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

Powstało Miasteczko  
Ruchu Drogowego Nowa Obornicka – inwestycja w przyszłość

Retencjonowanie wody 
się opłaca!

Gmina Suchy Las wśród samorządowych liderów!
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Chludowo, ul. Nad Torem 15A
tel.: 602 249 728, 61 811 65 65 

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

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar

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

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

Plac Grzybowy 22  
62-002 Złotniki

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

śr., pt. 9.00 – 16.00

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

SucholeSki informator 
GaStronomiczny

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa coraz 
bardziej komplikuje naszą codzienność. Wiele firm 
musi mierzyć się z trudnościami po tym, jak wprowa-
dzane są kolejne obostrzenia. Jedną z branż dotknię-
tych ograniczeniami w funkcjonowaniu jest branża ga-
stronomiczna. 

Pomóżmy restauratorom przetrwać ten 
trudny dla nich czas!

Na terenie naszej gminy funkcjonuje kilkanaście lo-
kali gastronomicznych, w których przyrządzane są pysz-
ne dania. Można je zamawiać na wynos – z odbiorem 
własnym lub dowozem. Korzystajmy z tego! Zamówmy 
obiad na co dzień albo uroczystą kolację.

Wiele restauracji ma ofertę lunchową – zupa + dru-
gie danie za atrakcyjną cenę, co pozwoli zaoszczędzić 
nam czas czy zapewnić ciepły posiłek dla dzieci w ciągu 
dnia. 

Wkrótce na stronie www.suchylas.pl pojawi się  
Sucholeski Informator Gastronomiczny – miejsce skupia-
jące dane o działających na terenie naszej gminy barach, 
restauracjach, kawiarniach. Stamtąd już tylko krok bę-
dzie Was dzielił od zamówienia pysznego jedzenia. Za-
glądajcie tam często i pozwólcie naszym przedsiębior-
com „suchą stopą” przejść przez ten trudny okres.

Zgłoszenia restauratorów do Sucholeskiego  
Informatora Gastronomicznego przyjmowane są  

pod adresem: m.dawidowska@suchylas.pl

Miejsce pracy: SUCHY LAS  

OFERUJEMY: przeszkolenie, terminowe 
wynagrodzenia, umowę o pracę. 

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI  
PRACOWNIKÓW OCHRONY - DOZORU 

ZADANIA: wykonywanie obchodów,  
rejestr zdarzeń, ewidencja osób. 

MILE WIDZIANE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ZADZWOŃ 
517-574-235 
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Panie Wójcie, ulica Obornicka to 
także główna droga na gminnym od-
cinku, która w świadomości wielu 
osób nadal funkcjonuje jako droga 
krajowa.

Po tym jak Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zbudowała odcinek 
północny Zachodniej Obwodnicy Pozna-
nia, czyli część drogi S11, ulica Obornicka 
od Złotkowa (na wysokości firmy Bowa) 
do Wiaduktu Narutowicza w Suchym Le-
sie, z mocy ustawy, przestała być drogą 
krajową. Rada Gminy podjęła wówczas 
uchwałę o przejęciu tego odcinka drogo-
wego. Co byłoby gdyby tego nie zrobiła? 
Otóż mielibyśmy sytuację identyczną, gdy 
zarządcą była Generalna Dyrekcja bez 
opcji budowy obwodnicy. Na pewno byłby 
gorszy standard tej drogi, zdecydowanie 
więcej utrudnień, jeżeli chodzi o przebudo-
wę skrzyżowań, budowę wjazdów i zjaz-
dów z tej drogi. 

Od momentu, kiedy wspomniany odci-
nek stał się drogą gminną, Gmina realizuje 
na nim szereg inwestycji. Pod koniec paź-
dziernika tego roku zakończona została 
przebudowa skrzyżowania ulicy Obornic-
kiej z ulicą Młodzieżową w Suchym Lesie.

Głównym założeniem tej inwestycji 
była poprawa bezpieczeństwa. Skrzyżowa-
nie ulicy Obornickiej z ulicą Młodzieżową 
było rozwiązaniem bardzo archaicznym, 

nie spełniało żadnych norm. I nie mówię tu 
tylko o komforcie i estetyce tego miejsca.  
Nie było ono przyjazne ani dla kierowców, 
ani dla rowerzystów, ani dla pieszych. Ale 
ta inwestycja, jak i pozostałe, które reali-
zujemy na Obornickiej, zrobiona zosta-
ła dla lokalnego ruchu. Niestety ten ruch 
jest nadal ponadlokalny. Dzieje się tak, 
ponieważ przez cały czas nie ma rozwią-
zań komunikacyjnych – tych granicznych 
z miastem oraz tych wylotowych. Brakuje 
infrastruktury drogowej, która moim zda-
niem mogłaby przejąć ruch, który dziś jest 
jeszcze na ulicy Obornickiej.

Ma Pan na myśli poszerzenie ulicy 
Obornickiej? 

Poszerzenie ulicy Obornickiej, w mo-
jej ocenie i w ocenie drogowców, jest bez 
sensu. Nie można dzisiaj w środku takich 
miejscowości jak Suchy Las, Jelonek, 
Złotniki, Złotkowo budować drogi, która 
podzieli miejscowości na dwie części. Naj-
lepiej widać to na przykładzie Swarzędza. 
Swarzędz został podzielony drogą i taka 
sytuacja będzie dopóki nie powstanie Pół-
nocno-Wschodnia Obwodnica Poznania. 

Jakie zatem rozwiązanie byłoby opty-
malne?

Trzeba pamiętać, że kiedy Generalna 
Dyrekcja kończyła swój projekt budowy 
drogi S11,  od wielu już lat funkcjonowała 
koncepcja tzw. Nowej Obornickiej. Nowa 

Obornicka to nowy ślad drogowy w mie-
ście, to budowa węzła Podolańskiego oraz 
budowa drogi łączącej ulicę Biskupińską – 
węzeł Podolański z drogą S11, przez drogę 
powiatową 2400P, czyli ulicę Sobocką. 

Niestety do tej pory nie ma odpowiedzi 
na podstawowe pytanie, kto miałby być in-
westorem tej dużej inwestycji. Na terenie 
Poznania – Miasto. Natomiast na terenie 
pozamiejskim? I tu pojawia się problem. 

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: 4 grudnia. Numer listopad 08 (201) 2020 został zamknięty 12 listopada.

Inwestycje zrealIzowane 
przez Gminę na ulicy 
obornIckIej

przebudowa skrzyżowania  
ul. Obornickiej z ul. młodzieżową 
w Suchym lesie.

•  Na całej szerokości ulicy Obornickiej, od ulicy 
Borówkowej do wysokości zatoki autobusowej  
w kierunku Poznania powstała nowa nawierzchnia 
jezdni.

•  Na skrzyżowaniu ulicy Obornickiej z ulicą Mło-
dzieżową zmodernizowano sygnalizację świetlną, 
której działanie zostało skoordynowane z innymi 
sygnalizacjami w Suchym Lesie w ciągu ulicy Obor-
nickiej – na skrzyżowaniach: Nizinna / Konwaliowa  
i Sucholeska / Bogusławskiego. 

•  Po zachodniej stronie ulicy Obornickiej, od skrzy-
żowania z ulicą Młodzieżową do ulicy Borówkowej 
wybudowano ścieżkę rowerową oraz chodnik. 

•  Po wschodniej stronie ulicy Obornickiej, od skrzy-
żowania z ulicą Młodzieżową w kierunku Poznania, 
powstał ciąg pieszorowerowy, który łączy się z nowo 
wybudowaną ścieżką rowerową po zachodniej stro-
nie ulicy Obornickiej. 

•  Na ulicy Obornickiej (w kierunku Chludowa) wy-
budowano pas lewoskrętu w ulicę Młodzieżową, w 
kierunku szkoły. 

•  Na ulicy Młodzieżowej, od skrzyżowania z ul. Obor-
nicką do wysokości ulicy Rolnej wykonano nową 
nawierzchnię jezdni.

