszkańców gminy. Nie mamy żadnych ograniczeń, poza wymogiem posiadania auta 
bez dachu, potocznie określanego jako „bezdasznik”. Nasi członkowie to panie i panowie bez ogra-
niczeń wiekowych. Spotykamy się cyklicznie, co tydzień, w różnych miejscach Poznania i okolic – za-
chęca Marcin Polus, administrator grupy. Pod koniec września cabrio Maniacy Wielkopolska odwiedzili 
Suchy Las. Przyjechali do nas na lody, do „Pastelowego Rowerka”. 
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Miniony miesiąc, to 
przygotowania do Zebra-
nia Mieszkańców. Naj-
ważniejszego, jeśli chodzi 
o przyszły rok dla całego 
naszego osiedla. Do 25 czerwca br., nasi 
mieszkańcy zgłaszali do Zarządu Osiedla 
swoje propozycje do realizacji tzw. zadań 
lokalnych w roku 2021. Następnie propo-
zycje te trafi ły do wójta, aby uzyskać opi-
nię w zakresie możliwości ich realizacji. 
Pozytywnie zaopiniowane przez wójta za-
dania trafi ają pod obrady Zebrania Miesz-
kańców, które ostatecznie decyduje, co 
będziemy w przyszłym roku realizować.

Wysokość środków fi nansowych do 
wykorzystania w danym roku budżeto-
wym zależy od ilości osób zameldowa-
nych na pobyt stały w danej jednostce 
pomocniczej. Na koniec czerwca było nas 
1.836 osób, a więc otrzymaliśmy kwotę 
68.064 zł. Jest to kwota o prawie 11.000 zł
wyższa niż 4 lata temu. Stąd tak ważne 
jest meldowanie się nowych mieszkań-
ców. Im nas więcej, tym Zarząd Osiedla 
jest w stanie więcej zrobić dla wszystkich 
mieszkańców naszego osiedla. W prze-
ciągu ostatnich 4 lat powiększyliśmy się o 
prawie 25%. To efekt nowo powstających 
osiedli: Złotniki Park, Nowe Złotniki oraz 
nowych domków jednorodzinnych. 

Mieszkańcy w swoich propozycjach 
na 2021 rok skupili się głównie na braku 
koszy na śmieci przy ulicach oraz koszy 
na psie odchody. Mamy ich jak na lekar-
stwo. Przypominam, że z wniosków bu-
dżetowych, zarząd nasz od kilku lat czynił 
starania o to, aby gmina te kosze ustawiła. 
Dopiero w zeszłym roku okazało się, że 
kosze mają być stawiane ze środków osie-
dlowych.

Tak więc w 2021 roku zadania do 
realizacji zatwierdzone przez Zebranie 
Mieszkańców przedstawiają się nastę-
pująco:
• Kosze na śmieci – 10.500 zł (30 szt.),
•  Kosze na psie odchody – 9.000 zł (10 szt.),
•  Dofi nansowanie remontu świetlicy 

(przejęcie pomieszczeń po bibliotece) – 
15.000 zł,

•  Wycieczka edukacyjna dla dorosłych 
mieszkańców osiedla – 10.000 zł,

•  Działalność integracyjna  
na rzecz lokalnej społecz-
ności – 23.564 zł.

Podczas Zebrania Miesz-
kańców zbierane zostały rów-

nież propozycje wniosków budżetowych 
na 2021 rok, które przekazano do wójta:
•  Montaż dodatkowego progu zwalniają-

cego na ul. Jelonkowej w połowie od-
cinka Łagiewnicka/Okrężna.

•  Doświetlenie placu zabaw przy ul. Miłej.
•  Remont ul. Graniczna/Żukowa – dokoń-

czenie inwestycji.
•  Remont i budowa dróg Reja/Prusa/Sło-

wackiego – dokończenie inwestycji.
•  Budowa drogi serwisowej wzdłuż ulicy 

Obornickiej na odcinku Tulipanowa/
Radosna oraz otoczenie sklepu przy ul. 
Radosnej/Obornickiej – dokończenie in-
westycji.

•  Przeniesienie przejścia dla pieszych  w 
ciągu ul. Okrężnej w inne miejsce.

•  Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornic-
kiej na całej jej długości w gminie Su-
chy Las.

•  Wykonanie przedłużenia ul. Kochanow-
skiego do ul. Starosobockiej.

•  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Obornickiej i Pawłowickiej.

•  Zakup mobilnego samochodu czystości, 
który patrolowałby i sprzątał chodniki i 
pobocza na terenie całej gminy.

•  Przejęcie na własność gminy wewnętrz-
nej drogi dojazdowej, oznaczonej w 
mpzp symbolem DW i zlokalizowanej 
pomiędzy ulicami Pagórkową i Gra-
niczną.

•  Nabycie przez gminę terenu na potrze-
by organizacji zieleni zorganizowanej, 
publicznie dostępnej na terenie osiedla 
Złotniki-Osiedle.

•  Naprawienie skrzyżowania Czołgowa/
Obornicka – likwidacja uskoku podłużnego 
ul. Obornickiej na styku z ul. Czołgową.

Mamy nadzieję, że Rada Gminy 
uwzględni wnioski naszych mieszkań-
ców, którzy wskazują  na ważne kwestie 
osiedlowe oraz gminne, jakie powinny 
być wykonane, aby wszystkim mieszkań-
com naszej gminy żyło się lepiej.

Zebranie osiedlowe zdecydowało rów-
nież o dyspozycji pozostałych środków 
osiedlowych z bieżącego roku. Zgodnie 
z propozycją zarządu, wszystkie pozo-
stałe środki zostaną przekazane na zakup 
żywności, z której zostaną, jak co roku, 
zakupione paczki świąteczne dla naszych 
małych mieszkańców. Zgodnie z naszą 
osiedlową tradycją postaramy się, aby 
Mikołaj rozdał je osobiście dzieciom 
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpie-
czeństwa z uwagi na trwającą pandemię 
Covid-19, która tak skutecznie zakłóciła 

nasz tradycyjny rok w 
zakresie organizacji 
imprez i uroczysto-
ści. Dzieci jednak nie 
możemy pozostawić 
bez spotkania z Miko-
łajem. Proszę śledzić 
naszą stronę oraz FB, a 
także wypatrywać stosownych plakatów 
w gablotach informacyjnych.
Z inwestycji osiedlowych

Przejścia dla pieszych w ciągu ulicy 
Obornickiej, zyskały długo oczekiwane 
i wielokrotnie zgłaszane przez miesz-
kańców aktywne przejścia. Od kilku 
dni, przejścia dla pieszych przy ulicach 
Tulipanowej, Radosnej oraz przy ul. 

Okrężnej informują kierowców o zbli-
żającym się pieszym. Długo oczekiwane 
instalacje podniosą bezpieczeństwo pie-
szych, co jak wiadomo w przypadku ul. 
Obornickiej jest bardzo ważne. Z zadań 
lokalnych uchwalonych w 2019 roku na 
rok 2020 zamontowano 3 ławki w ciągu 
ulic Pawłowickiej i Kochanowskiego. 
Będziemy się przyglądać przez najbliż-
szy rok ich funkcjonowaniu oraz zasięgać 
opinii mieszkańców. Jeżeli ławeczki zo-
staną pozytywnie przez nich przyjęte, to 
z pewnością niedługo pojawią się kolejne 
w pozostałych częściach naszego osie-
dla. W najbliższych dniach pojawią się 
także nowe nasadzenia zielone u zbiegu 
ulic Konwaliowej/Kwiatowej oraz Tar-
ninowej/Azaliowej. To również wnioski 
mieszkańców z ubiegłego roku do reali-
zacji w  bieżącym roku.

Przez cały czas, zarząd oraz radni na-
szego osiedla aktywnie zajmują się spra-
wami osiedlowymi. O wszelkich naszych 
działaniach informujemy na bieżąco na 
naszym profi lu 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

Miniony miesiąc, to przygotowania do Zebrania Mieszkańców. Najważniejszego, jeśli chodzi o przyszły rok dla 

całego naszego osiedla. Do 25 czerwca br., nasi mieszkańcy zgłaszali do Zarządu Osiedla swoje propozycje do 

realizacji tzw. zadań lokalnych w roku 2021. Następnie propozycje te trafiły do wójta, aby uzyskać opinię w 

zakresie możliwości ich realizacji. Pozytywnie zaopiniowane przez wójta zadania trafiają pod obrady Zebrania 

Mieszkańców, które ostatecznie decyduje, co będziemy w przyszłym roku realizować. 

Wysokość środków finansowych do wykorzystania w danym roku budżetowym zależy od ilości osób 

zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce pomocniczej. Na koniec czerwca było nas 1.836 osób, a więc 

otrzymaliśmy kwotę 68.064,00 zł. Jest to kwota o prawie 11.000 zł wyższa niż 4 lata temu. Stąd tak ważne jest 

meldowanie się nowych mieszkańców. Im nas więcej, tym Zarząd Osiedla jest w stanie więcej zrobić dla 

wszystkich mieszkańców naszego osiedla. W przeciągu ostatnich 4 lat powiększyliśmy się o prawie 25%. To efekt 

nowopowstających osiedli: Złotniki Park, Nowe Złotniki oraz sporo nowych domków jednorodzinnych.  

 

Mieszkańcy w swoich propozycjach na 2021 rok skupili się głównie na braku koszy na śmieci przy ulicach oraz 

koszy na psie odchody. Mamy ich jak na lekarstwo. Przypominam, że z wniosków budżetowych, zarząd nasz od 

kilku lat czynił starania o to, aby gmina te kosze ustawiła. Dopiero w zeszłym roku okazało się, że kosze mają być 

stawiane ze środków osiedlowych. 

Tak więc w 2021 roku zadania do realizacji zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców przestawiają się 

następująco: 

 Kosze na śmieci – 10.500 zł (30 szt.), 

 Kosze na psie odchody – 9.000 zł (10szt.), 

 Dofinansowanie remontu świetlicy (przejęcie pomieszczeń po bibliotece) – 15.000 zł, 

 Wycieczka edukacyjna dla dorosłych mieszkańców osiedla – 10.000 zł, 

 Działalność integracyjna  na rzecz lokalnej społeczności – 23.564  zł. 

Podczas zebrania mieszkańców zbierane zostały również propozycje wniosków budżetowych na 2021 

rok, które przekazano do wójta: 

1. Montaż dodatkowego progu zwalniającego na ul. Jelonkowej w połowie odcinka Łagiewnicka/Okrężna. 

2. Doświetlenie placu zabaw przy ul. Miłej. 
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Pomimo wciąż istnie-
jących restrykcji sanitar-
nych, aktywność społecz-
na na osiedlu wciąż rośnie. 
Z pewnością sprzyjało 
temu wyjaśnienie sytuacji 
lokalnego samorządu, po 
wyborach uzupełniających 
do Zarządu Osiedla, które 
miały miejsce 7 wrze-
śnia. Dzięki zarówno licznym podpisom 
poparcia na listach od mieszkańców, jak 
również sporej frekwencji jak na obecne 
warunki, udało się wybrać nowych zaan-
gażowanych społeczników.

Członkowie Zarządu Osiedla: Rena-
ta Ramos, Maria Wosicka – Bura, Anita 
Szymańska, Tomasz Bratkowski, Jakub 
Brodowiak, Andrzej Wielgosz, Maciej 
Młodziejowski, Dariusz Rybka. 

Tego samego dnia odbyliśmy też Ze-
branie Mieszkańców, na którym udało się 
uchwalić nowe środki na tzw. Zadanie 
Lokalne na bieżący, jak i przyszły rok. 
Było to o tyle ważne, ponieważ w 2021 
roku czeka nas szereg ciekawych propo-
zycji obchodów jubileuszu 25-lecia Osie-
dla Grzybowego. 

Powołany Komitet Organizacji Obcho-

dów Jubileuszu pracuje nad 
interesującymi propozycjami 
dla mieszkańców i sympaty-
ków naszej jednostki. Pierw-
sze elementy obchodów będą 
miały miejsce jeszcze w tym 
roku, przy współpracy z 
CKiBP i Referatu Promocji 
Urzędu Gminy Suchy Las. 
Wydany ma być ciekawy ka-

lendarz, folder o historii osiedla, przygo-
towywana jest wystawa i fi lm prezentują-
ce rozwój osiedla.  Poza tradycyjnymi już 
imprezami typu sprzątanie lasku, prze-
widujemy ciekawe gry terenowe, kon-
kursy i gry dla każdej grupy wiekowej z 
nagrodami,  interesujące formy spędzania 
czasu na wolnym powietrzu, nasadzenia 
zieleni w formie rodzinnej, wiosenną im-
prezę plenerową, spotkanie koncertowe, 
wyróżnienia dla społeczników 25-lecia,  i 
jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji, 
których szczegóły będą zależne od obo-
wiązujących restrykcji sanitarnych.

W minionym okresie na osiedlu uda-
ło się zaktywizować wielu mieszkańców 
do wspólnego zagospodarowania nasze-
go czasu i przestrzeni, na przykład osie-
dlowego boiska sportowego czy polany 

pod lasem. Od kilku 
miesięcy mają miejsce 
regularne zajęcia ogól-
norozwojowe – fi tness, 
joga czy tzw. fi tcamp. 
Po uruchomieniu, we-
dług nowych regulacji, 
osiedlowej świetlicy 
wróciły do aktywności 
społecznej grupy: świetlicy opiekuńczej 
dzieci, ćwiczących ogólnorozwojowo, 
brydżystów oraz harcerzy. Udało się na-
wet po raz pierwszy na osiedlu zorgani-
zować kino plenerowe, które zgromadziło 
kilkudziesięciu widzów. 

W kwestiach technicznych, Zarząd 
Osiedla kontynuuje rozmowy na temat  
nadmiernego ruchu – przede wszystkim 
ciężarowego – na ulicach osiedlowych, 
a także zalewania niektórych posesji ulic 
Sosnowej i Muchomorowej w czasie 
ulewnych opadów. Wciąż czekamy także 
na rozwiązanie problemu źle funkcjonu-
jącego osiedlowego monitoringu.

Cieszy, że powstają nowe inicjatywy, 
takie jak oferta z kijkami dla seniorów 
(klub „Dębowy Liść” niestety nadal ma 
zajęcia zawieszone) czy dla młodzieży 
zajęcia sportowe klubu „Fighter”. Jesz-
cze w październiku we współpracy z 
marketem Leroy Merlin planujemy dwie 
imprezy ekologiczne – dla dzieci i doro-
słych – 10 i 17 października (szczegóły na 
plakacie). Planujemy jeszcze jedną cieka-
wą imprezę zewnętrzną w listopadzie, a 
także organizację osiedlowej wigilii 12 
grudnia, w formule plenerowej na Placu 
Grzybowym. Zapraszamy mieszkańców 
i sympatyków osiedla do społecznej ak-
tywności.

Zachęcamy do zapisania się do new-
slettera i korzystania z zarządowych pu-
blikatorów: 
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2; 
www.facebook.com/OsiedleGrzybowe
SuchyLas.

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

  INFORMACJE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Sesje Rady Gminy na żywo w Internecie
Od początku trwającej obecnie kadencji 
(2018-2023) istnieje obowiązek nagrywania 
i transmisji obrad rad gminnych, powiatowych czy 
też sejmików wojewódzkich. 

W przypadku gminy Suchy Las, od września sesje 
Rady Gminy transmitowane są na portalu esesja.tv. 
Bezpośredni link do strony po zeskanowaniu kodu 
QR. Pod linkiem tym dostępne będą również archi-
walne nagrania z obrad.        ■
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Pierwsza obejmuje rejon ulic Leśnej i 
Dębowej w Suchym Lesie. Druga niewiel-
kiego terenu miejscowości Jelonek w rejo-
nie ulic Nektarowej i Krótkiej. Dokonano 
korekt w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 i 
w budżecie Gminy.  Podjęto  dwie uchwały 
naprawcze dotyczące gospodarki odpada-
mi, co do których Wojewoda Wielkopolski 
miał zastrzeżenia: „w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę  za 
zagospodarowanie odpadami komunalny-
mi”  oraz „w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Suchy Las”. Przyjęto też uchwałę w spra-
wie współdziałania pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego w celu wyzna-

czenia obszaru i granic 
aglomeracji Murowana 
Goślina. Dokonano wy-
boru przewodniczącego 
Komisji, Skarg, Wnio-
sków i Petycji, którym 
został radny Krzysztof 
Łączkowski. Wybór no-
wego przewodniczące-
go był konieczny po rezygnacji ze stano-
wiska radnej Iwony Koźlickiej w kwietniu 
tego roku. 

Pełne protokoły z sesji Rady Gminy 
Suchy Las oraz wyniki głosowań można 
znaleźć na stronie: bip.suchylas.pl/294/
protokoly-kadencja-2018-2023.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

Podczas sierpniowej sesji 
podjęto uchwały planistyczne 
27 sierpnia odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Suchy Las. Podjęto dwie uchwały planistyczne  
dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście
 Naszych rodziców, a oni odchodzą

Ks. Proboszczowi 
Krzysztofowi Andrzejewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
 

MATKI
 

składają 
Sołtys Sołectwa Golęczewo 

Katarzyna Kachel wraz z Radą Sołecką,
Radny Golęczewa 

Rady Gminy Suchy Las Marian Bajer,
Organizacje działające na terenie 

Sołectwa Golęczewo 
oraz Mieszkańcy Golęczewa

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia

dla
Pani Violetty Pałącarz
Kierownik Referatu 

Oświaty i Sportu 
Urzędu Gminy Suchy Las

w trudnych chwilach po stracie 

OJCA

składają
Dyrektorzy

gminnych publicznych
placówek oświatowych

– Przedszkola 
oraz Szkół Podstawowych

Pani Violetcie Pałącarz
Kierownik Referatu

Oświaty i Sportu
Urzędu Gminy Suchy Las

wyrazy żalu 
i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA

składa
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
wraz z Pracownikami 

Urzędu Gminy

Katarzyna Kachel wraz z Radą Sołecką,

i głębokiego współczucia 
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Spisem objęte są wszystkie gospodar-
stwa rolne prowadzone przez: osoby fi zycz-
ne (w gospodarstwach indywidualnych) 
o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 
1 ha użytków rolnych, w tym nieposiada-
jące użytków rolnych, prowadzące działy 
specjalne produkcji rolnej lub 
produkcję rolną o skali określonej 
progami, których wielkość jest 
określona w załączniku nr 1 do 
ustawy; osoby prawne; jednostki 
organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej.
preferowaną formą spisu jest 
samospis przez internet 

Użytkownicy gospodarstw rol-
nych mogą udzielić informacji o 
gospodarstwach rolnych po zalo-
gowaniu się na stronie interneto-
wej GUS (stat.gov.pl) lub spisu 
rolnego (spisrolny.gov.pl). 