•  Po zachodniej stronie ulicy Młodzieżowej powstał 
pas lewoskrętu w ulicę Obornicką (w kierunku 
Chludowa).

•  Na ulicy Młodzieżowej, na odcinku od przejścia dla 
pieszych przy szkole do ulicy Obornickiej posze-
rzono chodnik, a od wjazdu na parking Gminnego 
Ośrodka Sportu powstała ścieżka rowerowa. 

Zadanie dofinansowane z PAŃSTWOWEGO FUN-
DUSZU CELOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDO-
WYCH w wysokości 1 369 867, 62 zł. 

Nowa Obornicka  
– kto podejmie rękawicę???
Korki w godzinach szczytu i w weekendy w okresie wakacyjnym, brak infrastruktury 
drogowej w mieście, a ta istniejąca na terenie Poznania w fatalnym stanie. Ulica Obornicka 
o ponadlokalnym ruchu z całą pewnością nie jest dziś wizytówką poznańskiej metropolii. 
Może jednak się nią stać. W jaki sposób? Na to pytanie odpowiada Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera. 
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Zajmujemy pierwsze miejsce w Wiel-
kopolsce i szóste w kraju ze wskaźnikiem  
6 628 zł na mieszkańca. Kleszczów w 
woj. łódzkim z kwotą wpływów podat-
kowych na poziomie 29 808 zł per capita 

pozostaje najbogatszą gminą w Polsce. Z 
kolei najniższe wpływy z podatków, w 
wysokości 486 zł, odnotowała gmina Po-
tok Górny (woj. lubelskie).

Na dochód podatkowy składają się ta-

kie opłaty i podatki jak: od nieruchomości, 
rolny i leśny, a także udziały we wpływach  
z CIT i PIT. Pozycja gminy Suchy Las 
w tym rankingu jest od lat na podobnym 
poziomie. Ważny jest u nas duży udział 
dochodów bieżących, na które składa się 
m.in. wpływ z podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Dlatego też pamiętajmy, 
aby w corocznym zeznaniu podatkowym 
PIT wpisywać swój faktyczny adres za-
mieszkania – #SLjestemstad.  

Paweł Andrzejewski 

Koszty są zapewne ogromne?
Myślę, że dzisiaj na poziomie 300-400 

mln zł. Dla Gminy jest to niewyobrażalny 
wydatek, niemożliwy do udźwignięcia. 
Raz to inwestycja, a dwa – utrzymanie w 
kolejnych latach tej całej infrastruktury. 

W tej chwili chcemy wystąpić po raz 
kolejny do władz Miasta Poznania. Minę-
ło już 20 lat od momentu, kiedy temat ten 
po raz pierwszy został poruszony. I dlatego 
uważamy, że najwyższy czas, by problem 
ulicy Obornickiej został wreszcie rozwią-
zany. Chcemy wystąpić też do Metropolii 
Poznań. Tu widzę szansę wypracowania ja-
kiegoś modelu z planem wieloletnim, bo to 
oczywiście nie stanie się z roku na rok. 

Czy Gmina w zanadrzu ma jakiś al-
ternatywny plan?

My wskazujemy na problem, który do-

tyczy nas i naszych sąsiadów i szukamy 
optymalnego rozwiązania. Jeżeli kolejna 
nasza inicjatywa, tak naprawdę inicjatywa 
metropolitalna, nie pamiętam już która, bo 
było ich wiele, przedstawione przez nas 
rozwiązanie nie znajdzie uznania. Jeżeli 

Miasto Poznań, Metropolia, jeżeli 
Powiat nas nie poprą, to rozpocznie-
my realizację swojego programu. 

Co Pan Wójt ma na myśli?
Mam na myśli budowę w Suchym 

Lesie małej obwodnicy wewnętrz-
nej, łączącej ulicę Sucholeską z uli-
cą Obornicką przez ulicę Perłową, z 

budową dużego ronda rozprowadzającego 
mniej więcej na wysokości stacji Orlen,  
do którego ta obwodnica będzie wchodzi-
ła. Pomogłoby to zdywersyfikować ruch 
na terenie naszych osiedli. Dzięki temu 
zdejmiemy część ruchu z ulicy Suchole-
skiej i ulicy Obornickiej, ale korki nadal 
pozostaną z powodu braku infrastruktury 
w mieście. 

To rozwiązanie jest bardzo niedobrą 
informacją, oczywiście dla mieszkańców 
miasta Poznania. Budowa ronda w ciągu 
ulicy Obornickiej z zamknięciem tej ulicy 

na ponad rok, związana będzie z przerzuce-
niem całego ruchu na ulicę Strzeszyńską. 

Pytała Barbara Stachowiak

pozostałe inwestycje na ulicy 
Obornickiej
•  Na wszystkich przejściach dla pieszych z sygnali-

zacją świetlną wzdłuż ulicy Obornickiej, pomiędzy 
Suchym Lasem a Złotnikami zostały zainstalowane 
sygnalizatory dźwiękowe.

złotniki
•  Przebudowano skrzyżowania ulicy Obornickiej  

z ulicami Radosną i Pawłowicką. Wydzielono pasy 
lewoskrętów, odseparowane wyspami ze znakami 
aktywnymi. Przebudowano przejścia dla pieszych 
– wykonano azyle, przejścia doświetlono i ozna-
kowano znakami aktywnymi.

złotkowo
•  Przy skrzyżowaniu ulicy Obornickiej z ulicą 

Lipową zamontowane zostały lampy LED-
owe nad przejściem dla pieszych i tak, by 
doświetlały samo przejście. Oprócz tego w 
jezdni zainstalowano aktywne znaczniki 
dróg, zwane kocimi oczami.

Suchy las
•  Przebudowane zostało skrzyżowanie ulic 

Obornickiej z Nektarową. W ramach tej 
inwestycji na skrzyżowaniu wybudowano 
sygnalizację świetlną, skoordynowaną z 
sygnalizacją przejścia dla pieszych, znajdu-
jącego się za przystankiem autobusowym 
Jelonek/Nektarowa, na wysokości firmy 
Auto Watin. Na ul. Nektarowej wybudo-
wany został dodatkowy pas prawoskrętu, 
przesunięto i przebudowano wjazd na teren 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

•  Na ulicy Obornickiej, w pobliżu przystan-
ków autobusowych Suchy Las / Wiadukt 
zarówno w kierunku Poznania, jak i Suche-
go Lasu powstały przejścia dla pieszych.

Przy ich budowie zastosowane zostały nowoczesne 
rozwiązania, dzięki którym są one bardziej widoczne 
dla kierowców. Należą do nich tzw. kocie oczy, czyli 
aktywne punktowe elementy odblaskowe, które 
montowane są w jezdni. Oprócz tego zainstalowa-
ne zostały aktywne znaki D-6 (oznaczają miejsce 
przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek 
drogi) z doświetleniem przejść dla pieszych. 

Suchy Las wysoko  
w rankingu zamożności
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2021 rok. Finanse gminy Suchy Las 
mają się bardzo dobrze.  

poznań – Obornicka/mateckiego

Suchy las – Obornicka/młodzieżowa
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Organizatorem VIII edycji ogólnopol-
skiego rankingu był Dziennik Gazeta Praw-
na  wraz z miastem Gdynia, przy wsparciu 
merytorycznym Deloitte Consulting S.A. 
Gminy oceniane były w 3 kategoriach kon-
kursowych: prasa samorządowa, media 
elektroniczne i kampania komunikacyjna. 
Suchy Las został zgłoszony we wszystkich 
trzech kategoriach, jednak to w tej ostat-
niej – kampanii komunikacyjnej udało się 
wygrać. 