Rolnicy, którzy nie posiada-
ją dostępu do Internetu lub mają 
trudności z wypełnieniem formu-
larza mogą skorzystać również z 
następujących metod:
•  dzwoniąc na numer infolinii spisowej 

22 279 99 99,
•  bezpośrednio w najbliższym urzędzie gmi-

ny lub urzędzie statystycznym. W holu 
Urzędu Gminy Suchy Las zostało udo-

stępnione miejsce do samospisu dla rol-
ników. 

Natomiast z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie spiszą się samo-
dzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – 
telefonicznie lub bezpośrednio.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości dotyczących spisu rolnego 
można zadzwonić na infolinię spisową o 
numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora). Konsul-

tant pomoże w wypełnieniu formularza 
spisowego, zweryfi kuje tożsamość rach-
mistrza terenowego, sprawdzi czy nasze 
gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spi-
sowym. Dzwoniąc na infolinię można też 
zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospo-
darstwa rolnego.

Powszechny Spis Rolny realizowa-
ny jest średnio co 10 lat. Jego celem jest 
m.in.: zapewnienie bazy informacyjnej o 
gospodarstwach rolnych i związanych z 

nimi gospodarstw domowych, 
koniecznej dla realizacji kra-
jowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na 
wsi; dostarczenie informacji 
niezbędnych do planowania 
polityki żywnościowej, tren-
dów hodowli zwierząt gospo-
darskich, struktury zasiewów 
upraw rolnych; analiza zmian 
jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni ostatnich 10 lat; 
wykonanie zobowiązań Pol-
ski w zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby orga-
nizacji międzynarodowych 
– EUROSTAT, FAO, OECD; 
aktualizacja statystycznego 
rejestru gospodarstw rolnych 
i przygotowanie operatów do 

pogłębionych badań reprezentacyjnych z 
zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

BS

  

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 

Do skorzystania z bezpłatnych usług 

Do 

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 

Spisem objęte są wszystkie gospodar-
stwa rolne prowadzone przez: osoby fi zycz-

stępnione miejsce do samospisu dla rol-
ników. 

tant pomoże 
spisowego, zweryfi kuje tożsamość rach-
mistrza terenowego, sprawdzi czy nasze 
gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spi-
sowym. Dzwoniąc na infolinię można też 
zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospo-
darstwa rolnego.

Spisz się przez Internet
Pierwszego września rozpoczął się obowiązkowy Powszechny Spis Rolny, 
który  potrwa do 30 listopada tego roku.

Ze smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

PANA 
JACKA CZACZYKA

samorządowca i społecznika
– Radnego Rady Gminy 

Suchy Las 
w kadencji 1998-2002.

Rodzinie i Bliskim
szczere wyrazy współczucia

składają
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
i Przewodnicząca 

Rady Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz
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Dziś przedstawię sprawę dla mnie zna-
ną od momentu, w którym postanowiłam 
zamieszkać w Suchym Lesie. Gdy w 2004 
roku wraz z mężem przeprowadziliśmy się 
do Suchego Lasu, wiedzieliśmy, że będzie-
my sąsiadować 

z poligonem wojskowym. 

Nie było to dla mnie oczywiste dlate-
go, że pochodzę z Poznania i do tej pory 
mieszkałam na Piątkowie. Wiedziałam o 
sąsiedztwie poligonu, dlatego, że zebrałam 
informacje o okolicy, do której zamierza-
łam się przeprowadzić. 

To przecież normalne, że sprawdzamy, 
czy będziemy mieli w pobliżu nowego 
miejsca zamieszkania sklep, ścieżki biego-
we, przedszkole, szkołę, basen, teren zie-
lony lub inne interesujące nas kwestie. Nie 
zapominamy zazwyczaj także o tych mniej 
atrakcyjnych rzeczach, jak na przykład 
uciążliwe firmy produkcyjne, wysypiska 
śmieci, mokradła czy właśnie… poligon 
wojskowy. I oceniamy, czy chcemy miesz-
kać w tej okolicy, czy nie. 

Prawda? Dlatego bardzo zdziwiona je-
stem, gdy słyszę czasami narzekających 
mieszkańców na hałasy dobiegające z po-
ligonu. Czyżby nie wiedzieli nic o swojej 
okolicy i nie znali jej historii? 

Szczęśliwie mamy w naszej suchole-
skiej szkole nauczyciela, historyka, pana 
mgr. Ryszarda Chruszczewskiego, który 
jest autorem książki „Ilustrowane Dzieje 
Gminy Suchy Las”. Pięknie, a zarazem 
rzeczowo opisana jest tam między innymi 
historia naszego poligonu. 

Pozwolę sobie przytoczyć kilka frag-
mentów tekstu. „Wykup ziemi pod przy-
szły poligon i obóz ćwiczeń rozpoczął się 

najprawdopodobniej już w 1898 roku. 19 
lipca 1901 roku nastąpiło otwarcie obozu 
ćwiczebnego i rozpoczęto szkolenia poli-
gonowe. W kolejnych latach nastąpiła dal-
sza ich rozbudowa”. /…/ „Od tego czasu 
wraz ze zmianami politycznymi zmieniały 
się wojska w nim stacjonujące i ćwiczące 
na pobliskim poligonie. Na ogół były to 
wojska polskie lub niemieckie, które zaj-
mowały Biedrusko w wyniku okupacji lub 
wyzwolenia z niej”. /…/ „W 1947 roku do-
szło do powiększenia poligonu Biedrusko. 
Mieszkańcy Chojnicy, Glinna, Glinienka, 
Łagiewnik i Okolewa zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów. Przesiedlono 
ich do innych wsi na terenie gminy”. 

No cóż. Trudno się nie zgodzić z fak-
tem, że poligon był na tych ziemiach wiele 
lat przed narodzinami obecnie żyjących tu 
ludzi. W swojej historii malownicze tere-

ny inspirowały twór-
ców sztuki filmowej. 
Kręcono tam sceny 
do takich dzieł jak: 
„Kazimierz Wielki”, 
„Ogniem i mieczem”,  
czy „Dowód życia”. 
Wielu jest chętnych 
do zobaczenia tych 
pięknych miejsc. Do wykorzystania ich w 
ramach aktywnego wypoczynku. Niestety, 
jedyne co dane nam jest zobaczyć to… ta-
bliczki z napisem: „Teren wojskowy. Wstęp 
wzbroniony.” Od grudnia 2018 roku jest to 
zakaz bezwzględny, nie ma już wyjątków 
dla pieszych i rowerzystów oraz regulami-
nu, który ich wówczas obowiązywał. 

Wiem. Sąsiedztwo poligonu bywa 
uciążliwe dla mieszkańców, bywa kosz-
towne dla Gminy, gdy trzeba na przykład 
rękami strażaków – ochotników likwido-
wać wyciek oleju napędowego z przewo-
żonej przez wojsko beczki lub gasić pożar 
na poligonie, gdy wojsko postrzela. Czoł-
gi, transportowce, inne ciężkie pojazdy 
wojskowe niszczą gminne drogi, a Gmina 
płaci za ich remont.

Jest jednak zadośćuczynienie za to stra-
pienie. Do gminnego budżetu wojsko prze-
kazuje tak zwany podatek poligonowy. W 
przypadku Gminy Suchy Las, w której to 
poligon zajmuje 62,6% powierzchni, jest 
to kwota roczna równa 17.421.682 zł (dane 
na rok 2020), czyli w skali roku to mniej 
więcej 1/10 rocznego budżetu Gminy. A 
co można zrobić za te ponad 17 mln zł? 
Naprawdę dużo, naprawdę potrzebnych 
rzeczy. 

Pamiętajcie o tym Drodzy Sąsiedzi na-
stępnym razem, gdy będziecie się złościć 
na huki, strzały, wybuchy i inne hałasy do-
biegające z poligonu. To taki nasz „koszt 
uzyskania przychodu”. Tłumacząc to sobie 
w ten sposób, będzie być może mniej bo-
lało...

Wiesia Prycińska 
Radna Gminy Suchy Las 

Kasa za… strzelanie
“Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które pragnę dedykować wszystkim 
mieszkańcom gminy Suchy Las, którzy są zainteresowani lokalnym prawem i obyczajami 
panującymi w naszej gminie. 

W Chludowie nowy punkt 
sprzedaży biletów
Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las informuje, że od 1 września 2020 roku w siedzibie 
�rmy ZKP Suchy Las w Chludowie, mieszczącej się przy ulicy Tysiąclecia 8, można zakupić 
bilety jednorazowe czasowe: do 15 minut, do 45 minut, do 90 minut, na komunikację 
publiczną w ramach sieci aglomeracji poznańskiej – ZTM Poznań. 

Sprzedaż  biletów – tylko za gotówkę – 
odbywa się w biurze firmy na 1 piętrze, w 
dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 (przy-
pominamy o obowiązku zasłania ust i nosa 
podczas przebywania w budynku firmy).

Na terenie gminy Suchy Las bilety moż-
na kupić także w Suchym Lesie w następu-

jących punktach:
•  w Biletomacie przy przystanku Suchy 

Las/Kościół;
•  w Salonie Prasowym ul. Obornicka 127 

(Lidl);
•  w Euro – salonie prasowym ul. Obornicka 

85 (Galeria Sucholeska).                        
 ■
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– Poligon w Biedrusku jest jednym z 
ciekawszych poligonów wojskowych na 
terenie naszego kraju – podkreślił podczas 
spotkania Komendant CSWL. – Jest to 
miejsce kluczowe, ze względu na położenie, 
choć jeszcze nie w pełni docenione.  

Pułkownik Krzysztof Kuba zauważył, 
że dziś poligony to obszary generacji sił 
zbrojnych. – Armie na całym świecie roz-
wijają się w przedboju a nie w czasie woj-
ny. Ich działania skanalizowane są w ob-
rębie poligonów. Jeżeli chodzi o Polskę, to 
siły zbrojne bardzo zmieniły się w ostatnich 
latach. Dziś mamy dostęp do większości 
światowych technologii, z których, co waż-
ne, korzystamy. Dzięki temu wiele zagad-
nień możemy ćwiczyć w cyfrowej rzeczywi-
stości, na różnego rodzaju symulatorach. 
Nie rezygnujemy oczywiście z ćwiczeń w 
terenie. W tym celu przez cały czas moder-
nizujemy nasze obiekty poligonowe. 

W przypadku poligonu Biedrusko, w 
ostatnich kilku latach zmodernizowana zo-
stała m.in. uniwersalna strzelnica bojowa. 
– Jest to jedna z najnowocześniejszych, w 

pełni skomputeryzowanych strzelnic w tej 
części Europy – informuje Komendant 
Centrum. – Spełnia ona wszystkie wyma-
gania dla tego typu obiektów w zakresie 
ilości celów, odległości, wariantowania 
możliwości prowadzenia ognia. 

Z tej strzelnicy, jak i pozostałych znaj-
dujących się na poligonie korzystają przez 
cały rok jednostki wojskowe z całego kraju. 

W szkoleniach z ich udziałem uczestniczy 
zwykle 400-500 żołnierzy. Poligon w Bie-
drusku do ćwiczeń wykorzystują też wojska 
amerykańskie, które już po raz kolejny bę-
dziemy gościć na „naszym” terenie. – Będą 
tu ćwiczyć swoje stanowiska dowodzenia, 
pracować z polskimi dywizjami, polskim 
korpusem, polskimi dowództwami wyższe-
go szczebla. A my będziemy w to wszystko 
wkomponowani – wyjaśnia płk Krzysztof 
Kuba. – W ostatnim czasie wojska USA na 
poligonie CSWL w Biedrusku realizowały 
ćwiczenie pk. „DEFENDER-Europe 20”. 
Poligon w tym czasie pełnił istotną rolę w 
procesie zabezpieczenia logistycznego po-
zostałych sił NATO, realizujących zadania 
bojowe w innych lokalizacjach.

Pułkownik Krzysztof Kuba zaproszenie 
dla Wójta Gminy wystosował jako nowy 
komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lą-
dowych w Poznaniu. Stanowisko to objął 
na początku lipca tego roku i zastąpił na 
nim ppłk. Jarosława Muszyńskiego, cza-
sowo pełniącego obowiązki komendan-
ta CSWL. Wcześniej, od 2018 roku płk 
Krzysztof Kuba był zastępcą Szefa Sztabu 
ds. Operacyjnych w Dowództwie 12 Szcze-
cińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

BS

W szkoleniach z ich udziałem uczestniczy 
zwykle 400-500 żołnierzy. Poligon w Bie-
drusku do ćwiczeń wykorzystują też wojska 
amerykańskie, które już po raz kolejny bę-
dziemy gościć na „naszym” terenie. – 
tu ćwiczyć swoje stanowiska dowodzenia, 
pracować z polskimi dywizjami, polskim 
korpusem, polskimi dowództwami wyższe-
go szczebla. A my będziemy w to wszystko 
wkomponowani

Poligon w Biedrusku ma potencjał
Ewakuacja wojsk z pola walki, ćwiczenia na uniwersalnej strzelnicy bojowej i strzelnicy 
piechoty, prezentacja wozów bojowych – to program wizyty na poligonie w Biedrusku, 
w której na zaproszenie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 
płk. Krzysztofa Kuby uczestniczył  Wójt Gminy Grzegorz Wojtera wraz z pracownikami urzędu. 
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Legitymacje czasowo honorowane
Przypominamy, iż ze względów organizacyjnych (sprawdzenie 
kart PEKA, aktywacja biletów, kwestie rozliczeniowe) karty PEKA 
uczniów zostaną aktywowane i oddane właścicielom najpóźniej 
do 23 października br.

Sprawa dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy 
w celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego złożyli je 
w sekretariatach wszystkich placówek oświatowych zlokalizo-
wanych na terenie gminy Suchy Las.  

W okresie od 1 września do 23 października 2020 roku ZTM 
zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wyda-
nych przez szkoły z terenu gminy, jako dokumentów uprawnia-
jących do przejazdów na terenie Strefy A+B+C+D. Prosimy o 
sprawdzenie ważności swoich legitymacji!

Damian Torba
Referat Komunalny

UGSL

 

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

NAPRAWA 

ROWERÓW

USŁUGI
ŚLUSARSK

IE

www.rowery-suchylas.com

REKLAMA
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Dbałość o bezpieczeństwo jest naszym 
priorytetem, podkreślił podczas spotkania 
Starosta Poznański Jan Grabkowski. Jed-
nym z działań realizowanych przez Powiat 
na rzecz podniesienia jego pozio-
mu, jest doposażanie jednostek 
OSP w sprzęt ratowniczy. W tym 
roku straże, w tym OSP Golęcze-
wo, otrzymały pompy zatapialne 
wraz z osprzętem, które posłużą 
do wypompowywania wody.  

Dla OSP Golęczewo nie była to 
jedyna dobra wiadomość. Podczas 
spotkania w Bolechowie ogłoszo-
no zwycięzców konkursu „Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego”. Do 
tegorocznej edycji zgłoszonych 
zostało dziesięć kandydatur z ta-
kich gmin jak: Buk, Czerwonak, 
Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Luboń, Puszczykowo, Stę-
szew, Suchy Las i Swarzędz. 

Zarząd Gminnego Związku OSP RP w 
Suchym Lesie na „Strażaka Roku Powia-
tu Poznańskiego” wytypował Krzyszto-
fa Ancutę z OSP Golęczewo. – Dlaczego 
nominowaliśmy Krzysztofa Ancutę? Za 
jego aktywność na rzecz swojej jednostki, 
ale też pozostałych straży. Za jego kre-
atywność i obrotność. Wyszukuje projekty 
unijne, z których nasze jednostki mogłyby 
skorzystać. Poza tym bierze czynny udział 
w działalności strażackiej. Pełni funkcję 
zastępcy komendanta gminnego, aktywnie 
uczestniczy w działaniach Zarządu Gmin-
nego, jest zastępcą naczelnika w swojej 
straży. Uważam, że nominacja i nagroda 
jak najbardziej należały się druhowi An-
cucie – odpowiada Zbigniew Hącia, prezes 
Zarządu Gminnego. 

Spośród wytypowanych druhen i dru-
hów komisja konkursowa pierwsze miejsce 
przyznała Władysławowi Godawie z OSP 
Promnice. Druga nagroda przypadła nasze-

mu strażakowi – ochotnikowi Krzysztofo-
wi Ancucie z OSP Golęczewo, a trzecia 
powędrowała do druha Bartosza Dolaty z 

OSP Stęszew.  
Krzysztof Ancuta ze strażą w Golęcze-

wie związany jest od 20 lat. – Wtedy jako 
10-letni chłopak wstąpiłem w szeregi Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. Odkąd pa-
miętam straż zawsze była obecna w moim 
życiu i już od najmłodszych lat moim marze-
niem było zostać strażakiem. Tym bardziej, 
że w mojej rodzinie były tradycje strażackie. 
Strażak zawsze kojarzył mi się z odwagą i 
męstwem, dlatego też moim celem było zo-
stać taką osobą – mówi druh Ancuta. 

Działalność w straży jest dla Krzysztofa 
Ancuty pasją, oznacza ciągłe doskonalenie 
swoich umiejętności, a także pokonywanie 
własnych słabości, które jednak w przy-
padku ratowania zdrowia i życia innych 
schodzą na dalszy plan. – Emocje towarzy-
szące podczas pożarów, wypadków, powo-
dują że nabiera się jeszcze większych chęci 
do pomocy ludziom. Dbanie o bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy Suchy Las jest 
celem wszelkich działań, które podejmu-
ję – podkreśla Krzysztof Ancuta i dodaje: 
– Jestem dumny, że należę do jednostki OSP 
Golęczewo. Nagroda, którą otrzymałem to 
zasługa wszystkich strażaków, którzy mnie 
wspierali, dodawali sił i otuchy. Musimy 
pamiętać, że straż to przede wszystkim lu-
dzie. Bez nich sprzęt i samochody są bez-

użyteczne. Strażacy podczas akcji 
narażeni są na różne niebezpie-
czeństwa. Dlatego musimy dbać o 
zdrowie naszych druhów, chociaż-
by poprzez zakup sprzętu ochrony 
osobistej, takiego  z górnej półki.

Podczas wrześniowego spotka-
nia w Bolechowie rozstrzygnięto 
również konkurs na „Dzielnicowe-
go Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Tu także drugie miejsce otrzymał 
reprezentant naszej gminy – sierż. 
szt. Michał Orczykowski z Komi-
sariatu Policji w Suchym Lesie. 
Pierwsze miejsce zajął sierż. szt. 
Jakub Ból z komisariatu w Pobie-
dziskach, a trzecie st. asp. Tomasz 

Kasprzak z komisariatu w Kostrzynie. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Barbara Stachowiak
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OSP Stęszew.  
Krzysztof Ancuta ze strażą w Golęcze-

wie związany jest od 20 lat. – 
10-letni chłopak wstąpiłem w szeregi Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. Odkąd pa-
miętam straż zawsze była obecna w moim 
życiu i już od najmłodszych lat moim marze-
niem było zostać strażakiem. Tym bardziej, 
że w mojej rodzinie były tradycje strażackie. 
Strażak zawsze kojarzył mi się z odwagą i 
męstwem, dlatego też moim celem było zo-

Dzięki nim jesteśmy bezpieczni!
Można powiedzieć, że Gmina Suchy Las zgarnęła większą część z puli nagród. Dwa drugie 
miejsca w konkursach i sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdującej się w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. We wrześniu w Bolechowie odbyło się doroczne 
spotkanie „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, którego organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu wraz z wielkopolskimi służbami mundurowymi.

To już 200 wydanie naszej Gazety
Pierwszy numer „Gazety Sucholeskiej” ukazał się w grudniu 1991 roku. „Gazeta 
Sucholeska” wydawana była do sierpnia 1995 roku. W latach 1995-2004 ukazywał 
się „Miesięcznik Sucholeski” pod patronatem Urzędu Gminy Suchy Las. 
W sierpniu 2004 roku „Gazeta Sucholeska” wróciła
na rynek wydawniczy. 
Z tym numerem świętujemy jej
dwusetne wydanie. Drodzy Czytelnicy, 
dziękujemy, że przez cały czas jesteście 
z nami!

   Zespół Redakcyjny
   „Gazety Sucholeskiej”
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Policjanci z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Narkotykową Komendy Woje-
wódzkiej Policji  w Poznaniu  w wyniku 
działań operacyjnych zatrzymali miesz-
kańca Biedruska za posiadanie środków 
odurzających. Narkotyki zostały znalezio-
ne w mieszkaniu mężczyzny. 

Z kolei w Suchym Lesie w ręce dziel-
nicowych Komisariatu Policji w Suchym 
Lesie wpadł 22-letni mieszkaniec Pozna-
nia, który miał przy sobie zwitek papieru z 
białym proszkiem oraz suszu pochodzenia 
narkotycznego.

Także w Suchym Lesie przez funkcjo-
nariuszy Oddziału Prewencji Policji KWP 
w Poznaniu została ujawniona uprawa ko-
nopi indyjskich. W związku z tym niele-
galnym procederem policjanci zatrzymali 
37-letniego mieszkańca miejscowości, u 
którego w piwnicy rosło kilkanaście krza-
ków  konopi.

***
Policjanci z Komisariatu Policji w Su-

chym Lesie przyjęli zgłoszenie od 24-
letniej mieszkanki Złotnik, która w pobliżu 
pętli autobusowej, w polu kukurydzy w 
worku foliowym znalazła cztery porzuco-
ne kocięta, z czego dwa martwe. W wyniku 
prowadzonych czynności, funkcjonariusze 
zatrzymali sprawcę przestępstwa.

***
W Suchym Lesie mężczyzna porusza-

jący się pojazdem marki Audi A3 usiłował 
dokonać kradzieży katalizatora od pojazdu 

marki Honda Accord. W wyniku prowa-
dzonych czynności przez funkcjonariuszy 
KP Suchy Las sprawca został zatrzymany 
już następnego dnia. Przyznał się do po-
pełnienia 30 podobnych czynów na terenie 
miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

***
W wyniku kontroli drogowej w Suchym 

Lesie został zatrzymany mieszkaniec Cho-
dzieży. Dwudziestolatek prowadził samo-
chód po spożyciu alkoholu. Miał prawie 3 
promile alkoholu we krwi. 

29-letni mieszkaniec Poznania został 
ujęty przez funkcjonariuszy KP Suchy Las 
po podjętym pościgu w związku z nieza-
trzymaniem się do kontroli.  Okazało się, 
że mężczyzna posiadał sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów.

***
W Golęczewie doszło do pożaru budyn-

ku gospodarczego. Spaleniu uległ zaparko-
wany wewnątrz budynku samochód marki 
Nissan. 

W Suchym Lesie na ul. Wojciecha Bo-
gusławskiego kierujący pojazdem marki 
Nissan uderzył w przydrożne drzewo. W 
wyniku tego zdarzenia ranna została jedna 
osoba dorosła. 

W Biedrusku na ul. Jesionowej rowe-
rzysta doprowadził do zderzenia z samo-
chodem osobowym. Na miejsce przybył 
zespół pogotowia ratunkowego, który opa-
trzył rowerzystę. 

W Suchym Lesie u zbiegu ulic Podgór-

nej i Alejowej doszło do zderzenia dwóch 
samochodów –Peugeota ze Skodą. Poszko-
dowana została jedna osoba dorosła, która 
doznała lekkich obrażeń ciała.        ■

W sierpniu i wrześniu  strażacy OSP 
Golęczewo interweniowali 13 razy.

Trzykrotnie dysponowani byliśmy do 
działań związanych z owadami w Złotko-
wie, Suchym Lesie i Golęczewie. Dwa wy-
jazdy dotyczyły kolizji drogowych na dro-
dze DK11 w Chludowie oraz Złotnikach. 
Interweniowaliśmy w przypadku zerwanej 
linii energetycznej w Sobocie, plamy ole-
ju przy salonie Mercedesa w Golęczewie, 
oraz skażenia stawu w Chludowie.

Trzy zastępy z naszej jednostki brały 

udział w akcji gaszenia pożaru zabudowań 
gospodarczych w Golęczewie. W dzia-
łaniach tych uczestniczyły także zastępy 
JRG z Poznania oraz Obornik.

17 września ok. godz. 15:00 w Golę-
czewie na skrzyżowaniu ulic Dworcowej 
i Lipowej doszło do bardzo niebezpiecz-
nego rozszczelnienia gazociągu średniego 
ciśnienia. Działania polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu 
strefy zagrożenia w obrębie 150 m od miej-
sca wycieku,  ewakuacji osób z pobliskich 

budynków, szkoły oraz sklepu, rozstawie-
niu kurtyn wodnych oraz stałym monito-
rowaniu  strefy zagrożenia przy pomocy 
urządzeń pomiarowych. Po zakończonych 
działaniach ratownicy przeprowadzili po-
miary kontrolne terenu objętego akcją. Nie 
stwierdzono zagrożenia. W działaniach 
trwających blisko trzy godziny udział 
wzięły dwa zastępy OSP Golęczewo, OSP 
Chludowo, JRG 5 i JRG 7 z Poznania, Ofi -
cer Operacyjny Miasta Poznania, Pogoto-
wia Gazowe oraz Policja.

Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

W sierpniu i wrześniu  strażacy OSP 
Golęczewo interweniowali 13 razy.
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OSP Golęczewo w akcji

Policjanci z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Narkotykową Komendy Woje-

marki Honda Accord. W wyniku prowa-
dzonych czynności przez funkcjonariuszy 

nej i Alejowej doszło do zderzenia dwóch 
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Z kronik sucholeskiej Policji

DaNe aDResOWe i KONTaKTOWe
Kp Kmp pOZNaŃ

Komisariat policji w sUcHYm  Lesie
Suchy Las ul. Poziomkowa 5   
tel. 47 77 130 10, 698 084 696
dyzurny.suchy-las@po.policja.gov.pl
komendant.suchy-las@po.policja.
gov.pl

Dzielnicowy I
st. sierż. Michał Witaszek 
(rejon Suchy Las Zachód)
tel. 47 77 130 10 
tel. kom. 519 064 710

Dzielnicowy II 
p.o. st. sierż. Łukasz Czekatowski 
(Suchy Las Wschód, Jelonek)
tel. 47 77 130 10 
tel. kom. 516 904 469 

Dzielnicowy III
sierż. szt. Karol Chomiak 
(Złotniki, Złotkowo, Golęczewo)
tel. 47 77 130 10 
tel. kom. 519 064 799

Dzielnicowy IV
sierż. szt. Michał Orczykowski 
(Zielątkowo, Chludowo, Biedrusko)
tel. 47 77 130 10 
tel. kom. 519 064 711
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Ze wspólnych uzgodnień poczynionych 
z Miastem wywiązała się natomiast Gmi-
na. Po stronie sucholeskiej, choć poza swo-
imi granicami, w porozumieniu z Parafi ą 
na Podolanach, wybudowała ogrodzenie z 
siatki od istniejącego ogrodzenia cmenta-
rza do przejścia przez tory kolejowe, oraz 
ścieżkę pieszo-rowerową z oświetleniem 
na odcinku od ul. Borówkowej również 
do przejścia. Zadanie to Gmina równole-
gle realizowała z pracami prowadzonymi 
przez PKP PLK.

– O wykonaniu dojść do planowanego 
przejścia przez tory kolejowe z Miastem Po-
znaniem rozmawialiśmy od wielu lat. Wyda-
wało się, że wszystko jest ustalone. Zresztą 
było to deklarowane w pismach. Po czym Po-
znań po swojej stronie nie przystąpił do żad-
nych prac – wyjaśnia Zastępca Wójta Marcin 
Buliński. – W międzyczasie udało nam się 

ustalić, że choć teren ten administracyjnie 
należy do Poznania, jego właścicielem jest 
Skarb Państwa i zarządza nim Instytut Tech-
nologiczno-Przyrodniczy w Falentach. 

W tej sytuacji, z inicjatywy władz Gmi-

ny w urzędzie w Suchym Lesie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Instytutu 
oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 
– Żeby zakończyć ten temat zaproponowa-
liśmy przejęcie tego zadania, czyli wyko-
nanie projektu z budową dojścia od ulicy 
Wałeckiej do przejścia przez tory kolejowe. 
Na co strony wyraziły zgodę. Obecnie zre-
alizowaliśmy bezpieczne dojście tymczaso-
we, po to, by Kolej mogła otworzyć przej-
ście przez tory. Natomiast to docelowe 
powstanie nieco później. Rozpoczęliśmy 
jego  projektowanie. Jeżeli chodzi o kwe-
stie własnościowe gruntu, temat ten jest po 
stronie Instytutu i Miasta Poznania – doda-
je Zastępca Wójta. 

Budowa przejścia przez tory kolejowe 
w tym miejscu, a teraz jego otwarcie wy-
czekiwane jest przez mieszkańców gminy, 
ale też Poznania. Ta spokojna, malownicza 
polna droga za torami, po poznańskiej stro-
nie, prowadzi nad jezioro Strzeszyńskie i 
cieszy się popularnością wśród spacerowi-
czów czy rowerzystów. Teraz dojście do 
niej jest wreszcie bezpieczne. Natomiast 
przejście wstępnie ma zostać otwarte przez 
Kolej 23 października.
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oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 
– Żeby zakończyć ten temat zaproponowa-
liśmy przejęcie tego zadania, czyli wyko-
nanie projektu z budową dojścia od ulicy 
Wałeckiej do przejścia przez tory kolejowe. 
Na co strony wyraziły zgodę. Obecnie zre-
alizowaliśmy bezpieczne dojście tymczaso-
we, po to, by Kolej mogła otworzyć przej-

Czekamy na otwarcie przejścia
Już rok mija odkąd PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań 
– Piła wybudowały przejście przez tory kolejowe w obrębie ulicy Borówkowej i Wałeckiej 
w Poznaniu, a następnie je zamknęły… Powodem był brak bezpiecznego dojścia do przejścia 
przez tory od ulicy Wałeckiej (po stronie poznańskiej), chociaż wcześniej Miasto Poznań 
wielokrotnie deklarowało jego realizację.

Podczas przeprowadzanych kontro-
li funkcjonariusze zwracają  szczegól-
ną uwagę na pojazdy ciężarowe. Czy 
ich rozładunek nie odbywa się na miej-
scach postojowych, parkingach oraz 
drogach publicznych, co jest niezgodne 
z przepisami. A oprócz tego, czy kie-
rowcy ciężarówek nie poruszają się po 
drogach, gdzie obowiązuje zakaz wjaz-
du pojazdów o określonych wymiarach 
i masie. 

– Położenie nacisku na kontrole w 
tym konkretnym kierunku jest wynikiem 

prowadzonych przez nas codziennych ob-
serwacji.  Podstawą do tego są również 
zgłoszenia od mieszkańców, na przykład z 
Osiedla Grzybowego – mówi Józef Klim-
czewski z Referatu Komunalnego Urzędu 
Gminy. 

Na terenie całego Osiedla Grzybowe-
go obowiązuje zakaz poruszania się po-
jazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5t, co sygnalizuje znak 
B-5, ale z małym wyjątkiem, o czym z ko-
lei informuje tabliczka podznakowa: Nie 
dotyczy dojazdu do posesji z dokumentem 

potwierdzającym cel i miejsce dostawy.
Chodzi o dokument – list przewozo-

wy, fakturę, umowę – potwierdzający, że 
wjazd jest niezbędny z powodu dowozu 
na przykład towaru na plac budowy. W 
innym przypadku, gdy będzie to przejazd 

Uwaga na policyjne kontrole
Kontrola prędkości, stanu technicznego pojazdów, warunków przewozu osób, a przede 
wszystkim stosowania się kierowców do znaków poziomych i pionowych. W ostatnim 
czasie na terenie gminy swoje działania wzmogły Policja oraz Inspekcja Ruchu Drogowego. 
Jest to odpowiedź na wniosek Gminy, w związku z prowadzoną przez sucholeski samorząd 
polityką w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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– Kończymy ważną, bardzo trudną in-
westycję Młodzieżowa / Obornicka. Płyn-
nie przechodzimy do drugiej inwestycji, nie 
mniej istotnej z punktu wi-
dzenia komunikacyjnego, 
komfortu zamieszkiwania, 
bezpieczeństwa, pewnej es-
tetyki w komunikacji. Jest 
to budowa ulicy Szkółkar-
skiej, co ważne dodatkowo 
z ciągiem pieszo-rowero-
wym na ulicy Stefańskie-
go, który połączy istnieją-
cą ścieżkę od Szkółkarskiej 
do Poziomkowej z ul. Bo-
rówkową i dalej na północ 
– podkreśla wójt Grzegorz 
Wojtera.

Inwestycja ta zakła-
da rozbudowę powiązań 
dróg rowerowych obu 
ulic, przy czym większy 
zakres prac zostanie przeprowadzony na 
Szkółkarskiej. – Na odcinku od Suchole-
skiej do Borówkowej powstanie ścieżka ro-
werowa (po przeciwnej stronie chodnika), 
zostanie skablowana napowietrzna linia 
energetyczna i wybudowane nowe oświe-
tlenie drogowe – wyjaśnia Aurelia Szczę-
sna, kierownik Referatu Budowlano-Inwe-
stycyjnego Urzędu Gminy. – Natomiast na 
odcinku Szkółkarskiej, pomiędzy Poziom-
kową a Borówkową dodatkowo zostanie 

zmodernizowana nawierzchnia jezdni. 
– O potrzebie remontu Szkółkarskiej mó-

wiło się od dawna – dodaje Aurelia Szczę-

sna. – Oczywiście były i głosy przeciw, ale 
w większości mieszkańcy chcą poprawy 
obecnej sytuacji. Po zakończeniu prac na 
pewno będzie bezpieczniej. 

Jak podkreśla Kierownik Referatu Bu-
dowlano-Inwestycyjnego, dzięki tej in-
westycji ulica Szkółkarska zostanie „upo-
rządkowana”. W tej chwili jest ona zbyt 
ciasna, żeby spełnić wszystkie oczekiwa-
nia mieszkańców. Jej rozbudowa niesie za 
sobą jednak ingerencję w tereny prywatne, 

dlatego przeprowadzona zostanie na pod-
stawie decyzji ZRID, czyli Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej. – Nieru-
chomości, które znajdują się w linii plano-
wanej inwestycji z mocy prawa przejdą na 
własność Gminy. A ich właściciele otrzy-
mają od Gminy odszkodowanie. Dotyczy to 
paru działek. Kilka osób będzie też musiało 
przestawić ogrodzenie – wyjaśnia Kierow-
nik Referatu. 

Jeżeli chodzi o ulicę Stefańskiego, w 
tym przypadku planowana jest budowa 
chodnika ze ścieżką rowerową. Infrastruk-

tura ta powstanie na  od-
cinku od Poziomkowej do 
Borówkowej.

Inwestycja ta będzie 
wiązała się z utrudnienia-
mi w ruchu drogowym. 
Jednak ma być prowadzo-
na w taki sposób, by prace 
były jak najmniej uciążli-
we dla mieszkańców. 

BS

– Kończymy ważną, bardzo trudną in-
westycję Młodzieżowa / Obornicka. Płyn-

zmodernizowana nawierzchnia jezdni. 
O potrzebie remontu Szkółkarskiej mó-

dlatego przeprowadzona zostanie na pod-
stawie decyzji ZRID, czyli Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej. – 
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tym przypadku planowana jest budowa 

Szkółkarska i Stefańskiego 
– rusza budowa
Konsorcjum � rm: Infradrog i Rokan z Chodzieży będzie realizować inwestycję w Suchym Lesie 
polegającą na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicach 
Szkółkarskiej i Stefańskiego. W połowie września Gmina rozstrzygnęła przetarg na to zadanie. 
Umowa, która została podpisana z wykonawcą opiewa na kwotę ponad 3 mln 300 tys. zł. 
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bez upoważnienia, tzw. tranzytowy, kie-
rowca musi liczyć się z karą, a jest nią 
mandat w wysokości 500 zł. 

W ostatnim czasie szczegółowej kon-

troli poddani zostali także przewoźnicy, 
którzy świadczą usługi transportu osób na 
rzecz Gminy. – Posiadanie niezbędnych 
uprawnień przez kierowców takich fi rm, 

stan techniczny pojazdów są niezbędne 
w zapewnieniu bezpiecznego i komfor-
towego przejazdu osób, które korzystają 
z naszych usług. A z tym, wiem z doświad-
czenia, bywa różnie. Dlatego położyliśmy 
duży nacisk na wyeliminowanie wszelkich 
nieprawidłowości i to już się dzieje – do-
daje Józef Klimczewski. 

Przeprowadzane na terenie gminy kon-
trole we współpracy z Policją i Inspekcją 
Transportu Drogowego nie są jednorazo-
wą akcją, a działaniem, które ma wymiar 
długofalowy. Bo choć kierowcy są wy-
posażeni w wiedzę i umiejętności, często 
z najróżniejszych powodów, na przykład 
z pośpiechu, nie stosują się do przepisów 
ruchu drogowego, jednocześnie stwarza-
jąc zagrożenie dla własnego i innych zdro-
wia oraz życia.

BS
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Po osiedlach Grzybowym, Suchym Le-
sie, nowa organizacja ruchu została wpro-
wadzona na osiedlu Złotniki – Osiedle.  