Uczestnicy konkursu mogli zgłosić pro-
jekty rozpoczęte w roku 2018 i trwające 
do końca 2019 roku. Zgłosiliśmy kampa-
nię #SLjestemstad. To przede wszystkim 
piosenka i teledysk Jacka MEZO Mejera 
„SUCHY LAS – Jestem stąd!” zacieka-
wiły jury konkursowe Medialnych Pereł. 
Kampania #SLjestemstad jest kontynuacją 
działań podjętych w 2018 roku przez gminę 
Suchy Las w ramach jubileuszu 800-lecia 
Suchego Lasu. Dużo się działo w roku ju-
bileuszowym, a w roku następnym rozwi-
nęliśmy współpracę z MEZO. Pojawił się 
hasztag SLjestemstad z wizerunkiem na-
szego artysty – rapera. Wokół tego tematu 
powstało szereg dodatkowych inicjatyw, 
m.in. pakiety meldunkowe dla mieszkań-
ców czy też dedykowane gadżety. 

Wyniki  rankingu zostały ogłoszone 13 
października podczas kongresu w Gdyni. 
Gro spotkań kongresowych odbyło się w 

sposób zdalny. Między innymi w takiej 
formule miała miejsce debata z udziałem 
laureatów. W zdalnym połączeniu wzięła 
udział również gmina Suchy Las. Przed-
stawiciele zwycięskich samorządów pytani 
byli o genezę projektów, ale przede wszyst-

kim o ich skuteczność. Miałem zaszczyt i 
przyjemność reprezentować naszą gminę 
w tej rozmowie. Miarą sukcesu utworu 
i co za tym idzie całej kampanii jest od-
biór jej przez mieszkańców i utożsamianie 
się z gminą, chociażby dzięki korzystaniu 

z hasztagu akcji i płaceniu tu podatków. 
Ważne jest też to, że to utalentowani miesz-
kańcy wzięli udział w przedsięwzięciu. 
Często też na imprezach organizowanych 
przez przeróżne organizacje gminne da się 
słyszeć nasz nieformalny hymn. 

Paweł Andrzejewski

Pełna lista laureatów dostępna jest na 
stronie:
w w w. g a z e t a p r a w n a . p l / k o n f e r e n c j e / 
perlysamorzadu2020/medialnaPerla.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA KONKURSOWA:  
KAMPANIA KOMUNIKACYJNA 

GMINA WIEJSKA 
 
 

I MIEJSCE 
Suchy Las 

Medialna Perła dla gminy Suchy Las
Po 4 latach laur Pereł Samorządu znów trafił do gminy Suchy Las. W 2016 roku gmina 
otrzymała wyróżnienie w ogólnym konkursie Pereł. Tym razem udało się wywalczyć  
pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich w konkursie Medialnej Perły Samorządu 2020. 

Ten prestiżowy ranking uznawany jest 
przez wielu specjalistów jako jeden z naj-
bardziej wiarygodnych mierników pozio-
mu zrównoważonego rozwoju samorządów 
w Polsce. Tym bardziej cieszyć nas może 
fakt, że nasza gmina w tym roku znalazła 
się w nim na wysokim trzecim miejscu w 
kraju, wśród gmin wiejskich.

Kapituła konkursowa pod przewodnic-
twem prof. Jerzego Buzka wybrała naj-
lepsze samorządy w trzech kategoriach: 
miasta na prawach powiatu, gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. 
Podstawowe filary oceny to: jakość zarzą-
dzania i współpraca z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, trwałość ekono-
miczno-finansowa, trwałość środowiskowa 
oraz społeczna. Rzeczpospolita zasięgała 
informacji w instytucjach badawczych 
oraz badając bezpośrednio urzędy poprzez 

ankiety. W sumie wzięto pod uwagę ok. 50 
wskaźników.

Gmina Suchy Las wyróżniała się naj-
wyższą liczbą punktów z zakresie dbałości 
o kapitał społeczny. Wójt Gminy Grzegorz 
Wojtera tak komentuje dobry wynik Su-
chego Lasu: – Naszą najmocniejszą stro-
ną jest aktywność mieszkańców. Wyraża 
się ona zarówno w sferze biznesowej, jak i 
obywatelskiej partycypacji. Dzięki działa-
niom samorządu gminie udaje się przycią-
gać wciąż nowych mieszkańców.

Tak wysoko w rankingu dziennika 
Rzeczpospolita gmina Suchy Las jeszcze 
nie była. W naszej kategorii zwyciężył 
Kleszczów, mogący pochwalić się dużymi 
nadwyżkami w budżecie oraz najwyższy-
mi w Polsce (per capita) wydatkami na 
zielone inwestycje. Na terenie tej gminy 
funkcjonuje Kopalnia Węgla Brunatne-

go Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. 
Drugie miejsce zajęła podkarpacka gmina 
Padew Narodowa, która uzyskała maksy-
malną liczbę punktów w obszarze dbałości 
o środowisko. Jak mówią organizatorzy 
rankingu, samorządy trafiające na wysokie 
lokaty cechują się wysokim potencjałem 
rozwojowym, co jest niezwykle ważne dla 
mieszkańców w ciężkich czasach, w jakich 
się aktualnie znaleźliśmy.

Paweł Andrzejewski

3 miejsce dla gminy Suchy Las
29 października miało miejsce rozstrzygnięcie XVI edycji Rankingu Samorządów dziennika 
Rzeczpospolita. Tak jak większość tego typu przedsięwzięć, ogłoszenie wyników również 
odbyło się poprzez transmisję internetową na portalu rp.pl. 
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1.  od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 150 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 280 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 380 zł;
2.  od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszania:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem 
pneumatycznym

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych 

Dwie osie
12 13 0 139
13 14 139 384
14 15 384 541
15 541 1225

Trzy osie
12 17 139 242
17 19 242 496
19 21 496 644
21 23 644 992
23 25 992 1542
25 992 1542

Cztery osie i więcej
12 25 644 653
25 27 653 1019
27 29 1019 1618
29 31 1618 2399
31 1618 2399

3.  od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 600 zł;
4.  od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej ze-
społu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy  
+ naczepa, ciągnik balastowy 

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie
12 18 0 38
18 25 260 470
25 31 548 899
31 1382 1895

Trzy osie  i więcej
12 40 1219 1685
40 1685 2493

5.  od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 200 zł;

6.  od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i 
rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej 
niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych 

Jedna oś
12 18 0 25
18 25 174 313
25 313 549

Dwie osie
12 28 206 303
28 33 600 832
33 38 832 1263
38 1124 1663

Trzy osie  i więcej
12 38 662 922
38 922 1253

7.  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:

a)  od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kie-
rowcy:
– mniejszej niż 22 miejsca – 690 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 800 zł;

b)  od autobusu wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalino-
wo-elektryczny, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem 
kierowcy:
– mniejszej niż 22 miejsca – 400 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 700 zł;

c)  od autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię 
elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw 
alternatywnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem 
kierowcy:
– mniejszej niż 22 miejsca – 200 zł,
– równej lub większej niż 22 miejsca – 350 zł. 

   Podatki i opłaty         lokalne 2021

Opłata za GOSpOdarOwanie Odpadami
Od 1 września br. mieszkańców gminy Suchy Las obowią-
zuje jedna, nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny. Wynosi ona 25,00 zł – od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość.

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych:  
do 28 lutego – za styczeń i luty; do 30 kwietnia – za marzec 
i kwiecień; do 30 czerwca – za maj i czerwiec; do 31 sierp-
nia – za lipiec i sierpień; do 31 października – za wrzesień  
i październik; do 31 grudnia – za listopad i grudzień.
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   Podatki i opłaty         lokalne 2021
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W gMINIE SUCHY LAS

RODZAJ PODATKU
Stawka

obowiązująca
w roku 2021

Stawka
obowiązująca
w roku 2020

Stawka maks.
ustalona przez
Min. Finansów

na 2021 r.