– Każdy nowy projekt stałej organizacji 
ruchu ma za zadanie poprawić stan bezpie-
czeństwa poprzez uspokojenie ruchu, o co 
wnoszą mieszkańcy, zarządy osiedli oraz 
sołectwa – wyjaśnia Józef Klimczewski 
z Referatu Komunalnego Urzędu Gminy.  
– W tym celu stosujemy systemowe zmniej-
szenie prędkości – zasadę „tępo 30”, układ 
skrzyżowań równorzędnych, „strefą za-
mieszkania” ograniczającą prędkość do 20 
km/h, dającą pierwszeństwo pieszych przed 
pojazdami. 

Jeżeli chodzi o osiedle Złotniki – Osie-
dle, główna zmiana dotyczy pierwszeń-
stwa na drogach równorzędnych – obecnie 
obowiązuje zasada prawej strony. Sygna-
lizowane jest to znakiem pionowym D48  
i poziomymi znakami P-14. 

W tej sytuacji na skrzyżowaniu dróg 
równorzędnych jesteśmy zobowiązani 
zachować szczególną ostrożność i mamy 
obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojaz-
dowi z prawej strony, a jeżeli skręcamy  

w lewo – również jadącemu z przeciwka na 
wprost lub w prawo.

Ważne! Zasada prawej strony nie doty-
czy strefy zamieszkania, o której informu-
je znak D-40. Przy wyjeżdżaniu ze strefy 
zamieszkania ze znakiem D-41, kierujący 
pojazdem jest włączającym się do ruchu i 
opuszczając strefę zamieszkania musi ustą-
pić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom 
ruchu drogowego. W tym przypadku miej-
sce zatrzymania dla pojazdu wyjeżdżające-
go ze strefy zamieszkania, w celu ustąpie-
nia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom 
ruchu drogowego, wyznacza znak P-7a – 
linia krawędziowa przerywana.

Na osiedlu Złotniki – Osiedle strefa 
zamieszkania została wprowadzona tam, 
gdzie nie ma infrastruktury drogowej w 
postaci chodników, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych. W strefie za-
mieszkania pieszy bowiem może się po-
ruszać swobodnie po całej udostępnionej 
do użytku publicznego przestrzeni i ma 
pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący 
musi ustąpić pieszemu w każdym wypad-
ku), obowiązuje ograniczenie prędkości do 
20 km/h, wolno parkować jedynie w miej-
scach tylko do tego wyznaczonych.

BS

Zmiana organizacji ruchu w Złotnikach
Znaki drogowe w Polsce mają blisko 100-letnią historię. Są one niezwykle istotnym 
elementem infrastruktury drogowej, ale z racji ich powszechności, bywa że niekiedy 
niezauważanym lub pomijanym przez kierowców.  Za kierownicą jednak należy być przez 
cały czas czujnym!
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Opłata adiacencka to opłata, którą po-
nosi właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości, której wartość wzrosła na 
skutek wybudowania urządzeń infrastruk-
tury technicznej  (są to głównie urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz drogi). 
Jest ona sposobem partycypacji właścicieli 
nieruchomości w kosztach budowy infra-
struktury technicznej.

Instytucja opłat adiacenckich nie jest w 
gminie Suchy Las nowa. Opłaty ustalane 
są bowiem od 2008 roku, kiedy to uchwa-
łą Rady Gminy Suchy Las przyjęta zosta-
ła stawka procentowa opłaty adiacenckiej. 
Aktualnie stawka procentowa opłaty wyno-
si w gminie 15% różnicy między wartością 
nieruchomości przed i po wybudowaniu 
urządzeń infrastruktury technicznej. Pod-
stawowe regulacje prawne dotyczące opłat 
adiacenckich zawarte są w ustawie o gospo-
darce nieruchomościami.

Opłaty adiacenckie ustalane są każdora-
zowo w przypadku wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej, tj. wodociągu, ka-
nalizacji sanitarnej i drogi, jeżeli urządzenia 
te wybudowane zostały z udziałem środków 
Gminy, środków unijnych lub innych środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Wszczęcie postępowania w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej może nastą-
pić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia 
warunków do podłączenia nieruchomości 
do poszczególnych urządzeń infrastruktury 

technicznej albo do korzystania z wybudo-
wanej drogi. Za datę stworzenia warunków 
do podłączenia do urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz do korzystania z wybu-
dowanej drogi, uznaje się datę zgodnej z 
prawem możliwości korzystania z wybudo-
wanych urządzeń, tj. oddania ich do użytko-
wania zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego. Naliczenie opłaty adiacenckiej jest 
natomiast niezależne od faktycznego korzy-
stania z wybudowanej infrastruktury.

Opłatami objęte są wszystkie nierucho-
mości bez względu na ich rodzaj i poło-
żenie z wyjątkiem nieruchomości, które 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczone są na cele 
rolne i leśne. Oznacza to, że nieruchomości 
o innym przeznaczeniu niż rolne i leśne w 
planie, tj. grunty przewidziane w szczegól-
ności pod zabudowę mieszkaniową czy też 
aktywizację gospodarczą, niezależnie od ich 
aktualnego wykorzystywania, każdorazowo 
podlegają opłacie adiacenckiej. W przypad-
ku braku miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego opłaty adiacenckiej 
nie ustala się tylko dla nieruchomości wy-
korzystywanych na cele rolne i leśne. 

Zobowiązanym do zapłaty opłaty adia-
cenckiej jest właściciel nieruchomości z 
daty stworzenia warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej lub też stworze-
nia warunków do korzystania z wybudo-

wanej drogi, niezależnie od tego, że po tej 
dacie nastąpiło zbycie nieruchomości. 

Opłata adiacencka każdorazowo ustalana 
jest według 15% stawki przyjętej uchwałą 
Rady Gminy Suchy Las (opłatę stanowi 
15% różnicy między wartością nierucho-
mości przed i po wybudowaniu urządzeń 
infrastruktury technicznej). Wartość rynko-
wą nieruchomości przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej i po ich 
wybudowaniu określają uprawnieni rzeczo-
znawcy majątkowi, według stanu nierucho-
mości przed i po wybudowaniu urządzeń in-
frastruktury technicznej oraz według cen na 
datę stworzenia warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury, albo stworzenia warunków 
do korzystania z wybudowanej drogi. Przy 
sporządzaniu operatu dla potrzeb opłaty 
adiacenckiej wycenie podlega sam grunt 
bez części składowych (czyli m.in.: bez na-
niesień budowlanych, nasadzeń itp.). Wo-
bec tego, nakłady jakie właściciel nierucho-
mości poniósł na jej zagospodarowanie (np. 
budowa domu, garażu, zabiegi upiększają-
ce) nie wpływają na oszacowaną wartość.

Opłatę adiacencką można rozłożyć na 
maksymalnie 10 rocznych rat (1 rata płat-
na raz w roku). Warunki rozłożenia na raty 
określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. 
Należność Gminy z tego tytułu podlega 
zabezpieczeniu. Raty podlegają oprocento-
waniu przy zastosowaniu stopy procento-
wej równej stopie redyskonta weksli stoso-
wanej przez NBP. 

Katarzyna Zawistowska
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UGSL

Opłaty adiacenckie 
Z TYTUŁU BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – OGÓLNE ZASADY
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Środki zostały przekazane w ramach 
Uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lipca 
2020 r. w sprawie wsparcia na realizację 
zadań inwestycyjnych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Gmina Suchy Las fundusz wykorzysta 
na dofi nansowanie dwóch zadań inwesty-
cyjnych:
–  budowy hali sportowej  Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Suchym Lesie w wysoko-
ści 1.120.000 zł. Całkowita wartość in-
westycji wyniesie 4.044.755,14 zł; 

–  dużego projektu inwestycyjnego w Go-
lęczewie i Zielątkowie z budową pełnej 
infrastruktury: kanalizacji, wodociągu i 
dróg w wysokości 2.208.206 zł. Całkowi-
ta wartość inwestycji wynosi 24 mln zł. 
Jak mówi wójt Grzegorz Wojtera: każ-

da złotówka wydana z funduszu uwalnia 
nam złotówkę z głównego budżetu gminy. 
Naszym celem jest skuteczne wydanie środ-
ków.  

Aktualnie gmina Suchy Las jest na eta-
pie składania kolejnych  wniosków do fun-
duszu, którego wartość całkowita wyniesie 
również 6 mld zł. Po analizie planowanych 
inwestycji, wójt wyznaczył następujące 

projekty: dofi nansowanie budowy dróg: 
ul. Szkółkarska i ul. Stefańskiego w Su-
chym Lesie; infrastruktura w strefi e akty-
wizacji gospodarczej  w Złotkowie; zakup 
nieruchomości w Złotnikach pod budowę 

szkoły; drogi w Golęczewie – ulice: Kwia-
towa, Boczna i Kręta; drogi w Biedrusku 
– os. Kamieni Szlachetnych oraz os. Jesio-
nowe, a także w Złotnikach – ul. Żukowa 
i ul. Graniczna. 

Wnioski składane w drugiej transzy 
będą poddane ocenie. Wybierając propo-
zycje gminne należało kierować się  od-
powiednimi kryteriami, takimi jak m.in.: 
zrównoważony rozwój, kompleksowość, 
ograniczenie emisyjności, czy też udział 
liczby mieszkańców, na których inwesty-
cja wywiera korzystny wpływ. 

Paweł Andrzejewski

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych – ile na nim skorzystamy?
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  do� nansowanie dla 
gmin, powiatów i miast w wysokości od 0,5 mln zł do 93 mln. Łącznie w skali całego kraju 
rozdysponowano w pierwszej transzy  6 mld zł (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu 
i 1 mld dla powiatów ziemskich). Gmina Suchy Las uzyskała kwotę 3.328.206 zł.   
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1.  Adaptacja historycznego budynku w 
Chludowie na cele społeczno-kultural-
ne
Dofi nansowanie z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2017 r.

całkowita wartość projektu wynosi ok.: 5.000.000,00 zł. 
Wartość dofi nansowania ok.: 3.000.000,00 zł.

2.  Realizacja węzła przesiadkowego w 
Chludowie i Golęczewie w celu zwięk-
szenia dostępności linii kolejowej nr 
354 Poznań-Piła
Dofi nansowanie z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2017 r.

całkowita wartość projektu wynosi ok.: 8.000.000,00 zł. 
Wartość dofi nansowania ok.: 6.000.000,00 zł.

1.  Rewitalizacja budynku dworca w Złotni-
kach, gmina Suchy Las
Dofi nansowanie z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2019 r.

całkowita wartość projektu wynosi ok.: 3.000.000,00 zł. 
Wartość dofi nansowania ok. 300.000,00 zł.

2.  Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Ła-
giewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy 
Las
Dofi nansowanie z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2019 r.

całkowita wartość projektu wynosi ok.: 700.000,00 zł. 
Wartość dofi nansowania ok.: 600.000,00 zł.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 
Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej 
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina 
Suchy Las
Umowa została podpisana w sierpniu 2020 r. 

całkowita wartość projektu wynosi ok.: 2.700.000,00 zł. 
Kwota dofi nansowania ok.: 1.300.000,00 zł.  

Wyposażenie ścieżek dydaktycznych na „Te-
renie aktywnej edukacji i sportu”, gmina 
Suchy Las” 
Przedsięwzięcie dofi nansowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu.

całkowita planowana wartość projektu: 27.840,00 zł. 
Kwota dofi nansowania: 16.704,00 zł. 

Alicja Paczkowska
Referat Zamówień Publicznych 
i Środków Zewnętrznych UGSL

Fundusze unijne i krajowe 
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SUCHY LAS W 2020 ROKU

Budowana hala sportowa przy SP 2 w Suchym Lesie
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Swoje podpisy pod protokołem odbioru 
końcowego zamówienia złożyli partnerzy 
projektu (przedstawiciele gmin Rokietnica 
i Puszczykowo), oraz jego lider – gmina 
Suchy Las, którą reprezentował wójt Grze-
gorz Wojtera. 

Projekt skierowany był do mieszkańców 
gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy 
Las. Na jego wykonawcę została wybrana 
fi rma Antinus Sp. z o.o. W efekcie w trzech 
gminach u benefi cjentów projektu powstały 
273 instalacje fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej oraz 78 kolektorów 
słonecznych do wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej. Jeżeli chodzi o samą gminę Su-
chy Las, to: 71 instalacji fotowoltaicznych i 
15 kolektorów słonecznych.

Podczas spotkania przedstawiciele gmin 
podkreślili, że zainteresowanie projektem 
wśród mieszkańców na etapie naboru nie 
było tak duże, jak obecnie. Świadczy to o 
tym, że coraz więcej osób przekonuje się 
do alternatywnych źródeł energii, które 
być może wkrótce z niszowych staną się 
powszechnymi. Z całą pewnością rozwo-
jowi OZE w Polsce będą służyć idące za 

tego typu inwestycjami dofi nansowania. 
Gmina Suchy Las zapowiada swój udział 
w kolejnych projektach, służących gminie 
i jej mieszkańcom, jeśli oczywiście takie 
się pojawią. 

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Pusz-
czykowo, Suchy Las” otrzymał dofi nanso-
wanie z Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 
8 217 000,00 zł. Natomiast kwota dofi nan-
sowania to: ok. 6 419 000,00 zł.

bs

OZE – projekt na finiszu
W poniedziałek 31 sierpnia w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie odbyło się spotkanie, 
podsumowujące realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: 
Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”. 

Serce przy Urzędzie Gminy w oka-
mgnieniu zapełnili nie tylko nakrętkami, ale 
przede wszystkim pozytywnymi emocjami 
pracownicy fi rmy Aco, mieszczącej się w 
Suchym Lesie przy ulicy Diamentowej. 

– Nasza fi rma angażuje się w akcje 
charytatywne, bliska też jest nam ochrona 
środowiska. Dlatego na początku wakacji 
postanowiliśmy zorganizować zabawę dru-
żynową w naszej fi rmie, która przy okazji 
przyniesie coś dobrego. Zaproponowali-
śmy zbieranie nakrętek – mówi Agnieszka 
Dzierkacz, koordynator ds. marketingu fi r-
my Aco. – Pracownicy naprawdę  bardzo 
się zaangażowali, włączając w to swoich 
przyjaciół i rodziny. Łącznie zebraliśmy 
blisko 80 kg nakrętek w niecałe dwa mie-
siące. 

Takie działania mają pozytywny wymiar 
i cieszą się dużym oddźwiękiem społecz-
nym. Do wypełniania sucholeskiego serca 
nakrętkami przez reprezentantów fi rmy 
Aco – Prezesa Zarządu oraz pracowników: 
Agnieszkę, Anię, Julitę i Przemka, już przy 
Urzędzie Gminy włączyły się absolwentki 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Le-
sie, które w tym czasie przechodziły obok. 

I tak powstał mały ruch społeczny. 
Dziewczynom, tak jak pracownikom fi r-

my Aco bliskie są działania proekologiczne 
i dla dobra innych. – Ostatnio dołączyłam 
do młodzieżowego strajku klimatycznego w 
Poznaniu – wspomniała Maja. – Jak mogę 
pomóc, to pomagam – dodała Marysia. 

Zbiórka nakrętek to dziś popularna for-
ma akcji społecznych o charakterze chary-
tatywno-ekologicznym. Zebrane nakrętki 

przekazywane są organizacjom, fi rmom, 
które dochód z ich sprzedaży przeznaczają 
na konkretny, szczytny cel – na przykład 
na specjalistyczne leczenie, rehabilitację.

Ponadto zbieranie nakrętek ma wymiar 
ekologiczny – uczy nas segregacji, wpły-
wa na mniejszą ilość odpadów na wysy-
piskach, a fi rmy recyklingowe skupujące 
nakrętki przerabiają je na surowiec wtórny 
(plastikowy regranulat), z którego powsta-
ją kolejne plastikowe rzeczy.

Dlatego zachęcamy wszystkich 
do zgłaszania zapotrzebowania na 
zbiórkę nakrętek na cel charyta-
tywny – Referat Komunalny Urzędu 
Gminy, tel. 61 8926 503. Nakrętki 
z publicznej zbiórki będą przekazy-
wane na rzecz zgłaszanych akcji.

BS

Zbierajmy nakrętki
Już w pierwszym tygodniu zostały wypełnione po brzegi. Serca na plastikowe nakrętki, 
dzięki Zakładowi Gospodarki Komunalnej,  pod koniec sierpnia stanęły w dwóch 
lokalizacjach – w Suchym Lesie przy Urzędzie Gminy oraz w Złotnikach na Placu Grzybowym. 
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O całej sytuacji Referat Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy zaalarmował radny 
z Chludowa Zbigniew Hącia. Na miejscu, 
oprócz pracowników urzędu, pojawili się 
strażnicy gminni, jednostki OSP z Chludo-
wa i Golęczewa i PSP z Poznania, a także 
pracownicy ZGK Suchy Las. 

Strażacy ze specjalistycznej Jednostki 
Ratownictwa Chemicznego z Krzesin po-
brali ze zbiornika próbki wody. – W labo-
ratorium na kołach przeprowadzono ich 
analizę, która nie wykazała zanieczyszcze-
nia wody toksycznymi substancjami che-
micznymi – relacjonuje Anna Stachowiak z 
Referatu Ochrony Środowiska. 

– Dalsze działania polegały na neu-
tralizacji zanieczyszczenia wody w stawie 
przy pomocy biologicznego środka, a tak-
że jej natlenieniu, czyli na wpuszczeniu do 
zbiornika strumienia wody pod ciśnieniem. 
Czynności te zostały powtórzone – wyja-
śnia  Andrzej Karpowicz, kierownik Refe-

ratu Bezpieczeństwa. 
Doprowadzenie zanieczyszczonej wody 

do stanu czystości to jedna rzecz, podkre-
ślają urzędnicy. Ważne jest ustalenie źródła 
tych zanieczyszczeń. W tym celu elimino-
wane są kolejne możliwe przyczyny. 

– Gmina wystąpiła do Aquanetu z proś-
bą o sprawdzenie sieci kanalizacyjnej, czy 
nie doszło do awarii, która mogłaby spo-
wodować, że ścieki sanitarne przelały się 
do kanalizacji deszczowej, a z tej z kolei 
spłynęły do stawu – informuje Wiesław 
Orczewski, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska. – Takie obrazowanie przy 
pomocy kamery zostało przeprowadzone,  
a Aquanet nie stwier-
dził żadnych niepra-
widłowości. Gmina, 
również przy pomocy 
kamery, sprawdziła 
„swoją” kanalizację 
deszczową pod ką-

tem nielegalnych przyłączy. 
Działania, które zostały i należy jesz-

cze przeprowadzić wiążą się oczywiście z 
kosztami. Te musi ponieść sucholeski sa-
morząd, a tym samym podatnicy. Za same 
środki do neutralizacji zanieczyszczenia, 
Gmina do tej pory zapłaciła 3 tys. zł. Ale 
na razie są to doraźne działania. Te dogłęb-
ne zostaną zlecone po ustaleniu i wyelimi-
nowaniu przyczyny całej sytuacji.  

Prawdopodobne jest celowe działanie, 
za które grozi mandat w wysokości 500 
zł. Sprawa może jednak zostać skierowa-
na do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, 
że doszło do szkody w środowisku, kara 
dla sprawcy jest wówczas o wiele bardziej 
dotkliwsza – oprócz tej finansowej w for-
mie grzywny, może zostać wymierzona 
także kara ograniczenia lub pozbawienia 
wolności. 

BS

Szukają przyczyny i sprawcy
Martwe ryby, brunatnozielona woda i fetor rozchodzący się po okolicy. W chludowskim 
stawie, znajdującym się pomiędzy ulicami Wodną i Poznańską w ostatnich dniach sierpnia 
doszło do skażenia wody. Jak wykazały badania, staw został zanieczyszczony fekaliami. 
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W gminie Suchy Las znajdują się 
urządzenia mierzące ilość pyłu zawie-
szonego w powietrzu, zwane potocznie 
„czujnikami smogu”. Zamontowane 
zostały na budynkach użyteczności pu-
blicznej, czyli świetlicach i szkołach w 
następujących miejscowościach: Biedru-
sku, Chludowie, Golęczewie, Suchym 
Lesie, Zielątkowie, Złotkowie. 

Czujniki te odczytują najważniejsze 
parametry, takie jak: zawartość pyłów 
zawieszonych PM10 i PM 2,5, jak rów-
nież temperaturę, ciśnienie i wilgotność 

powietrza w promieniu ok. 1 km od 
urządzenia. 

Wyniki dokonanych pomiarów dla in-
teresującej nas lokalizacji można spraw-
dzić poprzez stronę internetową www.
panel.syngeos.pl. Dostępna jest także 
aplikacja mobilna na telefon „Syngeos”. 

Czujniki smogu, o których mowa, 
nie funkcjonują w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, a pochodzące 
z nich dane jakości powietrza mają cha-
rakter orientacyjny. 

■

W przypadku naruszeń zasad segrega-
cji została ustalona opłata podwyższona w 
wysokości 100,00 zł od osoby.
Zwolnienia z części opłaty:
•  W przypadku właścicieli nieruchomości za-

budowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym, zwol-
nienie wynosi 1,00 zł od stawki miesięcznej 
obowiązującej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od każdego miesz-
kańca zamieszkującego taką nieruchomość. 
Deklaracja kompostowania bioodpadów 

oznacza rezygnację z usługi odbioru odpa-
dów BIO (brązowe pojemniki).

•  Przysługuje rodzinom wielodzietnym 
posiadającym Kartę Dużej Rodziny w 
wysokości 2,00 zł / 1 osoba, od stawki 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i od-
bieranymi w sposób selektywny.

Przypominamy, opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi stanowi ilo-
czyn liczby mieszkańców. 

Terminy płatności za odbiór odpadów 
komunalnych: do 28 lutego – za styczeń  

i luty; do 30 kwietnia – za marzec i kwie-
cień; do 30 czerwca – za maj i czerwiec;  
do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień;  
do 31 października – za wrzesień i paź-
dziernik; do 31 grudnia – za listopad  
i grudzień.         ■

Płacimy według nowych stawek
Od 1 września mieszkańców gminy Suchy Las obowiązuje jedna, nowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. 
Wynosi ona 25,00 zł – od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Straż Gminna z nowymi uprawnieniami
Na początku września weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia w sprawie wykroczeń, 
za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. 

SEGREGUJ 
WŁAŚCIWIE!
W związku z powtarzającymi się często 
sytuacjami przypominamy:  
styropianu NIE NALEŻY 
wrzucać do żółtych worków 
na tworzywa sztuczne i metal!
•  Styropian opakowaniowy, pokru-

szony na niewielkie kawałki należy 
wyrzucać do kosza na odpady zmie-
szane. 

•  Styropian budowlany należy dostar-
czyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 
Chludowie przy ul. Golęczewskiej 22a. 

NIE WOLNO umieszczać jakiego-
kolwiek styropianu, jak również in-
nych tego typu odpadów budowlanych 
(pianki montażowej, rur z tworzyw 
itp.) w workach przeznaczonych na 
selektywną zbiórkę odpadów.

Niewłaściwa segregacja może 
skutkować nałożeniem opłaty pod-
wyższonej w wysokości 100,00 zł od 
każdej osoby zamieszkującej nieru-
chomość.                ■

MSWiA w rozporządzeniu tym dosto-
sowało przepisy do m.in. znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Na mocy tego rozporządzenia upraw-
nienia straży gminnej zostały rozszerzone 
o możliwość ukarania grzywną w następu-
jących sytuacjach:
•  za niezłożenie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, 

•  za podanie nieprawdziwych informacji w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

•  za składanie informacji o posiadaniu 
kompostownika lub kompostowaniu w 
nim bioodpadów niezgodnych ze stanem 
faktycznym. 

W przypadku stwierdzenia w tym zakre-
sie nieprawidłowości może zostać każdo-
razowo wystawiony mandat do 500 zł lub 
sprawa może zostać skierowana do sądu. 

■

Możesz sprawdzić jakość 
powietrza 
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Biblioteka poleca
LiTeRaTURa DLa DOROsŁYcH…
Walter Tevis, Gambit królowej, 
wyd. czarne, 2020.

Amerykański stan Ken-
tucky, lata 50. XX wie-
ku. Elizabeth Harmon 
w wieku 8 lat trafi a do 
sierocińca. Spędza czas 
w piwnicy, ucząc się 
gry w szachy pod okiem 
gburowatego woźnego, 
który szybko poznaje się 

na jej talencie. By w domu dziecka łatwiej 
było utrzymać spokój, wychowawcy poda-
ją wszystkim podopiecznym małe zielone 
pigułki. Gdy Beth przenosi się do rodziny 
adopcyjnej i próbuje samodzielnie poukła-
dać swoje życie, obie obsesje – szachy 
i środki nasenne – towarzyszą jej na każdym 
kroku. Bohaterka wspinając się na szczyty 
amerykańskich, a potem światowych ran-
kingów szachowych, równocześnie mierzy 
się z uzależnieniem i destrukcyjnymi my-
ślami. Gambit królowej nie tylko w fascy-
nujący sposób opisuje pojedynki szacho-
we. Jest też wartką powieścią o rywalizacji 
i współpracy, samotności i poszukiwaniu 

sensu życia. Na podstawie książki powstał 
fi lm dostępny na platformie Netfl ix (z Anyą 
Taylor-Joy w roli głównej). 

LiTeRaTURa DLa mŁODZieŻY…
Katie Henry, anonimowi heretycy, 
wyd. editio, 2020.

Siedemnastoletni Michael żyje od prze-
prowadzki do przeprowadzki. Tym razem 
trafi a do ostatniego miejsca, w którym 
chciałby się znaleźć. Jest zagorzałym ate-
istą i właśnie rozpoczyna naukę w kato-

lickiej szkole. Chłopak 
czuje, że w konserwa-
tywnym środowisku 
Św. Klary nie znajdzie 
nikogo podobnego do 
siebie, lecz dość szybko 
trafi a na Anonimowych 
Heretyków. To tajne sto-
warzyszenie zrzeszające 

wyrzutków i niedopasowanych. Avi jest 
żydem i gejem, Max - unitarianinem uni-
wersalistą, Eden - praktykującą poganką, 
a Lucy jako feministka planuje zostać księ-
dzem. Wszyscy akceptują siebie wzajem-
nie i starają się po cichu przetrwać. Micha-
el przekonuje Anonimowych Heretyków 
do buntu i rozpoczęcia kampanii przeciw 
sztywnym zasadom oraz wszechobecnej 

w szkole hipokryzji. Poruszająca powieść 
o dojrzewaniu, przyjaźni i odkrywaniu 
wiary. Dla nastolatków poszukujących sie-
bie i własnej tożsamości.

LiTeRaTURa DLa NajmŁODsZYcH…
Gro Dahle, sven Nyhus, Grzeczna, 
wyd. ene Due Rabe, 2010.

Kolejna po Włosach mamy książka nor-
weskiego duetu artystów znanych z po-
ruszania trudnych, drażliwych tematów. 
Bohaterką Grzecznej jest Lusia. Cichutka, 

śliczna i robi wszystko, 
jak należy. Nie odzywa 
się nie pytana, zawsze 
pięknie się uśmiecha, 
myje zęby dziesięć razy  
z każdej strony. Rodzi-
ce i nauczyciele zdają 
się kompletnie igno-
rować jej istnienie do 

momentu, aż Lusia staje się przezroczy-
sta i… znika w ścianie. Co może zrobić, 
żeby wydostać się ze swojego więzienia? 
Jak zerwać z krochmalonymi na sztywno 
i prasowanymi w kant oczekiwaniami do-
rosłych? Odpowiedzi, których dostarcza 
bajka nie są miłe, czyste i pachnące, ale 
z pewnością prawdziwe. 

AM
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Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
w Suchym Lesie ponownie przystąpiła do 
projektu dla dzieci w wieku przedszkol-
nym realizowanego w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codzienne-
go czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które przyjdzie 
do Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, 
fi lii w Chludowie bądź Złotnikach i wyrazi 
chęć udziału w zabawie, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na 
dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątko-
wą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowaną pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkolaka i spełniają-
cą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłod-
szych, a także Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko po-
zna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa, jakim jest biblioteka.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o rozmaitych korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki.

Pamiętajmy, że dzieci wychowywane 
pośród książek są bardziej pewne siebie, 
mają większy niż rówieśnicy zasób słow-
nictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Po-
żytki z czytania mają także konkretny wy-
miar materialny: czytające dzieci osiągają 

sukcesy i zarabiają więcej od tych, które 
nie czytają. Nieodłącznym elementem czy-
tania dzieciom w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica/opiekuna, który nie 
tylko wciela się w książkowych bohate-
rów, ale staje się przewodnikiem w nowej 
przygodzie przeżywanej wspólnie z dziec-
kiem, budując tym samym relacje, które 
z całą pewnością zaowocują w przyszłości. 
Serdecznie zachęcamy zatem wszystkich 
najmłodszych do wzięcia udziału w pro-
jekcie.

Z Książką na START 
– program rusza po raz trzeci

W roku obecnym, jak i latach ubie-
głych Biblioteka Publiczna w Suchym Le-
sie wzięła udział w organizowanym przez 
Bibliotekę Narodową oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pro-
gramie dotyczącym rozwoju czytelnictwa. 
Otrzymana z grantu dotacja opiewała na 
kwotę równą 20.000 tysiącom złotych. Za 
otrzymane środki fi nansowe, zgodnie z za-
łożeniami projektu, zakupionych zostało 

wiele ciekawych nowości wydawniczych 
w formie książek, jak i audiobooków. Bez 
wątpienia ten konkretny zastrzyk gotówki 
jest wynikiem przede wszystkim dużej ak-
tywności czytelniczej mieszkańców gmi-
ny. Mamy nadzieję, że zakupiona literatura 
w dużej mierze zaspokoi potrzeby czytel-
nicze użytkowników naszej biblioteki. 

W związku z ustanowieniem przez Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów 

roku 2020, Fundacja LOTTO im. Hali-
ny Konopackiej, przeprowadziła konkurs 
grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany 
do organizacji non-profi t chcących wziąć 
udział w uhonorowaniu i umocnieniu histo-
rycznego znaczenia wyróżnionych postaci, 
wydarzeń i dziedzin. Wybierając za motyw 
tematyczny Bitwę Warszawską wzięliśmy 
udział w naborze do wyżej wymienionego 
programu grantowego. Nasz projekt zaty-
tułowany „Echa Victorii… 350 km dalej” 
jako jeden z dwunastu znalazł się na liście 
zwycięzców. Dotyczy on historii naszej 
gminy, jej mieszkańców roku 1920 i przede 
wszystkim tego jak duży wpływ na co-
dzienne ich życie miała trwająca wówczas 
Bitwa Warszawska. W oparciu o zdobytą 
wiedzę historyczną, zachowane material-
ne ślady pamięci, wykorzystując przy tym 
nowe technologie, młodzież biorąca udział 
w przedsięwzięciu będzie miała za zadanie 
stworzyć wyjątkową grę mobilną. Zało-
żenia projektu realizowane będą we wrze-
śniu, a ich efekt będziemy mogli ujrzeć już 
niebawem. Rozgrywki terenowe w oparciu 
o powstałą w Chludowie grę będą podsu-
mowaniem działań upamiętniających setną 
rocznicę Bitwy Warszawskiej. IM

Sucholeska biblioteka 
– granty i dotacje 2020
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Spektakl Ciąg dalszy…dla Leszka jest 
wyjątkowy z kilku powodów. Po pierw-
sze twórcy zaprosili do pracy osoby spoza 
swojego kręgu: znakomitego aktora Teatru 
Polskiego w Poznaniu Piotra Dąbrowskie-
go, Kubę Kaprala, performera i dramaturga, 
mającego doświadczenie pracy w alterna-
tywnych teatrach, a także znaną poznańską 
(ale także bardzo dobrze rozpoznawalną 
w całym kraju) kompanię scenografów, 
kryjącą się pod nazwą Grupa Mixer (Doro-
ta Gaj-Woźniak, Robert Woźniak, Monika 
Ułańska). Po drugie, przedstawienie opiera 
się na innej formie poszukiwań artystycz-
nych, budowane jest na improwizacji, ru-
chu, wyrażaniu emocji bez słów, co jest dla 
członków Grupy nowym, rozwijającym 
doświadczeniem. 

Spektakl dotyczy mechanizmu uzależ-
nienia i jest oparty w dużej mierze na oso-
bistych doświadczeniach członków Grupy. 
Poruszanie takiego tematu w naszym spo-
łeczeństwie jest szczególnie ważne biorąc 

pod uwagę skalę problemu i niewielką 
w gruncie rzeczy wiedzę na temat mecha-
nizmów uzależnienia. Edukowanie w tym 
zakresie powinno dotyczyć zarówno doro-
słych odbiorców sztuki, jak młodzież.

Grupa Teatralna Wikingowie to projekt 
społeczno-teatralny założony w 2013 roku 
przez aktorkę Teatru Nowego w Poznaniu 
Dorotę Abbę i mieszkańców Ośrodka dla 
Bezdomnych nr 1 
w Szczepankowie. 
Dla członków gru-
py teatr ma dzia-
łanie terapeutycz-
ne: część aktorów 
opuściła Ośrodek, 
większość pracuje i, 
przede wszystkim, 
praca mobilizuje 
ich do zachowania 
trzeźwości.

Spektakle odbierane są entuzjastycznie, 
spora część widzów deklaruje, że diame-
tralnie zmieniła swój stosunek do osób 
bezdomnych.
Tekst: Kuba Kapral
Reżyseria: Dorota Abbe
Partnerzy projektu: Teatr Ósmego Dnia, 
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, 
Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Pozna-
niu, Urząd Miasta Poznania.

Ciąg dalszy… dla Leszka
Grupa Teatralna Wikingowie
18 października 2020, godz. 18.00
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16
wstęp wolny

Spektakl Ciąg dalszy… dla Leszka
Ciąg dalszy…dla Leszka to już czwarty spektakl Grupy Teatralnej Wikingowie. Po Pow-
rocie Wikingów, Nibylandii i Sztamie przyszedł czas na Ciąg dalszy…dla Leszka, spektakl 
wyjątkowy podsumowujący pewien etap dramowo-warsztatowo-terapeutycznej pracy 
członków Grupy Teatralnej Wikingowie.

Spotkajmy się w Bibliotece Baśni!
Zapraszamy do Biblioteki w Suchym Lesie na jesienne warsz-
taty „Biblioteka Baśni – baśnie indyjskie”, które odbędą się 
w piątek, 16.10 o godz.17.00. Nasi najmłodsi czytelnicy po-
znają opowieść o dwóch siostrach – Kupti i Imani – pachnącą 
olejkiem rozmarynowym, pełną niespodziewanych przygód 
oraz ponadczasowej mądrości. Razem z silnymi, pomysłowy-
mi bohaterkami przekonają się, że dzielny rycerz w baśni wca-
le nie musi być mężczyzną. Spotkanie inspirowane zbiorem 
pt.: Baśnie, których nie czytano dziewczynkom. 
Zapraszamy uczestników w wieku 5-7 lat. 
Zapisy w Bibliotece w Suchym Lesie (liczba miejsc ograniczona). 
Czas trwania warsztatów: 60 min. 
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WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

NAZWA DATA MIEJSCE

Kłamstwo
spektakl w obsadzie: Kalska, Liszowska, 

Roznerski, Szwedes

14 października, 
godz. 17.30 i 20.00

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 120/90 zł

Biblioteka Baśni
– baśnie indyjskie

16 października, 
godz. 17.00

CKiBP
biblioteka

zapisy: 61 25 00 401

Ciąg dalszy… dla Leszka
Grupa teatralna Wikingowie

spektakl

18 października, 
godz. 18.00

CKiBP
sala widowiskowa

wstęp wolny

Warsztaty szydełkowe
szczegóły na: www.osrodekkultury.pl

24 października, 
godz. 10.00 – 13.00

CKiBP
sala plastyczna

zapisy: 61 25 00 400 / 402

Marek Piekarczyk akustycznie
koncert

11 listopada, 
godz. 19.00

bilety: sekretariat CKiBP
www.bilety24.pl
70/50 zł (N/U)

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

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
Przyłazi babusia do lekarza i godo 

że jest z nią cuś nie rychtyg. Lekarz ją 
zbadał i mówi, że musi się oszczędzać. 
Żadnych forsownych wysiłków a szcze-
gólnie wchodzenia po schodach. Babu-
sia wzięła receptę na amedyny i poszła 
precz. Po roku przyłazi na kontrol. No 
jak się Pani czuje – pyta doktór. Eks-
elyntnie ale mom do pana pytanie czy 
mogę już wchodzić po schodach. Myślę 
że tak – odpowiada zaskoczony lekarz. 
To Bogu dzięki, bo mieszkom na czwar-
tym kiju i tego włażenia po rynnie już 
mom zadość.

Biniu z Józwą spiknęli się w mieście. 
Tej co ty taki skapuciały jesteś – pyta 
Zbychu. Nic ino muszę Ci powiedzieć, że 
społem zez Twoją ślubną. Józiu wywalił 
ślipia jak szyroko i po chwili mówi: a to 
Ci się dziwię. Czymu – rzucił cołkiem 
wygłupiony Biniu. No bo jak ty byłeś 
precz i jo wprysłem do Twojej, to przez 
całką noc nie zmrużyłem ślipiów.