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej. 0,80 zł 0,80 zł 0,85 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej.
23,00 zł 23,00 zł 24,84 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie kultury fizycznej od 1 m² powierzchni użytkowej. 15,00 zł 15,00 zł 24,84 zł

Podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i 

konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków od 1 m² powierzchni użytkowej.
14,00 zł 14,00 zł 24,84 zł

Podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej. 11,18 zł 11,18 zł 11,62 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej.
4,87 zł 4,87 zł 5,06 zł

Podatek od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego od 1m² powierzchni użytkowej.
7,00 zł 7,00 zł 8,37 zł

Podatek od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2% 2% 2%

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

od 1 m² powierzchni.
0,95 zł 0,95 zł 0,99 zł

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni. 4,80 zł 4,80 zł 4,99 zł

Podatek od gruntów zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa od 1m² powierzchni. 0,52 zł 0,50 zł 0,52 zł

Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni. 0,50 zł 0,50 zł 0,52 zł

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 

życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni.

0,50 zł 0,50 zł 3,28 zł
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Zgodnie z porządkiem obrad, jako pierw-
szą podjęto uchwałę w sprawie przygoto-
wania projektu zmiany uchwały nr XLIX/ 
571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 
października 2018 roku w sprawie zasad i 
warunków sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane z uwagi na konieczność wy-
dłużenia terminu dostosowania istniejących 
tablic reklamowych, w tym szyldów, do 
zakazów, zasad i warunków określonych w 
przedmiotowej uchwale. 

Rada podjęła także uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchy Las na lata 2020-2031, oraz 
uchwałę bezpośrednio związaną z WPF, 
a mianowicie uchwałę zmieniającą uchwa-
łę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Suchy Las na 2020 rok. 

Kolejny projekt uchwały skierowany pod 
obrady Rady dotyczył Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Suchy Las z Organiza-
cjami Pozarządowymi oraz z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2021. Program współpracy na 2021 rok zo-
stał przyjęty jednogłośnie i stanowi doku-
ment określający w perspektywie rocznej 
cele, zasady, przedmiot i formy współpracy,  

a także priorytetowe zadania publiczne re-
alizowane w ramach współpracy Gminy 
Suchy Las z organizacjami pozarządowy-
mi prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rzecz jej mieszkańców.

Program prognozuje wydatkowanie w 
2021 roku kwoty 1 400 000 zł, ale osta-
teczna jej wysokość uzależniona będzie od 
poziomu środków finansowych przezna-
czonych na ten cel w uchwale budżetowej 
na rok 2021. Kwota ta będzie przeznaczona 
na realizację zadań publicznych zleconych 
organizacjom pozarządowym przez Gmi-
nę, z podziałem na cztery główne obszary 
zadań:
–  Kultura fizyczna, sport, turystyka i krajo-

znawstwo (kwota planowana 756 000 zł).
–  Kultura i sztuka (kwota planowana 

490 000 zł).
–  Edukacja i wychowanie (kwota planowa-

na 119 000 zł).
–  Rozwój i integracja społeczności lokal-

nych (kwota planowana 35 000 zł).
Ze względu na potrzebę zmiany harmo-

nogramu prac nad sporządzeniem Strate-
gii Rozwoju Gminy Suchy Las, z powodu 
braku możliwości przeprowadzenia warsz-
tatów konsultacyjnych z mieszkańcami 
(od 20 marca 2020 roku obowiązuje w Pol-
sce stan epidemii i organizowanie spotkań 
było utrudnione), Radni zmienili uchwałę 
w sprawie przystąpienia do prac nad Stra-
tegią Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 

2021 – 2030, a także 
uchwałę w sprawie 
konsultacji z mieszkań-
cami Strategii Rozwoju 
Gminy Suchy Las na 
lata 2021-2030. 

W związku z pro-
pozycją zebrania osie-
dlowego mieszkańców 
Osiedla Suchy Las – Wschód (uchwała ze-
brania nr 1/2020 z dnia 10 września 2020 
roku), dotyczącą nadania nazwy ulicy Wła-
dysława Linkowskiego w Suchym Lesie, 
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę doty-
czącą nadania nazwy ulicy. 

Kolejnym i ostatnim projektem rozpa-
trywanym przez Radę Gminy był projekt 
uchwały w sprawie konsultacji z miesz-
kańcami Biedruska. Projekt uchwały po 
burzliwej debacie trwającej ponad godzinę 
został zdjęty z porządku obrad. Radni za-
deklarowali powrót do rozmów z miesz-
kańcami na temat sposobów zagospoda-
rowania terenu okolic Rowu Północnego 
po przyjęciu przez Radę części uwag nie-
uwzględnionych przez Wójta. Dyskusji na 
ten temat należy spodziewać się w listopa-
dzie. 

Nagranie z XXIV sesji Rady Gminy 
Suchy Las dostępne w serwisie ESESJA.
TV pod linkiem https://esesja.tv/transmi-
sja/9136/xxiv-sesja-rady-gminy-suchy-las.
htm. Protokoły oraz wykazy głosowań na 
stronie internetowej Gminy: bip.suchylas.
pl/294/protokoly-kadencja-2018-2023. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak

Z sesji Rady Gminy Suchy Las
W dniu 24 września 2020 roku w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus odbyła się 
XXIV sesja Rady Gminy Suchy Las. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUCHY LAS Z DNIA 30 października 2020 r.  
W SPRAWIE WYBORU  RADNYCH – JUNIORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY SUCHY LAS

Na podstawie § 36 ust. 8 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/234/20 Rady 
Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, zatwierdzam wyniki wyborów i ogłaszam, 
że RADNYMI – JUNIORAMI Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las pierwszej kadencji 2020 – 2022 zostali:

L.p. IMIę I NAzWISkO RADNeGO  
– JUNIORA

NUMeR 
OkRęGU

 1. WOJCIeCH CHUDY 2

 2. kACpeR CzeRWIŃSkI 1
 3. HUBeRT DACHNIeWSkI 3
 4. MICHALINA DYBAŁA 4
 5. FRANCISzek GULCzYŃSkI 1
 6. MAX HADYŃSkI 2
 7. ADRIAN kACHeL 3

L.p. IMIę I NAzWISkO RADNeGO  
– JUNIORA

NUMeR 
OkRęGU

 8. OLIWIA kOŁODzIeJCzAk 1
 9. LeNA kURASzYŃSkA 4
 10. WeRONIkA pOzNAŃSkA 2
11. JULIA SIUDAk 1
12. FRANCISzek ŚLęzAk 4
13. WeRONIkA WIeCzORek 4
14. JULIA zĄBek 3
15. ALekSANDRA ŻABICkA 2

Wójt Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera

Wybory radnych – juniorów do Młodzieżowej Rady Gminy 
Suchy Las odbyły się 21 października 2020 r. w następujących 
okręgach wyborczych:

Okręg nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie.
Okręg nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie.
Okręg nr 3 – Zespół Szkół w Biedrusku.
Okręg nr 4 – Zespół Szkół w Chludowie.
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Wydawać by się mogło, 
że coraz bardziej dotkli-
we restrykcje pandemicz-
ne zablokują aktywności 
społeczne na osiedlu. 
Tymczasem reaktywowa-
ne latem zajęcia spraw-
nościowe i prozdrowotne 
przyjęły się także w for-
mule plenerowej, z zachowaniem warun-
ków bezpieczeństwa sanitarnego. Wciąż 
więc z udziałem kilkudziesięciu osób na 
boisku przy ul. Sosnowej odbywają się 
zajęcia fitness i tzw. salsation, a nawet 

w miarę możliwości joga na 
polanie pod lasem. Szczegó-
ły dla chętnych w naszych 
publikatorach. 

Restrykcje te nie spowo-
dowały też osłabienia ak-
tywności społecznej. Wielu 
mieszkańców brało udział w 
licznych protestach „Strajku 

Kobiet” – przelewających się przez kraj – 
organizowanych także w naszej gminie.