Jedyn dziń na Marcinie, wprysło 
na siebie dwóch kompli. Tej, czy był 
już dzisiej u Ciebie listowy? A czymu 
się pytosz? No bo szrajbłem Ci brifa. 
Żeby mi przypumnieć, że Ci wiszę dwie 
stówy. Właśnie tyn – pada odpowiedź. 
No to tego mi jeszczy nie przyknaił.

Na winklu wleciało na się dwóch 
emerytów. Co żeś jest taki zadowolu-
ny – pyta Eda. Ady listowy przyknaił 
mi emeryturę – pada odpowiedź. A do 
kędy się tak gzisz – ciągnie kompel. 
Będę mioł zaraz w chacie ale fest labi-
ję. I co zaś z tym dalej – naciska Eda. 
Knypsnę elektrykę i chociaż przez pół 
godziny w miesiącu bydzie porzumne 
światło.

Spotykają się dwie psiapsiółki. Tej, 
co zaś słychać – pyto się pierwsza. 
Wiesz, umówili my się ze starym, że je-
dyn dziń sprawunki robię jo, a na drugi 
on. I jak to Wom funguje. No roz jemy 
a drugi pijemy. 

Przyłazi jedna bulaica do konowa-
ła. Tyn jak ją szpeknął, pyto się: bierze 
Pani jakieś pastylki na odchudzanie? 
No bierę – pada odpowiedź. A ile – 
ciągnie doktór. Zaroz ile, ile… no oż 
się najem.
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Ważne, że filmy w regionie powstają 
również współcześnie. W tym roku budy-
nek dawnego aresztu w historycznej części 
Śremu stał się tłem dla zdjęć do filmu „Mój 
dług” – kontynuacji słynnego „Długu”. 
Wcześniej miasto zaistniało jako plener w 
„Najdłuższej wojnie nowoczesnej Euro-
py” – serialu historycznym prezentującym 
losy wielkopolskich organiczników. Zna-
mienitych mieszkańców, ale i samo mia-
sto, przedstawia też „Tryptyk Bukowski” 
– cykl filmów o rektorze Andrzeju, skryp-
torze Stanisławie oraz opacie Stanisławie 
Reszce z Buku. W ostatnich latach plenery 
Swarzędza wykorzystano w thrillerze hi-
storycznym „Chronology”, a w familijnej 
komedii „Władcy przygód. Stąd do Obli-
vio” pojawiły się zdjęcia z Owińsk.
Filmowy poligon

Co ciekawe, jednym z ulubionych 
miejsc filmowców w regionie jest... poli-
gon Biedrusko. Już w 1923 roku powstały 
tam sceny batalistyczne z filmu „Bartek 
Zwycięzca” – pierwszej produkcji fabu-
larnej poznańskiej wytwórni filmowej. Do 
wybuchu II wojny światowej kręcono tam 
jeszcze „Szaleńców”/„My Pierwsza Bry-
gada”, „Ponad śnieg” oraz „Gwiaździstą 
Eskadrę” – popularny film, w którym z 
bolszewikami walczył pilot, kapitan… 
Bond. Później na poligonie powstawały też 
sceny kultowego serialu „Czterej pancerni 
i pies”.  Na potrzeby peerelowskiej super-
produkcji historycznej „Kazimierz Wiel-
ki” wybudowano makietę zamku, która 

przetrwała do dziś. Podobnym rozmachem 
cechowała się realizacja „Ogniem i mie-
czem”. Na poligonie powstały wszystkie 
sceny bitewne, ale i pierwsza scena filmu, 
nakręcona w ruinach kościoła w Chojnicy. 

Co ciekawe, te same ruiny zamienione na 
czeczeński meczet odwiedził słynny Rus-
sel Crowe jako bohater sensacyjnego „Do-
wodu życia”. Poligon Biedrusko jest nadal 
używany przez wojsko, stąd też niestety 
rzadko nadarzają się okazje, by obejrzeć je 
na własne oczy.
Na rogalińskich łęgach

Kilka lat po premierze „Ogniem i mie-
czem” Jerzy Hoffman powrócił do Wielko-
polski, by na rogalińskich łęgach nakręcić 
scenę wiecu kmieci do filmu „Stara Baśń. 
Kiedy słońce było bogiem”. Wcześniej 
jeden z dębów stał się inspiracją dla ksią-
żek, serialu i filmu „Magiczne drzewo”. 
Ostatnio łęgi odwiedziła ekipa Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, przy-
gotowująca krótkometrażowy film „Mój 
ojciec, dęby i my”, inspirowany jedną z 
jego książek.
Kryminalne zagadki

Kradzież obrazu to bardzo popularny 
motyw filmowy. Podobna historia poja-
wia się również w filmie „Gdzie jest trzeci 
król”. Kórnicki zamek stanowi tu dosko-
nałe tło dla opowieści o zmaganiach dziel-

nych milicjantów, którzy próbują uchronić 
bezcenny obraz przed międzynarodową 
szajką złodziei. Fascynująca, a jednocze-
śnie prawdziwa historia kradzieży obrazu 
Moneta „Plaża w Pourville”, posłużyła 
jako punkt wyjścia fabuły przygodowego 
filmu familijnego „Tarapaty 2” i towarzy-
szącej mu książki. Podczas seansu na ekra-
nie przewijać się będą miejsca, dla których 
inspiracją były prawdziwe lokalizacje: 
Muzeum Narodowe, Stara Rzeźnia i ko-
misariat policji w Poznaniu, dworzec kole-
jowy w Puszczykowie, kąpielisko Mosina 
Glinianki, stacja kolejowa Osowa Góra, 
Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach, Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie oraz 
Lotnisko Kobylnica. 

Premierę filmu zaplanowano na 25 
września 2020 r., a póki co czekamy na 
kolejne produkcje kręcone w sąsiedztwie 
Poznania. Oby tylko nie zrealizowano pla-
nów, o których ostatnio donoszą media. 
Unikatowy, zabytkowy most w Stobnicy 
nie został zniszczony ani przez polskich 
saperów w 1939 roku, ani przez wycofu-
jących się Niemców w 1945 roku, liczymy 
więc, że uda się go uchronić także przed 
planami wysadzenia na potrzeby kolejnej 
części filmu „Mission: Impossible”.  

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 – samodziel-
nego 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.

Na srebrnym ekranie
Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea to nie tylko idealne miejsca spędzania wolnego 
czasu, ale też źródło inspiracji i atrakcyjne plenery dla �lmowców. Spora odległość od Łodzi 
– stolicy polskiego �lmu i warszawskich studiów �lmowych nie przeszkodziła w powstaniu 
licznych �lmów, za sprawą których okolice Poznania stały się istotnym miejscem na mapie 
rodzimej kinematogra�i.
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łęgi Rogalińskie – na planie filmu „Mój ojciec, dęby i my”

Ruiny kościoła w chojnicy – plener filmów „Ogniem i Mieczem” 
oraz „Dowód życia” 

Kadr z filmu „Tarapaty 2” – akcja dzieje się w Poznaniu i okolicach

Wizja artystyczna Dworca Puszczykowo w filmie „Tarapaty 2”

na planie filmu „Mój dług” przy budynku dawnego aresztu w Śremie 

Makieta zamku z filmu „Kazimierz Wielki” na poligonie Biedrusko
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23 sierpnia po śniadaniu sznur samo-
chodów podążał z Chludowa do Puszczy 
Noteckiej, bo tam w schowanym wśród 
lasów „Żurawińcu” i ukrytej wśród drzew 
„Gawrze” rozpoczynało się nasze zgrupo-
wanie. W ciągu całego tygodnia pilnie ćwi-
czyliśmy pod okiem wspaniałej Pani cho-
reograf – Renaty Banaszewskiej – nowe 
i stare układy, niezastąpiony pan Andrzej 
akompaniował nam dzielnie, pani Liza słu-
chała naszych śpiewów i uczyła nowych 
piosenek, a pan Tomek pilnował żeby plié i 
relevé było perfekcyjnie wykonane. 

Wszyscy opiekunowie w pocie czoła 
wymyślali atrakcje, by poza tańcem umilić 
nam ten obozowy czas. Były więc i kąpiele, 
w basenie lub jeziorze, i ogniska, i kalam-
bury, i sportowe zmagania. Nasze „star-
szaki”, poza dzienną dawką tańców, miały 
rowerowe rozgrzewki, gdyż na każde za-
jęcia musiały dojechać na dwóch kółkach. 
Młodsza grupa codziennie doglądała pa-
sących się na terenie gospodarstwa kózek, 

zapewniała kotkom dzienną porcję głaska-
nia, a także zamieniała boisko do siatków-
ki we wspaniałą plażę, na której powstały 
wielkie tunele i potężne zamki. Otaczające 
nas lasy i świecące słońce sprzyjały spa-
cerom, a gdy nastał deszcz graliśmy w gry 
planszowe i układaliśmy puzzle. 

W trakcie obozu nie zabrakło również 
ćwiczeń z gry aktorskiej. Starsza grupa 
mogła wykazać się kreatywnością pod-
czas wieczoru zatytułowanego „Polak na 
wakacjach”, natomiast młodsze dzieci w 
perfekcyjny sposób przygotowały panto-
mimy znanych bajek: „Smok Wawelski”, 
„Kopciuszek”, „Czerwony kapturek”.  
O ile zdolności tych pierwszych są nam 
częściowo znane chociażby z występów, o 
tyle ci drudzy zaskoczyli nas swoją pomy-
słowością, odwagą i zaangażowaniem. Tak 
im się występy spodobały, że po premierze 
dali jeszcze dwa kolejne przedstawienia.

W czwartkowe popołudnie, jak to mamy 
w zwyczaju, odbył się koncert finałowy, na 

którym wszystkie grupy zaprezentowały 
zdobyte umiejętności. Szczególnie miłą 
niespodzianką był dla nas przyjazd Pani 
prezes Marty Kaczmarskiej, która z nie-
ukrywaną radością oglądała nasze pokazy. 
I tak, ani się obejrzeliśmy, a minął nam ty-
dzień. W piątkowe popołudnie, pełni wra-
żeń opuściliśmy gościnne progi Żurawińca 
i Gawry, by powrócić do naszych domów. 

Śpiewając „moja przepióreczka, latała, 
fruwała…” czekamy na rozpoczęcie zajęć 
no i oczywiście na kolejny, tym razem, zi-
mowy obóz.

ZPiT Chludowianie

Tanecznym krokiem w Puszczę Notecką
Gdy nadchodzi ostatni tydzień wakacji, w szeregach Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie 
następuje pełna mobilizacja i kto żyw pakuje się na wyczekiwany obóz. Nie inaczej 
było tym razem, choć w ramach rygorów sanitarnych i bez poprzedzających wyjazd 
dożynkowych maratonów. 

W związku z panującą pandemią i zwią-
zanymi z nią obostrzeniami, uroczystość 
podzielona była na dwie części. W pierw-
szej brali udział uczniowie klasy Ia, w 
drugiej – klasy Ib. Dzieciom w tym dniu 
towarzyszyli rodzice i dziadkowie.

Pierwszoklasiści obejrzeli krótki pro-
gram artystyczny przygotowany przez 
uczniów ze starszych klas. Powagi i ran-
gi uroczystości dodała obecność pocztu 
sztandarowego i wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego i szkolnego. Po-
tem przyszła pora na złożenie ślubowania 
przez uczniów i pasowanie ich przez panią 
dyrektor Marzenę Szymańską. Pierwszaki 
złożyły też swoje podpisy, w postaci odci-
sku palca wskazującego, w kronice szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiło wręcze-
nie pamiątkowych dyplomów, przypinek, 
pierwszych legitymacji szkolnych. Był też 

słodki upominek od Rady Rodziców szkoły. 
Choć nie było w tym roku poczęstunku 

na koniec spotkania, uczniowie i tak czuli się 
szczęśliwi, że ta uroczystość miała miejsce, 
że są już prawdziwymi uczniami. 

Życzymy im, aby pobyt w szkole był 
zawsze przyjemny, a nauka okazała się 
wspaniałą przygodą. Katarzyna Wlazło

Pasowanie Pierwszoklasistów
W piątek 11 września w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców 
Konnych Wlkp. w Biedrusku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. 
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Pierwszego września, w tym roku wy-
jątkowo – bo symbolicznie, przedstawi-
ciele władz samorządowych i Wojska 
Polskiego odwiedzili miejsca pamięci w 
Łagiewnikach i w Biedrusku, gdzie oddali 
cześć poległym i pomordowanym ofiarom 
hitlerowskiego terroru.

Wrześniowe spotkanie miało symbo-
liczny, ale uroczysty i podniosły charak-
ter. W Łagiewnikach przy Pomniku Ofiar 
Faszyzmu posterunek honorowy wystawili 
żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lą-
dowych w Poznaniu oraz harcerze z Su-
choleskiej Drużyny Harcerzy „Grań”. Na 
maszt została wciągnięta biało-czerwona 
flaga, zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskie-
go”. Tego dnia oprawę muzyczną zapew-
niła Orkiestra Dęta Chludowo, a historię 
walki powietrznej  ppor. Włodzimierza 
Gedymina o zestrzeleniu przez niego nie-
mieckiego samolotu, a także zemście i ka-

rze jaka spotkała mieszkańców Łagiewnik 
i okolicznych wsi za ujęcie niemieckich 
lotników, przypomniał  Paweł Andrzejew-
ski, kierownik Referatu Promocji Gminy. 

Delegacje – Wójt Gminy Grzegorz 
Wojtera, Przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Ankiewicz, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Radosław Banaszak oraz 
Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu ppłk dypl. 
Jarosław Muszyński wraz z dowódcą Ba-
talionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL 
ppłk. Rafałem Materą – złożyły kwiaty 
przy pomniku.

W Biedrusku cześć Tym, którzy walczy-
li o wolną Polskę oddano przy pomniku 7 
Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich 
i Narodowym Panteonie Powstania Wielko-
polskiego. Tu kwiaty złożyli także przedsta-
wiciele Zespołu Szkół w Biedrusku. 

BS

Pamięć niech będzie przestrogą
Od wybuchu II wojny światowej minęło już 81 lat. Choć czas biegnie nieubłaganie, nie za-
ciera on śladów o okrucieństwie wydarzeń, które mrokiem zasnuły niebo, a ziemię splamiły 
ludzką krwią. Dziś pozostaje nam pamiętać, bo pamięć jest naszym hołdem, ale też niech 
będzie przestrogą… 

Śladami miejsc pamięci 
1939-1945

Biedrusko
Pomnik 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich – znajduje się na skwe-
rze u zbiegu ulic Poznańskiej i Chlu-
dowskiej. Upamiętnia on „Poległych 
żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wlkp. w latach 1939 – 1945”. Jest to 
trzecia lokalizacja pomnika. W obecne 
miejsce z ul. Ogrodowej został przenie-
siony dwa lata temu. Symboliczne od-
słonięcie wyremontowanego pomnika 
odbyło się 1 września 2018 roku. 
chludowo
Tablica pamiątkowa ku czci pomordo-
wanych kleryków i rektora Domu Mi-
syjnego w Chludowie – znajduje się w 
Domu Misyjnym przy ul. Kościelnej 15. 
Tablica została odsłonięta 26 stycznia 
1971 roku: W hołdzie umęczonym współ-
braciom z Domu Misyjnego w Chludowie 
1940-1945. Na tablicy wspomniano Bra-
ci i miejsca ich męczeńskiej śmierci: W 
Forcie VII w Poznaniu rozstrzelany o. Lu-
dwik Mzyk, rektor Domu i magister kle-
ryków. W obozie Dachau zginęli klerycy: 
Jan Garczyński, Leon Hirsz, Władysław 
Urmański, Jan Stoltman, Stanisław Witta. 
W obozie Gusen zginęli klerycy: Florian 
Białka, Czesław Golak, Jerzy Jakowej-
czuk, Norbert Gosieniecki, Bronisław Ko-
walski, Kazimierz Kuriański, Jan Włoch, 
Jan Wojtkowiak. Całość została zwień-
czona słowami z Ewangelii św. Jana: Je-
żeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię ... 
nie obumrze, przyniesie obfity plon! 
suchy Las
Pomnik Strażaka – znajdujący się na 
narożniku ulic Bogusławskiego i Stra-
żackiej został odsłonięty 31 sierpnia 
1980 roku. Upamiętnia on strażaków 
pomordowanych w czasie II wojny 
światowej, członków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Gminy Suchy Las. Byli 
to: Maksymilian Bladowski, Czesław 
Kosicki, Michał Łubiński, Stanisław 
Oczkowski, Stanisław Olszewski, Bro-
nisław Pers, Walenty Siennicki, Franci-
szek Soiński, Ignacy Stankowski.
Zielątkowo 
Głaz z pamiątkową tablicą w hołdzie 
poległym w latach 1939-1945 człon-
kom Ochotniczej Straży Pożarnej z Zie-
lątkowa znajduje się przy remizie OSP 
– ul. Kręta 1. Tablica została odsłonięta 
5 lipca 2009 roku podczas uroczysto-
ści 85-lecia Kółka Rolniczego i OSP w 
Zielątkowie. Na tablicy uczczono pa-
mięć Druhów: Waleriana Gimzickiego, 
Władysława Gumnego, Bernarda Her-
manna, Antoniego Weissa, Józefa Ma-
telskiego, Józefa Passonia, Bronisława 
Hermanna, Franciszka Przybyła. 
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Nadanie nazwy Władysława Lin-
kowskiego jednej z ulic w Suchym 
Lesie zostało zaproponowane przez 
zebranie mieszkańców osiedla Su-
chy Las – Wschód. Radni jednogło-
śnie przychylili się do tej propozycji. 
Rekomendację w tej sprawie wydał 
także Instytut Pamięci Narodowej w 
Poznaniu, który uznał postać Włady-
sława Linkowskiego jako godną upa-
miętnienia w przestrzeni publicznej. 

A co wiemy o Władysławie Lin-
kowskim? Informacje na jego temat 
zebrali Ryszard Chruszczewski, hi-
storyk, nauczyciel, regionalista oraz 
Grzegorz Mencel, pasjonat historii 
ze Złotnik: Władysław Linkowski  – 
komendant posterunku Policji Pań-
stwowej w Suchym Lesie. Urodził 
się 6 czerwca 1884 roku w Poznaniu 
jako syn Andrzeja i Józefy z domu 
Półtorak. Jego rodzina pochodziła z 
miejscowości Chomęcice, powiat po-
znański. Z zawodu był cieślą. W czasie 
Powstania Wielkopolskiego walczył 
w stopniu kaprala pod Nowym Tomyślem 
i Zbąszyniem. W Armii Wielkopolskiej 
awansował do stopnia plutonowego. Służył 
również w Żandarmerii Krajowej. Po wy-
zwoleniu formacja ta została włączona do 
struktur okręgowych komend Polskiej Po-
licji Państwowej w Poznaniu i Bydgoszczy. 
Za swoją służbę był odznaczony: Medalem 
Niepodległości, Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918-1921 (popularnie nazwa-
nym „Polska Swemu Obrońcy”) i Meda-
lem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle-
głości. 15 kwietnia 1927 roku w Poznaniu 
przyznano Władysławowi Linkowskiemu 
prawo noszenia Odznaki Pamiątkowej 
Wojsk Wielkopolskich. Do Związku Wete-
ranów Powstań Narodowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Koło Golęczewo, wstąpił 
13 września 1936 roku. Zdemobilizowany 
z wojska jako sierżant, po przejściu do 
pracy w policji otrzymał stopień przodow-
nika policji. Po Powstaniu Wielkopolskim, 
Władysław Linkowski mieszkał w Pobie-
dziskach, Nowej Wsi Górnej i w Suchym 
Lesie. Dokumenty Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu potwierdzają jego pracę 
w policji w Suchym Lesie co najmniej od 
1929 roku, gdzie do 1939 roku był komen-
dantem posterunku. W swojej pracy nie 
ograniczał się wyłącznie do wykonywania 
obowiązków służbowych, lecz wykraczał 
poza nie. Świadczą o tym liczne akcje cha-

rytatywne dla ubogich dzieci, które Wła-
dysław Linkowski organizował w Suchym 
Lesie. Władysław Linkowski był żonaty 
z Marią Wallas, z którą miał troje dzieci: 
Irenę, Bernarda i Bolesławę Władysławę. 
Po śmierci żony Marii powtórnie ożenił się 
z Pelagią Herzog, z którą miał dwoje dzie-
ci: Władysława i Bolesława. Aresztowany 
przez Niemców w 1939 roku, został uwię-

ziony w Forcie VII. Władysław Lin-
kowski zginął 28 grudnia 1940 roku 
w niemieckim obozie koncentracyj-
nym w Dachau, miał numer obozowy 
10908. Po śmierci rodzina otrzymała 
od władz obozowych Dachau urnę z 
jego prochami, które pochowano na 
cmentarzu w Morasku.

Jak informuje Instytut Pamięci Na-
rodowej w Poznaniu, oddziałowe Biu-
ro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa 
IPN z urzędu, zgodnie z właściwą 
ustawą, rozpoczęło procedurę wpisu 
grobu Władysława Linkowskiego do 
ewidencji grobów weteranów walk o 
wolność i niepodległość Polski, co za-
pewni jego państwową ochronę. 

Władysław Linkowski będzie 
patronował nowej ulicy na terenie 
jednostki pomocniczej Suchy Las-
Wschód. Ulica ta położona jest pro-
stopadle do ulicy innego powstańca 
– Stefana Zwolenkiewicza. 

BS

Powstaniec, komendant 
posterunku Policji ma swoją ulicę
Do grona osób, które zapisały się na kartach historii gminy i patronują gminnym ulicom 
dołączył Władysław Linkowski. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Suchym Lesie 
jego imieniem została podjęta przez radnych podczas wrześniowej sesji. 

REKLAMA
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Zapraszamy również do comiesięcz-
nej zabawy na łamach „Gazety Su-
choleskiej”. W kolejnych wydaniach 
zamieszczamy kilka pytań o historii, 
współczesności gminy.

1.  W którym roku powstał i został uro-
czyście odsłonięty Narodowy Pan-
teon Powstania Wielkopolskiego, 
znajdujący się na terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Biedrusku:

A. 1919
B. 2019
C. 2020

A Ty co wiesz o gminie?
W tym roku trzecia edycja Wielkiego Testu o gminie Suchy Las planowana jest 15 listopada. Dlatego przez cały czas zachęcamy 
Państwa do zgłębiania wiedzy o gminie i wzięcia udziału w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu. Dla uczestników jedną z polecanych 
lektur jest książka „Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las”, autorstwa Ryszarda Chruszczewskiego – do nabycia w sekretariacie CKiBP – 
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Preferowana płatność kartą. Cena: 40 zł.

2.  Uczniowski Klub Sportowy Rekord, który w tym roku świętuje 20-lecie, został 
założony 20 lipca 2000 roku w:

A. Suchym Lesie
B. Biedrusku 
C. Chludowie
D. Złotkowie

3.  Jaki tytuł nosi cykl filmów turystycznych, w których znani miłośnicy turysty-
ki rowerowej wyruszają rowerem z Suchego Lasu, by odwiedzić najciekawsze 
miejsca w gminie Suchy Las?

A. Wkoło Gminy Suchy Las
B. Rowerem przez Gminę
C. Na gminnym szlaku rowerowym
D. Rowerowa mapa Gminy Suchy Las

4.  W II turze wyborów Prezydenta RP, frekwencja w gminie Suchy Las wyniosła:
A. < 70%
B. > 70%
C. < 80% 
D. > 80% 

miNi „WieLKi TesT”

Piękna pogoda sprzyjała zarówno pra-
cy, jak i odpoczynkowi nad jeziorem, oraz 
spacerom w lesie (warto wspomnieć, że 
grzybów w nim nie brakowało). 

W trakcie warsztatów chórzyści ćwiczy-
li różnorodny repertuar, przygotowując się 
do nowych wyzwań twórczych. Główny 
akcent został położony na chóralne opra-

cowania utworów z muzyki rozrywkowej, 
naukę których chór rozpoczął jeszcze w 
trybie zdalnym. 

Zwieńczeniem warsztatów była oprawa 
muzyczna mszy św. w pięknym baroko-
wym kościele pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie, 
gdzie zabrzmiały utwory sakralne Mozarta, 

Brucknera, Koszewskiego. 
Mamy gorącą nadzieję, że niebawem 

będziemy mogli przedstawić owoce naszej 
pracy również podczas koncertów.

Elizaveta Maciejewska

Cantus Familiaris w nowej 
odsłonie artystycznej
W dniach 18-20 września chór Cantus Familiaris, działający przy Stowarzyszeniu Zespołu 
Pieśni i Tańca Chludowianie, wyjechał na warsztaty do ośrodka „Żurawiniec”, położonego 
wśród lasów Puszczy Noteckiej.
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TMS Suchary Suchy Las były reprezen-
towane przez delegata Pana Krzysztofa Woj-
ciechowskiego, który w naszym stowarzy-
szeniu pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu 
oraz Kierownika Drużyny w roczniku 2008. 
Prezesem WZPN ponownie został wybrany 
Pan Paweł Wojtala, za którego kandydaturą 
głosy oddało 152 delegatów na 159 obec-
nych. Z tego miejsca gratulujemy kolejnej 
kadencji Panu Prezesowi oraz członkom 
zarządu WZPN, życząc przy tym owocnej 
pracy na rzecz piłkarskiego środowiska w 
Wielkopolsce. 

Wróćmy jednak do Pana Krzysztofa 
Wojciechowskiego. Jak Pan wspomina 
swój debiut w tak szacownym gronie?

Gwoli ścisłości, nie był to mój debiut w 
obradach Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, gdyż pod koniec ubiegłego sezonu 
zostałem wybrany na delegata przez kluby 
klasy okręgowej strefy poznańskiej i mam 
nadzieję, że nie zawiodłem ich zaufania.

Jak przebiegało samo zebranie?
Z uwagi na restrykcje pandemiczne ob-

rady oraz procedura wyborcza były skró-
cone do minimum. Przyznam jednak, że 
pomimo tych niedogodności udało mi się 
wymienić doświadczeniami z wieloma bar-
dzo zasłużonymi działaczami piłkarskimi. 
Poruszane były choćby problemy związane 
z przedwczesnym zakończeniem rozgry-
wek seniorskich niższych lig oraz rozgry-
wek młodzieżowych. Omawiane było tak-
że funkcjonowanie Programu Certyfikacji 
Szkółek Piłkarskich pod patronatem PZPN i 
Ministerstwa Sportu. Należy tu wspomnieć, 
iż z prawie tysiąca certyfikowanych szkółek 
w Polsce roczny audyt pozytywnie przeszło 

tylko 390, w tym nasze Suchary ze Złotą 
Gwiazdką.

Właśnie, a jak Pan ocenia ten program 
w Sucharach?

Uważam, że Suchary dzięki udziałowi w 
programie wiele zyskały. Usystematyzowa-
nie procesu szkoleniowego oraz wdrożenie 
procedur monitoringu rozwoju zawodni-
ków wpływa bardzo korzystnie na działanie 
szkółki. Dzięki Certyfikacji organizacyjnie 
dopracowaliśmy nasz profesjonalizm. Pro-
gram cały czas ewoluuje, na bieżąco wdra-
żane są zmiany, które trzeba wprowadzać 
w życie. Pierwotne założenia pozostają 
takie same. Wymagania jednak stawiane 
w tej chwili, w porównaniu z początkiem 
funkcjonowania projektu, są bardzo rygo-
rystyczne. Wcześniej uważałem, że trudny 
był sam proces aplikowania – spora ilość 
dokumentacji, wymagań. Teraz widzimy, 
że samo zdobycie Gwiazdki nie wymagało 
tyle zaangażowania i pracy jak jej utrzyma-

nie. Mamy również 
pozytywny odbiór 
programu ze strony 

członków naszego stowarzyszenia. Rosnące 
zainteresowanie i kolejne nabory wskazują, 

że kierunek jaki obraliśmy był słuszny. 
Jest Pan również Kierownikiem 

Drużyny w roczniku 2008. Co Pana 
skłoniło do objęcia tej społecznej 
funkcji?

To wyszło dosyć naturalnie, gdyż 
mój syn Adam jest zawodnikiem tej 

drużyny i zostałem obdarzony zaufaniem 
przez pozostałych rodziców. Mam nadzieję, 
że z pozytywnym skutkiem. Wymaga to po-
święcenia wielu sił i czasu, ale daje niesa-
mowitą satysfakcję widząc, że rocznik oraz 
klub się rozwijają. 

Jest Pan też jednym z niewielu rodzi-
ców, którzy do Sucharów przyprowadzi-
li… córkę.

To Julka chciała, ja tylko ją wspieram w 
rozwijaniu pasji do piłki nożnej. W Sucha-
rach pojawiają się kolejne dziewczynki, ale 
tym faktem akurat nie jestem zaskoczony, 
gdyż żeński futbol w Polsce zdobywa coraz 
większą popularność. 

Jak Pan ocenia klimat wokół piłki noż-
nej w gminie Suchy Las, będąc mieszkań-
cem już kilkanaście lat?

W gminie od wielu lat działa kilka klu-
bów i stowarzyszeń, praktycznie w każdym 
zauważalny jest progres w rozwoju. To cie-
szy i świadczy o tym, że jest zapotrzebowa-
nie na ten sport. Młodzież musi się rozwi-
jać fizycznie, po prostu dla zdrowia. Sam 
też lubię czasami pograć. Jako Wiceprezes 
Sucharów mam bezpośredni wgląd w wie-
le aspektów związanych ze sportową rze-
czywistością gminną i mogę stwierdzić, że 
jest nieźle, co nie oznacza, że nie mogłoby 
być lepiej. Do tego dążymy w Sucharach, 
wyznaczamy sobie nowe, ambitne cele. 
Sucholeska społeczność to docenia, a mnie 
osobiście napędza to do dalszego zaangażo-
wania.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
zamierzeń.

Mariusz Rembicki

Po wakacjach…
W dniu 18 września odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

ZaprasZamy na mecZe!
Terminarz spotkań z udziałem drużyny seniorów Sucharów 
Suchy Las w RED-BOX Klasie Okręgowej grupa 2:

10.10.2020 g. 17:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – Złoci Złotkowo

18.10.2020 g. 15:00 Września, ul. Kosynierów 1; Victoria II Września – SUCHARY

31.10.2020 g. 14:00 Baborówko; LKS Baborówko – SUCHARY

07.11.2020 g. 17:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – Polonia II 
Środa Wlkp.

11.11.2020 g. 11:00 Plewiska, ul. Szkolna 132; Szturm Junikowo Poznań – SUCHARY

14.11.2020 g. 14:00 Nekla, ul. Wrzesińska 32a; Płomień Nekla – SUCHARY

21.11.2020 g. 17:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY – Piast Kobylnica

Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronach www.suchary.com.pl 
oraz www.facebook.com/suchary
Ruszyły także rozgrywki ligowe w kategoriach młodzieżowych. 

ZAPRASZAmY DO KIBICOWANIA!
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W przewodniku wskazano 15 pomysłów 
na rowerowe wycieczki po całym powiecie 
poznańskim. Najkrótsza zaproponowana 
trasa mierzy 14 km („Ptasie Bagna” ze 
Stęszewa do Otusza), najdłuższa to „Pętla 
Białej Damy” – 33 km. Każda trasa zawiera 
dokładny opis, na który składają się: mapa 
okolic z zaznaczonym przebiegiem trasy, 
tekstowy opis z uwzględnieniem atrakcji 
po drodze oraz kod QR prowadzący do śla-
du GPS zapisanego na mapie Google. Przy 
każdej trasie znajduje się jej długość, suma 
podjazdów, szacowany czas jazdy, skala 
trudności, rodzaje nawierzchni na trasie, 
a także informacja o intensywności ruchu 
samochodowego. Autorzy przewodnika 
postarali się, aby wyznaczone trasy prze-

biegały – na ile to było możliwe 
– po istniejących już szlakach 
rowerowych.

W przewodniku znalazła się 
jedna propozycja wycieczki 
po gminie Suchy Las. To pętla 
o dł. 16 km, która startuje na 
stacji PKP w Bolechowie (to 
propozycja dla pasażerów Ko-
lei Wielkopolskich, można za-
cząć i skończyć w Biedrusku). 
Częściowo trasa prowadzi Nad-
warciańskim Szlakiem Rowe-
rowym, oznaczonym kolorem 
niebieskim, aż do Radojewa. 
Tam autorzy proponują odwie-
dzenie Kokoryczowego Wzgó-

rza i zabytkowego parku. Następnie należy 
wjechać na drogę rowerową prowadzącą 
prosto do Biedruska, z obowiązkowym 
przystankiem w Łysym Młynie.

Na końcu Przewodnika Niedzielnego 
Rowerzysty uwzględniono niezbędnik z 
wieloma przydatnymi informacjami, m.in. 

o rajdach rowerowych na terenie powiatu, 
grach terenowych, wypożyczalniach rowe-
rów czy Wielkopolskim Systemie Szlaków 
Rowerowych. Oczywiście nie zabrakło 
również bardzo pomocnej w planowaniu 
rowerowych eskapad mapy powiatu, na 
której zaznaczone zostały wszystkie opra-
cowane w przewodniku trasy. 

Gorąco zachęcamy do wycieczek z 
Przewodnikiem Niedzielnego Rowerzysty  
– wydawnictwem bogatym merytorycznie, 
a jednocześnie przejrzystym i intuicyjnym 
w obsłudze. Przewodnik można otrzymać 
m.in. w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu i Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Poznaniu na Starym Rynku. 
W wersji elektronicznej przewodnik do-
stępny jest na stronie internetowej powiat.
poznan.pl/przewodnik-rowerzysty, na któ-
rej umieszczone zostały również pliki ze 
śladami GPS opisanych wycieczek, umoż-
liwiające nawigację za pomocą telefonu 
lub dedykowanego urządzenia. 

Wydawcą przewodnika jest powiat po-
znański. Zrealizowany został przez Funda-
cję Łazienną przy współpracy z Wydzia-
łem Promocji i Aktywności Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
Poznańską Lokalną Organizacją Tury-
styczną. 

Małgorzata Dawidowska

Rowerem po powiecie poznańskim 
– teraz to jeszcze prostsze!
Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty to wydawnictwo obowiązkowe dla wszystkich, którzy 
preferują niezbyt wymagające, ale ciekawe przejażdżki rowerowe. Zarówno rodziny 
z dziećmi, jak i solowi rowerzyści znajdą w nim coś dla siebie.

#lepiejwkasku
W 2019 roku rowerzyści uczestniczyli w 4 426 wypadkach drogowych, 
w których zginęło 257 rowerzystów i 1 pasażer roweru, a rany odniosło 3 999 
osób (3 979 kierujących rowerami i 20 pasażerów). Większość wypadków 
z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym – 3 811, 
a na obszarze niezabudowanym wypadki cechowały się wysoką o� arochłonnością. 
W 615 wypadkach zginęły 123 osoby, tj. w co piątym wypadku była o� ara śmiertelna, 
gdy na obszarze zabudowanym w co dwudziestym ósmym. 

Tak przedstawiają się policyjne staty-
styki za miniony rok. Czy i w jaki spo-
sób rowerzyści mogą zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, o 
to zapytaliśmy Michała Seidela, CEO & 
Founder Multibike.pl – pomysłodawcę 
akcji „Lepiej w kasku”. – Nawet ostroż-
ny i doświadczony rowerzysta nie wie, co 
spotka go na drodze. Trzeba być przygo-
towanym na to, że wypadki się zdarza-
ją – mówi  Michał Seidel. 
– Wiadomo, że kask nie 
gwarantuje nieśmiertel-
ności, ale pozwala w pew-
nym stopniu ograniczyć 
negatywne skutki uderze-
nia. Mówi się, że kask nic 
nie da w zderzeniu z cię-
żarówką. Jednak nie każ-
dy scenariusz kolizji dro-
gowej jest tak drastyczny. 
Czasem zwyczajna dziura 
w jezdni sprawia, że ro-
werzysta upada. Kiedy 
uderza głową o chodnik 
czy krawężnik, obecność 
kasku lub jego brak ma 

ogromne znaczenie. Włożenie kasku to 
niewielki wysiłek – dlaczego więc o sie-
bie nie zadbać?

Akcja „Lepiej w kasku” promuje 
bezpieczną jazdę na rowerze, a jej orga-
nizatorzy przekonują, że kask nie tylko 
chroni naszą głową, ale też świetnie na 
niej wygląda. Natomiast osoby, które w 
nim jeżdżą są dobrym przykładem dla 
innych. 

bs

o rajdach rowerowych na terenie powiatu, a na obszarze niezabudowanym wypadki cechowały się wysoką o� arochłonnością. 
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Plany dalekich wojaży odłożyliśmy na 
bliżej nieokreśloną przyszłość i zaczęliśmy 
rozglądać się za miejscami, które można od-
wiedzić tu i teraz. Pojęcie mikroturystyki, 

czyli podróżowania blisko domu, w ostat-
nim czasie bardzo zyskało na znaczeniu. 
Stąd też narodził się pomysł cyklu filmów 

„Wkoło Gminy Suchy Las” – chcieliśmy 
w nim pokazać, że również nasza gmina 
ma wiele do zaoferowania jednodniowym 
turystom. „Cudze chwalicie – swego nie 

znacie” – kierujemy do wszystkich, którzy 
atrakcji naszej małej ojczyzny nie mieli 
jeszcze okazji poznać. 