Między innymi dzięki uchwalonym 
środkom w ramach zadania lokalnego na 
zebraniu mieszkańców, które odbyło się 

7 września br., zarząd 
osiedla wraz z komite-
tem obchodów wygene-
rował szereg inicjatyw 
bieżących, a także zwią-
zanych z przygotowa-
niami do jubileuszu 25-
lecia naszego osiedla. 
Przy czym, co do szcze-
gółów organizacyjnych musimy poczekać 
na rozwój sytuacji pandemicznej. Toczą 
się w tej chwili te działania organizacyjne, 
których nie blokuje obecna sytuacja (prace 
nad ciekawym kalendarzem na 2021 rok, 
folderem o historii osiedla, przygotowy-
wana jest wystawa dot. rozwoju osiedla). 
5 grudnia w Centrum Kultury nastąpi pre-
zentacja „WERNISAŻ ON-LINE” nowego 
wydawnictwa kalendarzowego, z możliwo-
ścią obejrzenia tego wydarzenia na naszym 
osiedlowym fanpage-u: www.facebook.
com/OsiedleGrzyboweSuchyLas. Co do 
szczegółów odsyłamy do informacji CKiBP 
na str. 26. O innych ciekawych inicjatywach 
będziemy informować w zależności od obo-
wiązujących restrykcji sanitarnych.

Duża część naszych mieszkańców i 
sympatyków osiedla wraz z zarządem 
osiedla skierowała swą aktywność na róż-
norodne działania charytatywne. Wśród 
nich są takie jak: pomoc sąsiedzka, senio-
rom w bieżących sprawach w czasie kwa-
rantanny, listopadowe zakupy chryzantem, 
czy choćby niesamowita akcja „Pomoc dla 
codziennych bohaterów” – naszych medy-
ków, którą zorganizowaliśmy wraz z za-
łogami sklepu ŻABKA i Pracownia Pizzy 
przy ul. Nektarowej. Jej celem było udzie-
lenie wsparcia przeciążonym załogom sta-
cji pogotowia ratunkowego z podstacji w 
Suchym Lesie i szpitala MSWiA na ul. Do-
jazd w Poznaniu, poprzez zbiórkę darów – 
najpotrzebniejszych produktów (patrz pla-
kat). Cieszy, że sukcesywnie dołącza coraz 
więcej firm i konkretnych darczyńców. 
Chcemy dalej kontynuować tę charytatyw-
ną akcję dzięki Wielkim Sercom i hojności 
nie tylko mieszkańców naszego osiedla.

Pomimo zawężanych możliwości dzia-
łania, związanych z bieżącą sytuacją, 
podtrzymujemy chęć organizacji trady-
cyjnej osiedlowej wigilii, którą planujemy  
12 grudnia (sobota) na Placu Grzybowym. 
Jej formuła będzie bardzo ograniczona  
i prawdopodobnie symboliczna – w plene-
rze, z utrzymaniem dystansu społecznego. 

Zachęcamy do zapisania się do newslet-
tera i korzystania ze stron: 
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2; 
www.facebook.com/OsiedleGrzybowe 
SuchyLas. Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

  Informacje jednostek pomocnIczych
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– Nasz ośrodek na bieżąco realizuje 
wszystkie zadania, które wynikają z ustawy 
o pomocy społecznej. pod naszą opieką jest 
obecnie 200 rodzin. Natomiast w tysiącach 
należy liczyć osoby, które korzystają z róż-
nego rodzaju świadczeń. Oprócz tego 
prowadzimy różne projekty, w tym te 
wynikające z obecnej sytuacji pan-
demicznej – informuje dyrektor OPS 
Sylwia Malendowska. – z tego też 
względu w ostatnim czasie przybyła 
nam znacząco ilość nowych klientów.

Już w marcu OPS uruchomił ca-
łotygodniowy dyżur telefoniczny dla 
osób objętych kwarantanną. – Dyżur 
ten pełnię osobiście, codziennie w go-
dzinach 7.30-19.00, pod numerem te-
lefonu 502 047 471. W ramach dyżuru 
osoby objęte kwarantanną, w szcze-
gólności samotne, starsze i niepełno-
sprawne mogą złożyć zamówienie na 
niezbędne artykuły spożywcze oraz 
higieniczne. produkty kupowane są 
przez pracownika ośrodka, natomiast 
pod wskazany adres dostarcza je Straż 
Gminna. Dzwoniąc można również 
uzyskać informacje na temat wsparcia 
psychologicznego, czy zgłosić potrze-
bę wyprowadzenia psa – wyjaśnia Dy-
rektor OPS.

Oprócz tego ośrodek przez cały czas 
świadczy pomoc na rzecz seniorów. Do-
tyczy ona także wsparcia w codziennych 
czynnościach, takich jak robienie zakupów 
czy płacenie rachunków. Od końca paź-

dziernika realizowana jest ona w ramach 
rządowego Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia. – Ministerstwo zleciło nam nowy 
program, adresowany dla seniorów 70+. 
Mogą z niego skorzystać osoby, które nie 
mają rodziny i nie korzystają z usług opie-
kuńczych – dodaje Sylwia Malendowska. 

OPS współpracuje także z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Po-
znaniu. – Współpraca ta dotyczy monitoro-
wania zakażeń koronawirusem na terenie 
gminy oraz danych adresowych, pod któ-
rymi osoby przebywają na kwarantannie.  
W tym zakresie jesteśmy także w stałym  

kontakcie z policją – podsumowuje 
Dyrektor ośrodka. 

Solidarnościowy Korpus  
wsparcia Seniorów

Dla seniorów 70+ została uru-
chomiona specjalna infolinia 22 505 
11 11 w ramach Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia #wspierajsenio-
ra, na którą można dzwonić i zgła-
szać potrzebę pomocy w zrobieniu 
codziennych zakupów.

Wasze zgłoszenie zostanie przy-
jęte i automatycznie przekazane do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Su-
chym Lesie.

Uwaga! Należy dzwonić tylko 
pod numer infolinii: 22 505 11 11.

Pomoc udzielana jest osobom 
starszym, samotnym, niemającym 
wsparcia w bliskiej rodzinie, które z 
uwagi na sytuację epidemiologicz-
ną w kraju pozostają w domach.

Pomoc w czasie pandemii
Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Ważne jest jednak to, że 
możemy liczyć na wsparcie. W międzyczasie powstało szereg oddolnych, bardzo ważnych 
i budujących inicjatyw społecznych. Instytucje także realizują projekty, dzięki którym 
możemy poczuć się bezpieczniej i pewniej w tej „covidowej” rzeczywistości. Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie od samego początku pomaga mieszkańcom gminy. 

RaPORt  
COVID-19

Zgodnie z informacją Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu, w okresie od 9 marca do  
5 listopada 2020 roku w gminie Su-
chy Las odnotowano 203 przypadki 
zakażenia COVID-19. Dwie osoby 
zmarły. 

W tym samym okresie w Poznaniu 
i 17 gminach powiatu poznańskiego 
zdiagnozowano łącznie 11 231 za-
chorowań.

Obecnie (stan na 5 listopada) 
mamy w gminie 181 aktywnych przy-
padków zakażenia COVID-19, dwie 
osoby są hospitalizowane. 

■
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Pracownicy OPS przy pakowaniu zakupów
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Iwona Koźlicka
Radna Gminy Suchy Las

Poniżej przedstawiam Państwu treść  
pisma, jakie w wyniku tej wizytacji skiero-
wało do mnie Nadleśnictwo: 

„Teren przy ulicy Muchomorowej 
jest lasem gospodarczym, znajdują-
cym się w zarządzie Nadleśnictwa 
Łopuchówko. Użytkowanie tego 
drzewostanu, ze względu na posza-
nowanie potrzeb lokalnej społeczno-
ści, było przez wiele lat odsuwane 
w czasie. Mieszkańcy chcieli mieć 
starodrzew, a nadleśnictwo starało się 
to respektować.