Przewodnikami po perłach gminy Su-
chy Las zostali państwo Grażyna i Ryszard 
Głowaccy. Przemierzając gminę na dwóch 
kółkach, zabrali nas do Chludowa, Łysego 
Młyna i Golęczewa, prezentując unikalne 
walory każdego z tych miejsc. Zabrali nas 
również na wycieczkę po niedostępnym na 
co dzień poligonie, który jeszcze do ubie-
głego wieku tętnił zwykłym/niezwykłym 
życiem mieszkańców Glinna, Łagiewnik 
i Chojnicy. Tak powstało 7 części „Wko-
ło Gminy Suchy Las”, które udowadniają, 

że nie trzeba jechać daleko, by miło i cie-
kawie spędzić wolny czas. Na tym oczy-
wiście atrakcje gminy Suchy Las się nie 
kończą, jest jeszcze wiele miejsc do poka-
zania. Jednak w kolejnych odcinkach do 
Zielątkowa, Biedruska czy Moraska zabio-
rą nas nowi przewodnicy – państwo Gło-
waccy przekazali pałeczkę rodzinie Kacz-
marskich, również lokalnym patriotom i 
wielbicielom rowerowych wojaży.

W tym miejscu chcielibyśmy przeka-
zać słowa wdzięczności i podziękowania 
Grażynie i Ryszardowi Głowackim za nie-
zwykle cenny wkład w powstanie „Wkoło 
Gminy Suchy Las”. Za ogromne zaanga-
żowanie i niezachwianą wiarę w potencjał 
naszej małej ojczyzny. Dziękujemy i ży-
czymy dużo zdrowia.

Przypominamy, że filmy  „Wkoło Gminy 
Suchy Las” publikowane są na gminnym ka-
nale YouTube/GminaSuchyLas oraz fanpa-
ge’u gminy na Facebooku. Zapraszamy do 
oglądania i zwiedzania gminy Suchy Las!

Małgorzata Dawidowska 

To warto zobaczyć  
– Wkoło Gminy Suchy Las
Wydarzenia ostatnich miesięcy, związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że zmieniło 
się nasze podejście do turystyki. 

Rowerowe „Pit Stopy”
Czy wiesz, że w gminie są stacje samoobsługowej naprawy rowerów? Znajdują się one 
w trzech punktach. Darmowe rowerowe „Pit Stopy” przez Gminę zostały zamontowane 
w Suchym Lesie:  przy parku – ul. Poziomkowa, pumptracku – ul. Bogusławskiego oraz 
w Złotnikach – okolice boiska przy ul. Sosnowej.

A co znajdziemy na stacjach samoobsługowej naprawy rowerów? Wyposażone są 
one w rowerowy stojak pomocniczy, podstawowy zestaw narzędzi. Do dyspozycji 
rowerzystów są klucze, łyżki do opon oraz pompka. BS
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Sucholeski Rower Gminny to 10 miej-
skich rowerów IV generacji, funkcjonu-
jących w strefi e obejmującej: Suchy Las, 
Jelonek i Złotniki. – Jest to najnowszy 
system – bezstacyjny, łatwy w obsłudze dla 
użytkowników – wyjaśnia Alicja Paczkow-
ska z Referatu Zamówień Publicznych i 
Środków Zewnętrznych,  realizująca pro-
jekt z ramienia Urzędu Gminy. – Warun-
kiem korzystania z tego systemu jest po-
branie na telefon aplikacji ROOVEE lub 
założenie konta na my.roovee.eu, następnie 
rejestracja, akceptacja regulaminu oraz 
dokonanie zwrotnej opłaty depozytowej  w 
wysokości 15 zł i utrzymanie minimalnego 

stanu konta w wysokości 10 zł w momencie 
wypożyczenia. W naszej gminie samo wy-
pożyczenie i korzystanie z roweru zgodne z 
regulaminem jest bezpłatne. 

Sucholeski Rower Gminny można wy-
pożyczyć na jeden z trzech sposobów.
• pRZY pOmOcY apLiKacji
Krok 1 – Pobierz aplikację Roovee i załóż 
konto.

Krok 2 – Zasil konto przelewem lub kartą.
Krok 3 – Zeskanuj QR kod z kierownicy 
lub blokady nad tylnym kołem i jedź.
• pOpRZeZ BiURO OBsŁUGi KLieNTa 
Krok 1 – Załóż konto na my.roovee.eu, 
wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regu-
lamin operatora i zapamiętaj TELEKOD.
Krok 2 – Skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta, podaj NUMER_ROWERU, któ-
ry chcesz odblokować, a następnie swój 
TELEKOD.

• WYsYŁajĄc sms
Krok 1 – Załóż konto na my.roovee.eu, 
wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj 
regulamin operatora i zapamiętaj TELE-
KOD.
Krok 2 – Uruchom przejazd wysyłając 
SMS na numer 539 569 930 o treści: start 
NUMER_ROWERU, który chcesz wypo-
życzyć, następnie postępuj zgodnie z ko-
munikatem SMS.

Na koniec każdego przejazdu rower na-
leży odstawić do jednego z pięciu punktów 
specjalnie oznaczonych i zlokalizowanych 
w wyznaczonej strefi e: w Suchym Lesie 

Weź rower i jedź – wystartował 
Sucholeski Rower Gminny
W środę 30 września w Złotnikach Wsi odbyła się uroczysta inauguracja Sucholeskiego 
Roweru Gminnego. System ten został zrealizowany przez Gminę w ramach projektu unij-
nego, obejmującego budowę ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach. 

Su c h o l e s k i  Ro w e r  G m i n n y
www. such oleskirower. p l

Weź rower i jedź!
k o r z y s t a m y  n a  3  s p o s o b y :

1 .  s p o s ó b  p i e r w s z y  A P L IK A C J A

2 .  s p o s ó b  d r u g i  BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

K ROK  1
Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora  
i zapamiętaj TELEKOD

K ROK  2
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, podaj NUMER_ROWERU, który chcesz odblokować,  
a następnie swój TELEKOD

3 .  s p o s ó b  t r z e c i  SM S

K ROK  1
Załóż konto na my.roovee.eu, wpłać odpowiednią kwotę, zaakceptuj regulamin operatora  
i zapamiętaj TELEKOD

K ROK  2
Uruchom przejazd wysyłając SMS na numer 539 569 930 o treści: start NUMER_ROWERU,  
który chcesz wypożyczyć, następnie postępuj zgodnie z komunikatem SMS

1 .
Pobierz aplikację 
ROOVEE i załóż 

konto na  
my.roovee.eu

2 .
Zasil konto  
przelewem  
lub kartą

3.
Zeskanuj QR kod  
z kierownicy lub 

blokady nad tylnym 
kołem i jedź!

4 .
Zamknij ręcznie 
blokadę tylnego  

koła i tyle :)

Strefa wypożyczenia: Suchy Las, Jelonek, Złotniki

Pomoc: Biuro Obsługi Klienta 24h / 7 dni
nr tel. 88 77 66 833 /mail do BOK: bok@roovee.eu
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Do otrzymania zarówno nagród, jak 
i stypendiów sportowych uprawnione są 
osoby będące mieszkańcami gminy lub 
członkami klubów, stowarzyszeń sporto-
wych, uczniowie placówek oświatowych 
(w przypadku nagród), mających siedzibę 
na terenie gminy. 

Jeżeli chodzi o nagrody, adresowane są 
one do osób reprezentujących następujące 
grupy wiekowe: młodzik do 14 lat, junior 
młodszy do 16 lat, junior starszy do 19 lat
lub młodzieżowiec do 23 lat. By móc 
ubiegać się o przyznanie tej formy wyróż-
nienia trzeba ponadto być uczestnikiem 
igrzysk olimpijskich, Mistrzostw Świata, 

Mistrzostw Europy lub medalistą 
(miejsce I-III) Mistrzostw Polski, 
Mistrzostw Polski Młodzieżow-
ców, Mistrzostw Polski Junio-
rów, Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików.

Nagrody sportowe przyznawane są 
również trenerom prowadzącym szkole-
nia zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w klubach i stowarzy-
szeniach sportowych, mających siedzibę 
na terenie gminy i osobom wyróżnia-
jącym się osiągnieciami w działalności 
sportowej na rzecz gminy. 

Ponadto Wójt Gminy może wyróżnić 
nagrodą zbiorową drużynę w 
grach zespołowych.

Natomiast stypendiami mogą 
zostać nagrodzeni zawodnicy 

(maksymalnie trzy osoby), któ-
rzy uprawiają dyscyplinę sportu 

rozgrywaną na igrzyskach olimpij-
skich, reprezentujący grupę wieko-

wą junior lub starszą i spełniający 
jedno z kryteriów: brali udział w 
igrzyskach olimpijskich, mistrzo-
stwach świata, mistrzostwach 

Europy, igrzyskach paraolimpij-
skich, igrzyskach olimpijskich głuchych, 
akademickich mistrzostwach świata lub 
uniwersjadach;  zajęli miejsce od I do III 
w Mistrzostwach Polski, w kategorii wie-
kowej junior, młodzieżowiec lub senior. 

Wnioski oraz uchwały wraz z regula-
minami dostępne są na stronie interneto-
wej www.suchylas.pl / Dla mieszkańców 
/ Sport i rekreacja / Stypendia i nagrody. 

■

Nagrody i stypendia sportowe 
– ruszył nabór wniosków
Można już składać wnioski do Wójta Gminy w sprawie przyznania nagród 
i stypendiów za osiągnięte w minionym roku wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nabór potrwa do 15 listopada. 

przy Urzędzie Gminy (Szkolna), przy pętli 
autobusowej w Jelonku (Sosnowa / Nektaro-
wa), na terenie Złotnik Osiedla przy dworcu 
kolejowym (Dworcowa) oraz w Złotnikach 
Wsi przy pętli autobusowej (Łagiewnicka / 
Słoneczna). Przy tej okazji należy pamiętać, 
że korzystanie z roweru poza strefą lub po-
zostawienie go poza punktami wypożycze-
nia wiąże się z sankcjami fi nansowymi, o 
których mowa w cenniku. 

Z cennikiem, regulaminem korzystania 
z Sucholeskiego Roweru Gminnego i inny-
mi niezbędnymi informacjami można za-
poznać się na stronie Sucholeskiego Rowe-
ru Gminnego – www.sucholeskirower.pl.

Na stronie tej znajdują się również dane 
kontaktowe do Biura Obsługi Klienta, 
gdzie należy zgłaszać wszelkie problemy 
związane z funkcjonowaniem systemu: tel. 
88 77 66 833 24h/7, e-mail: bok@roovee.eu.

Październik i listopad dla Sucholeskiego 
Roweru Gminnego są miesiącami pilotażo-
wymi. Powtórnie zostanie on uruchomiony 
wiosną przyszłego roku.        

BS

sołtys Złotnik Wsi
ewa Korek

Cieszymy się i na pewno będziemy 
korzystać z Sucholeskiego Roweru 
Gminnego. Nie każdy ma rower, nie 
każdy ma sprawny, nie zawsze ten ro-
wer prywatny nam służy, bo są różne 
przypadki losowe. Także podchodzimy, 
bierzemy i jedziemy. Ekstra. Napraw-
dę jedzie się super. Jestem pod wraże-
niem, że on tak lekko jedzie.

Wójt Gminy suchy Las
Grzegorz Wojtera

Sucholeski Rower Gminny jest 
częścią większego projektu budowy 
ścieżki rowerowej w Złotnikach, który 
realizowaliśmy przy udziale środków 
unijnych.

Większość z nas ma swoje rowery. 
Mamy jednak nadzieję, że i te będą wy-
korzystywane na co dzień na różnych 
trasach. W szczególności do stacji Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej. Taka 
jest idea, żeby jak najwięcej miesz-
kańców korzystało z PKM. Liczymy, że 
wkrótce będzie to najczęściej wybierany 
środek transportu do miasta. Zamiast 
stać w korkach, wsiadamy na rower, je-
dziemy do stacji i koleją w kilka minut 
docieramy do centrum Poznania.

Realizacja tego projektu  nie jest 
naszym ostatnim słowem w tworze-
niu gminnego rowerowego pejzażu. 
Ostatnio sporo dzieje się w tej kwestii, 
ale przed nami także mnóstwo pracy.  
Wszystko jednak zmierza w tę stro-
nę, że już niedługo od północy gminy 
do samych granic z miastem będzie 
można przemieszczać się rowerem po 
ścieżkach rowerowych. 
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Zajęcia plenerowe rozpoczęły się w 
połowie września i planowane są do poło-
wy października, w zależności od pogody 
(kontakt: 61 89 26 535, 540). Odbywają 
się one zgodnie z poniższym harmonogra-
mem, a dla zainteresowanych przygotowa-
no następujące rodzaje treningów: 
•  Trening dla seniorów – ćwiczenia ogól-

norozwojowe, wzmacniające, rozciągają-
ce i  instruktaż na maszynach.

•  Trening Zdrowy Kręgosłup – ćwiczenia 
dla wszystkich – wzmacniające, rozcią-
gające mięśnie przykręgosłupowe, roz-
ciąganie całego ciała.

•  Trening ogólnorozwojowy  – ćwiczenia 
wzmacniające i rozciągające.

•  Trening wzmacniający – wzmacnianie 
całego ciała oraz spalanie tkanki tłusz-
czowej.

•  Trening stacyjny 
– ćwiczenia siłowe 
przeplatane ćwi-
czeniami kardio.

•  Trening interwa-
łowy – ćwiczenia 
w zmiennym tem-
pie.

•  Trening ogólno-
rozwojowy dla 
dzieci – ćwiczenia 
wzmacniające, roz-
ciągające w formie 
zabawy – zależnie 
od wieku.

•  Trening funkcjonalny dla młodzieży – 
ćwiczenia ogólnorozwojowe z własną 
masą ciała.

Na terenach rekreacji ruchowej (si-
łownie zewnętrzne) trenerzy przez pierw-
szą godzinę prowadzą określony trening 
wg harmonogramu. W drugiej godzinie 
są do dyspozycji mieszkańców i udzielają 
instruktażu prawidłowego wykonywania 
ćwiczeń na maszynach siłowych.

Natomiast zajęcia online prowadzo-
ne są / publikowane na profi lu FB klubu 
– www.facebook.com/fi tnessklubsuchylas. 

Fit Athletica zaprasza na 
bezpłatne treningi
We wrześniu rozpoczął się remont Klubu Fitness Fit Athletica, działającego w ramach 
Gminnego Ośrodka Sportu. Pomieszczenia klubu w hali sportowej przy Szkolnej 20 
w Suchym Lesie już wkrótce zyskają nowy, ale i nowoczesny wygląd. Póki co, na czas 
remontu trenerzy zapraszają mieszkańców na bezpłatne zajęcia plenerowe oraz online.

 ul. Szkółkarska
 (siłownia zewnętrzna)

os. Poziomkowe 
 (siłownia zewnętrzna)

ul. Bogusławskiego  
(siłownia zewnętrzna)

Przy Hali GOS 
(przy schodach 
zewnętrznych 
–„wejście B”)

poniedziałek
17.00-19.00 

trening 
funkcjonalny dla 

młodzieży

9.00-11.00 
trening dla 
seniorów

9.00-11.00
 trening dla 
seniorów

18.00-19.00
trening 

wzmacniający

wtorek  
17.00-19.00

trening 
stacyjny

9.00-11.00
trening dla 
seniorów

18.00-19.00
trening 

wzmacniający

środa
9.00-11.00
trening dla 
seniorów

17.00-19.00
trening 

ogólnorozwojowy 
dla dzieci

 
18.00-19.00

trening 
interwałowy

czwartek
17.00-19.00 

trening 
wzmacniający

9.00-11.00
trening dla 
seniorów

16.00-18.00 
trening Zdrowy 

Kręgosłup

18.30-19.30
trening 

wzmacniający

piątek
9.00-11.00 
trening dla 
seniorów

17.00-19.00 
trening 

ogólnorozwojowy 
dla dzieci

17.00-19.00
trening 

ogólnorozwojowy
 

Saunarium 
w Octopusie 
otwarte
Prozdrowotne, wspomagające leczenie, 
kosmetyczne, relaksacyjne – korzystanie 
z sauny ma wiele zalet. Teraz, gdy 
nastała jesień i dużymi krokami zbliża 
się zima warto na własnej skórze 
poznać jej dobroczynne właściwości. 
Zachęca do tego także Park Wodny 
Octopus w Suchym Lesie, w którym od 
połowy września saunarium wznowiło 
funkcjonowanie.  

Jak informuje dyrekcja Octopusa, 
z uwagi na sytuację epidemiczną korzy-
stanie z saun jest możliwe, ale z nastę-
pującymi obostrzeniami: 
–  wyłącznie od godz. 16.00 w dni po-

wszednie i od godz. 9.00 w weeken-
dy;

–  wyłącznie dla osób posiadających 2 
ręczniki, aby do minimum ograniczyć 
kontakt części ciała z elementami 
wyposażenia saun (jeden ręcznik do 
okrycia ciała, drugi jako podkładka 
na ławę) siedziskami, oparciami, po-
chwytami drzwi, podłogą, leżakami 
itp.;

–  należy zachować min. 1,5 m dystansu 
społecznego, także na terenie całego 
obiektu.
Pozostałe zasady korzystania z saun 

są zgodne z obowiązującymi dla nich 
regulaminami. 

W sucholeskim Octopusie klienci do 
dyspozycji mają dwa rodzaje saun. Jedną 
z nich jest sauna parowa,  gdzie wilgot-
ność powietrza dochodzi do 100%, tem-
peratura waha się w przedziale od 40-50 
stopni C, a zabieg uprzyjemniają olejki 
zapachowe. Druga to sauna fi ńska o ni-
skiej wilgotności powietrza. Temperatu-
ra dochodzi w niej do 85-95 stopni C.

  ■  ■
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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  

SALON PIELĘGNACJI PSÓW

Ul. Dworcowa 17
62-001 Chludowo

tel. 519 897 899

PRZY GABINECIE WETERYNARYJNYM



R E K L A M A

ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax  61 8115 515
e-mail: grube@grube.pl

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

Suchy Las, ul. Kubackiego 43
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

Daj się ponieść podróży!

T-Cross, T-Roc 
i nowy Tiguan 
czekają na 
Ciebie!

Złap okazję w naszym salonie.
PPoznań, Wiatraczna 5 tel. 61 871 18 00 pon.-pt. 8:00-18:00 sb. 8:00-16:00

Sprawdź dane o zużyciu paliwa i emisji CO2 na stronie volkswagen.pl