Wiek tego lasu wskazuje, że osią-
gnął już etap dojrzałości (obecnie 
sosna na tym terenie ma 107 lat). 
Po osiągnięciu dojrzałości drzewo-
stan (podobnie jak inne organizmy) 
wkracza w okres starzenia się, zmie-
rzający ku rozpadowi. Oczywiście proces 
ten nie przebiega jednakowo u wszystkich 
drzew. Jedne zamierają wcześniej, a inne 
rosną zdrowe jeszcze wiele lat po osiągnię-
ciu dojrzałości.

W dniu 19.10.2020 r. dokonano kolejnej 
już w tym roku lustracji drzewostanu pod 
kątem pojawiania się drzew osłabionych, 
chorych lub całkowicie już suchych, w wy-
niku której zadecydowano o wykonaniu 
zabiegu pielęgnacyjnego polegającego na 

usunięciu drzew z objawami chorobowy-
mi, zagrażających spacerującym ścieżkami 
mieszkańcom osiedla. Zabieg ten ma na 
celu poprawę kondycji drzewostanu, któ-
ry osiągnął już wiek dojrzały, w związku z 
czym usychające drzewa są tam coraz częst-
szym widokiem.

Działanie to jest konieczne, ponieważ 
powstrzymywanie się od wycinania drzew 
zamierających skutkuje powolną utratą 
stabilności lasu, zwiększeniem jego po-
datności na wywroty i tym samym może 
wpływać na bezpieczeństwo intensywnie 
korzystających z niego ludzi. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom spacerowiczów, 
uprzątnięte zostaną również konary z ko-
ron świeżo ściętych drzew oraz odsunięte 
gałęzie z wydeptanych przez nich ścieżek.

Nie wszystkie jed- 
nak opadłe oraz zła- 
mane gałęzie są usu- 
wane z drzewosta-
nu, ponieważ las 
gospodarczy nie jest 
obiektem o założeniu 
parkowym i nigdy nie 
zapanuje w nim „po-
rządek” rodem z przydomowego ogródka. 
Połamane gałęzie, opadłe liście, spróchniałe 
pnie i konary są elementem tego ekosys-
temu i nie jest celem prawidłowej i zrów-
noważonej gospodarki leśnej umniejszanie 
tych zasobów bez konkretnej przyczyny, 
ponieważ stanowią one nieprzebrane bo-
gactwo przeróżnych nisz ekologicznych i 

mikrosiedlisk, jak również pokarm dla 
wielu organizmów.

W związku z powyższym, tam 
gdzie to tylko możliwe, zmurszałe 
części pni, suche gałęzie i konary, 
obumarłe korzenie powinny być po-
zostawiane w ramach uzyskania nie-
zbędnej dla utrzymania równowagi 
ekosystemu bioróżnorodności.

Obecnie las przy ulicy Muchomo-
rowej jest to już starszy drzewostan 
o obniżonej wartości rynkowej, któ-
rego dalsze użytkowanie będzie ukie-
runkowane na stopniową przebudo-
wę pod kątem uzyskania przyszłego 
odnowienia poprzez wyłącznie cięcia 

częściowe”.
Drzew zawsze żal, jednak bezpieczeń-

stwo mieszkańców – użytkowników lasku, 
jest wartością nadrzędną. Jak nas zapew-
niono, troska o harmonijny rozwój lasku 
poprzez m.in. wycinki sanitarne, w dłuż-
szej perspektywie pozwoli na rozwój tego 
cennego, dla nas mieszkańców, ekosyste-
mu. Wycinką sanitarną ratujemy zdrowe 
drzewa oraz zapewniamy szybszy rozwój 
młodego drzewostanu.

Lasek na Grzybowym osiągnął 
wiek dojrzałości
W dniu 19 października br., w konsekwencji dobrej współpracy z nowymi władzami 
Nadleśnictwa Łopuchówko, odbyła się wizytacja lasku przy ul. Muchomorowej na Osiedlu 
Grzybowym – z moim udziałem jako radnej oraz pracownika Urzędu Gminy w osobie pana 
Damiana Torby. 

Kolejne dwie ulice 
mają swoje nazwy

Na terenie jednostki pomocniczej Złot-
niki – Osiedle droga wewnętrzna, stano-
wiąca własność prywatną, prostopadła do 
ulicy Granicznej będzie nosić nazwę Ol-
chowa. Nazwę taką zaproponowali współ-
właściciele tej drogi. Ponadto została ona 
pozytywnie zaopiniowana przez zebranie 
osiedlowe mieszkańców Złotnik – Osiedla 
i ostatecznie uchwalona przez Radę Gminy 
Suchy Las. 

Z kolei w Golęczewie ulica prostopadła 
do ulicy Dworcowej, będąca własnością 
Gminy, przyjęła nazwę Pszczelarska. Na-
zwę tę uchwaliła Rada Gminy Suchy Las w 
związku z propozycją przedstawioną przez 
Sołectwo Golęczewo.

■

Golęczewo złotniki Osiedle
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W minionym miesiącu policjanci z Ko-
misariatu Policji w Suchym Lesie interwe-
niowali m.in. na miejscu zdarzeń drogo-
wych. W Biedrusku na ulicy Poznańskiej 
doszło do zderzenia motocykla Yamaha z 
pojazdem Opel Mokka. Jedna osoba od-
niosła obrażenia. Po zaopatrzeniu przez 
zespół pogotowia ratunkowego została 
zwolniona.

Z kolei w Złotnikach doszło do kolizji 
samochodu osobowego z rowerzystą. Kie-
rujący samochodem marki Citroen, wyko-
nując manewr skrętu w lewo nie ustąpił 
pierwszeństwa kierującej rowerem. Rowe-
rzystka została przewieziona do szpitala, 
gdzie stwierdzono obrażenia w postaci zła-
mania lewego obojczyka oraz kości krzy-
żowej.

***
Policjanci podczas przeprowadzonych 

kontroli drogowych zatrzymali w Chludo-
wie dwóch kierowców jadących na „po-

dwójnym gazie”. W pierwszym przypadku 
była to kobieta. 52-latka doprowadziła do 
kolizji drogowej. Z uwagi na duże upojenie 
alkoholowe, konieczne było pobranie krwi 
w celu stwierdzenia poziomu zawartości 
alkoholu w organizmie.

Drugą zatrzymaną osobą był mieszka-
niec tej miejscowości, który także kierował 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przepro-
wadzone badania wykazały u mężczyzny 
prawie 1,5 promila alkoholu we krwi.

***
W Chludowie doszło do napadów na 

sklepy. Tego samego dnia policja odnoto-
wała dwa zdarzenia. Nieznany sprawca za 
pomocą kamienia wybił szybę od drzwi 
wejściowych do Żabki. Włamano się na-
tomiast do Dino, skąd skradzione zostały 
wyroby tytoniowe różnych marek.  

Złodzieje pojawili się także w Suchym 
Lesie. Tu ich obiektem zainteresowania 
był dom jednorodzinny. Nieustaleni spraw-
cy do środka budynku dostali się poprzez 
wybicie szyby drzwi tarasowych. Podczas 
penetrowania pomieszczeń włączył się 
alarm, który spłoszył przestępców.  Prze-
prowadzone oględziny z udziałem technika 
kryminalistyki ujawniły ślady linii papilar-
nych. Na miejsce skierowano przewodnika 
psa służbowego.

■

Z kronik sucholeskiej Policji

Trzy wyjazdy dotyczyły wypadków 
drogowych: motocyklisty na ul. Dworco-
wej w Golęczewie, lawety z pojazdem cię-
żarowym na DK11 oraz dwóch samocho-
dów osobowych w Chludowie. Działania 

prowadzone były wspólnie z jednostkami 
JRG5 Poznań oraz OSP Chludowo.

Zastępy z OSP Golęczewo oraz JRG5 
Poznań zostały zadysponowane do pożaru 
garażu w Złotkowie na ul. Lipowej. 

Strażacy brali także udział w nietypowej 
akcji uwalniania ptaka, który wleciał do 
salonu Mercedesa w Golęczewie. Ponadto 
zostali wezwani do otwarcia mieszkania w 
Złotnikach, a także wyjeżdżali do załączo-
nego monitoringu przeciwpożarowego w 
jednej z firm w tej miejscowości. Na szczę-
ście alarm okazał się fałszywy.

Zastępca Kmendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta

OSP Golęczewo w akcji
W październiku zastępy z OSP Golęczewo dysponowane były do siedmiu zdarzeń.

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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Uwaga na znaki!
Na ulicy Akacjowej w Suchym Lesie na początku listopada została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Stara Droga do wysokości placówki oświatowej – liceum, obowiązuje obustronny 
zakaz postoju. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie. Zmiana ta została wprowadzona w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Jego powitanie było widowiskowe i 
huczne. Mercedes Benz Atego do Zieląt-
kowa wjechał w eskorcie kilkudziesięciu 
wozów strażackich z zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP, przy blasku czerwonych 
rac i dźwięku strażackiej syreny. A zgro-
madzeni mieszkańcy i go-
ście powitali go gromkimi 
brawami. 

– Dzisiejsze wydarzenie 
jest absolutnie niezwykłe 
– na wstępie powiedział 
wójt Grzegorz Wojtera.  
– To dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców – wysokiej 
frekwencji wyborczej, dzi-
siaj cieszymy się z tego sa-
mochodu i wspólnie może-
my celebrować tę chwilę. 

Gmina na zakup wozu 
strażackiego otrzymała środ- 
ki za zwycięstwo w akcji 
„Bitwa o wozy”, przepro-
wadzonej podczas tegorocz-
nych wybór Prezydenta RP. 

Akcja ta, będąca inicjatywą Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
została ogłoszona dla obu tur wyborów i 
dotyczyła gmin do 20 tys. mieszkańców z 
największą frekwencją – w pierwszej turze 
w każdym z obecnych 16 województw, a 
w drugiej turze z byłych 49 województw. 
Przy czym, z klasyfikacji w drugiej edy-
cji akcji, wyłączone zostały te gminy, 
które zwyciężyły w pierwszej. Natomiast 
nagrodą w obu były „wozy strażackie”, 
a dokładnie promesy na dofinansowanie 
zakupu średnich wozów ratowniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Taka promesa na kwotę 800 tys. zł trafi-
ła do Gminy Suchy Las za najwyższą fre-
kwencję w województwie wielkopolskim 
w pierwszym głosowaniu w wyborach Pre-
zydenta RP.  – zdobyliśmy pierwsze miej-
sce i to nie jedyny raz – podkreślił podczas 

uroczystości w Zielątkowie Wójt Gminy. 
– W drugiej turze wyborów prezydenckich 
również uzyskaliśmy największą frekwen-
cję wyborczą w całym regionie.  

Gmina także przyczyniła się do tego, że 
dziś OSP Zielątkowo ma nowy wóz stra-

żacki. Do zakupu samochodu, z własnego 
budżetu dołożyła kwotę w wysokości 100 
tys. zł. Oferta, która została złożona do 
przetargu opiewała na kwotę prawie 850 
tys. zł i dotyczyła zakupu średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego z układem 
napędowym 4x4, z niezbędnymi urządze-
niami trwale zamontowanymi w pojeździe. 
Na dodatkowe – podstawowe, typu węże 
pożarnicze, armatura wodna, lekki sprzęt 
burzący, radiotelefony, potrzebne było ko-
lejne 50 tys. zł.

Zakup tego samochodu był niezwykle 
ważny dla zielątkowskich strażaków, ale 
i miejscowej społeczności. – Czekaliśmy 
na taki wóz bardzo długo i mamy go dzię-
ki mieszkańcom naszej gminy – zaznaczył 
druh Roman Tecław. – emocje? Ciężko 
opisać. Naprawdę jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że auto do nas trafiło. 

– To duże wydarzenie 
również dla mieszkańców – 
dodała sołtys wsi Wiesława 
Rodowska. – Wszyscy na 
to czekali z jakąś taką cie-
kawością. Ja jednak mimo 
wszystko muszę powiedzieć 
o samych strażakach. Uj-
muje mnie ich zaangażo-
wanie i chęć działania, od 
tych najmłodszych wiekiem 
po najstarszych. 

Entuzjazm ten zauwa-
żany i doceniany jest także 
przez inne osoby. Zbigniew 

Hącia, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP 
w Suchym Lesie, zabierając głos podkre-
ślił: – Straż w zielątkowie w ostatnich 
dwóch latach ożyła i nabiera siły. I dlatego 
jako prezes zarządu Gminnego uważam, 
że właśnie Waszej straży ten samochód jak 
najbardziej się należał. poza tym był on 
Wam bardzo potrzebny. Dzięki temu w każ-
dej chwili jesteście gotowi do akcji.

Obecnie OSP Zielątkowo dysponuje 
dwoma wozami strażackimi – lekkim po-
jazdem ratowniczo-technicznym i nowym 
średnim samochodem ratowniczo-gaśni-
czym. Podczas uroczystości w Zielątkowie 
został on poświęcony przez proboszcza 
parafii w Żydowie ks. Wojciecha Kaźmier-
czaka i proboszcza parafii w Chludowie o. 
Ryszarda Hoppe SVD, by zgodnie z za-
wołaniem strażackim służył on „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”. Księża po-
nadto przekazali druhom pobłogosławio-
ny przez nich breloczek do kluczy ze św. 
Krzysztofem i to nie tylko na pamiątkę. Pa-
tron wszystkich kierowców ma nieustannie 
czuwać nad bezpiecznym dotarciem stra-
żaków na miejsce akcji i chronić ich w 
trakcie powrotu do remizy. 

Uroczystość w Zielątkowie zwieńczona 
została okolicznościowym tortem i pamiąt-
kowymi zdjęciami przy wozie. Była to tak-
że okazja, by zobaczyć samochód z bliska, 
w całej jego okazałości.

Barbara Stachowiak

Strażacy z Zielątkowa mają swój 
wymarzony wóz
Fajerwerki, race, szampan, wielkie brawa i ogromna radość – w piątkowy wieczór,  
2 października do Zielątkowa i miejscowej jednostki OSP dotarł nowy wóz bojowy. 
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Teren ten składający się z dwóch dzia-
łek, ma powierzchnię ponad 7 ha. Gmina 
w 2017 roku pozyskała go nieodpłatnie od 
Agencji Nieruchomości Rolnych w Pozna-
niu. Warunkiem było zagospodarowanie tej 
przestrzeni, zgodnie z przedstawioną przez 
Gminę koncepcją.

Chodziło przede wszystkim 
o stworzenie miejsca o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym z 
elementami edukacji ekolo-
gicznej i przyrodniczej – wyja-
śnia Damian Torba z Referatu 
Komunalnego Urzędu Gminy 
Suchy Las. – Obszar działek za-
częliśmy zagospodarowywać 
jeszcze tego samego roku i sys-
tematycznie wzbogacamy go o 
nowe elementy.

W pierwszej kolejności, pod 
koniec 2017 roku, powstało pale-
nisko z ławkami rekreacyjnymi. 
W maju 2018 roku wybudowa-
ny został pumptrack, czyli ro-

werowy plac zabaw, skła-
dający się z dwóch torów: 
38-metrowego toru mini 
pump do nauki jazdy na 
tego typu obiekcie i 220-
metrowego toru flow 

track z wyższymi wzniesieniami oraz prze-
szkodami. W ramach tej inwestycji wyko-
nano także parking, plac do wypoczynku  
z ławkami, zamontowano stojaki na rowe-
ry, stację naprawy rowerów, tablicę infor-
macyjną oraz tablicę edukacyjną. Teren 
został również oświetlony oraz wyposażo-
ny w monitoring. Na tę inwestycję Gmi-
na pozyskała dotację w wysokości ponad  
444 000 zł.

W tym samym roku Teren Aktywnej 
Edukacji i Sportu wzbogacił się o wybieg 
dla psów oraz wiatę edukacyjną, wypo-
sażoną w ławostoły i tablice edukacyj-
ne – gry memo, która powstała także ze 
środków zewnętrznych. W tym przypadku 
budżet Gminy wsparła dotacja w wysoko-
ści ponad 58 700 zł.

Na początku 2019 roku 
pojawiły się urządzenia 
zabawowe i rekreacyjne, 
których stale przybywa. 
Obecnie korzystać można 
m.in. ze: zjazdu linowe-
go, trampoliny, stołu do 
ping ponga, ścianki wspi-
naczkowej, hamaków czy 
z podniebnej deskorolki. 
– W maju tego roku zre-
alizowaliśmy boisko do 
siatkówki plażowej, które 
było strzałem w dziesiąt-
kę. Naprawdę cieszy się 
ono ogromnym zaintereso-
waniem – dodaje Damian 
Torba. – Mamy nadzieję, 

że tak samo będzie w przypadku Miastecz-
ka Ruchu Drogowego, adresowanego do 
wszystkich – młodych i starych, dla tych 
co jeżdżą rowerem, na hulajnodze i na rol-
kach. Ważne! Nie można wjeżdżać skutera-
mi czy motocyklami.

Miasteczko Ruchu Drogowego to nowa 
propozycja i doskonałe miejsce do nauki 
podstaw bezpiecznego zachowania się w 
ruchu drogowym. – znaleźliśmy projektan-
ta, który fajnie wkomponował miasteczko 
w istniejący układ ścieżek, spadków terenu, 

Dziś trudno sobie wyobrazić,  
że teren ten był nieużytkiem
Profesjonalne i nowoczesne, w Suchym Lesie powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. 
Jest to kolejny element zagospodarowania Terenu Aktywnej Edukacji i Sportu, który 
znajduje się przy ulicy Bogusławskiego za pętlą autobusową. 
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Jagna i Jagoda przypominają  
o obowiązku zakładania kasku
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Obecnie opracowywana jest koncepcja 
projektowa świetlicy wiejskiej z progra-
mem funkcjonalno-użytkowym. Na tym 
etapie wiadomo już, że budynek będzie 
jednokondygnacyjny z wyniesioną częścią 
nad salą spotkań. – Sala ta będzie miała 
powierzchnię ok. 100 m². W świetlicy po-
nadto znajdą się takie pomieszczenia jak: 
kuchnia, biuro, szatnia, magazyny oraz 
pomieszczenia gospodarcze i sanitarne 
– wymienia Karol Krause z Referatu Bu-
dowlano-Inwestycyjnego Urzędu Gminy 
Suchy Las. Teren wokół zostanie zagospo-
darowany, wybudowany zostanie parking, 
powstanie dziedziniec, na którym przewi-
dziana jest długa wiata dla organizacji spo-
tkań na świeżym powietrzu. 

Zakłada się, że prace nad koncepcją 
projektową potrwają do końca tego roku. 
Dopiero na podstawie tego dokumentu zo-
stanie ogłoszony przetarg w formule zapro-
jektuj i wybuduj. Kolejnym etapem będzie 
realizacja inwestycji.  

– Świetlica wiejska jest nam bardzo po-
trzebna, chociażby do organizacji zebrań 
wiejskich, spotkań o różnym charakterze 
z mieszkańcami, zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci, imprez okolicznościowych itp.  
– mówi sołtys wsi Ewa Korek. 

Wcześniej świetlica mieściła się w 
domu komunalnym. – Na początku tego 
roku zarówno ja, jak i mieszkańcy zadecy-
dowaliśmy, że pomieszczenie świetlicy od-

damy ludziom, którzy pilnie potrzebowali 
dachu nad głową – dodaje Ewa Korek. 

W związku z tym świetlica została prze-
niesiona do budynku po starym przedszko-
lu. – Na tę chwilę mieszkańcy nie spotykają 
się w świetlicy, pomijając sytuację związa-
ną z „Covidem” – wyjaśnia Sołtys. – Ocze-
kujemy na remont, ponieważ w budynku 
nie ma nawet zlewu, gdzie można by umyć 
szklanki po herbacie. 

Taki remont w najbliższym czasie zo-
stanie przeprowadzony. Jak informuje 
Agnieszka Serafin, kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Gminy, nie będzie on kompleksowy:  
– zostaną wykonane tylko niezbędne prace 
do „przetrwania” aż do oddania nowego 
obiektu. Prace te będą polegały na odmalo-
waniu głównej sali i przystosowaniu kuch-
ni do podstawowego korzystania. bs

Sołectwo Złotniki Wieś będzie 
miało nową świetlicę
Budynek ma powstać przy ulicy Słonecznej na gminnej działce, pomiędzy sklepem 
ogólnospożywczym a budynkiem, gdzie dawniej mieścił się oddział przedszkola Leśnych Ludków. 

Gmina suchy las zgłosiła Teren Aktywnej 
edukacji i Sportu w Suchym lesie do X edycji 
konkursu Towarzystwa urbanistów Polskich 
Oddział w poznaniu na „NAJlepIeJ zAGO-
spODAROwANĄ pRzesTRzeŃ pUBlIczNĄ w 
wIelKOpOlsce”. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Honorowym Marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego Marka woźniaka. 
Trzymajmy kciuki za naszą piękną sucholeską 
przestrzeń publiczną!

zachowując rosnącą tu zieleń – podkreśla 
Damian Torba. 

– Warto dodać, że Miasteczko Ruchu 
Drogowego jest bardzo nowoczesne. zo-
stało profesjonalnie zaprojektowane i wy-
konane – uzupełnia Józef Klimczewski z 
Referatu Komunalnego. – Można powie-
dzieć, że jest totalnym torem edukacji ko-
munikacyjnej. W mikro skali odzwierciedla 
sytuacje drogowe, z jakimi można spotkać 
się na drodze. Mamy tu skrzyżowanie o ru-
chu okrężnym, przejścia dla pieszych, prze-
jazd kolejowy, ścieżkę pieszo-rowerową czy 
oznakowanie pionowe i poziome. 

Niebawem w samym miasteczku oraz 
na pozostałej części Terenu Aktywnej Edu-
kacji i Sportu pojawią się nowe urządzenia. 
Pracownicy Referatu Komunalnego nie 
chcą zdradzać niespodzianki i zachęcają 
do odwiedzenia tego miejsca. 

Korzystając z atrakcji terenu przy Bo-
gusławskiego warto zapoznać się z obo-
wiązującymi je regulaminami. W przypad-
ku korzystania z pumptracka i miasteczka 
rowerowego należy pamiętać o założeniu 
kasku dla własnego bezpieczeństwa!

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu w 
Suchym Lesie w najbliższej przyszłości 
czeka jeszcze sporo zmian. Tym bardziej, 
że jest on dopiero w około 50 procentach 
zagospodarowany. Prace, zgodnie z założe-
niem, wykonywane są etapami ze środków 
budżetowych Gminy, przy udziale środ-
ków unijnych, a także dzięki zaangażowa-
niu Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód i 
mieszkańców tej jednostki pomocniczej. 

BS

Na podstawie § 8 ust. 2 uchwały nr XXXI-
X/344/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia  
16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańca-
mi Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
nr 113 poz. 3060) oraz uchwały nr XXI
/243/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lip-
ca 2020 r. w sprawie konsultacji z mieszkań-
cami Gminy Suchy Las, Rada Gminy Suchy 
Las przyjmuje następujące oświadczenie:

§ 1.
Rada Gminy Suchy Las, w wyniku pra-

widłowo przeprowadzonych konsultacji 
z mieszkańcami w zakresie określonym w 
uchwale nr XXI/243/20 Rady Gminy Su-
chy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy 
Las  stwierdza, że mieszkańcy Gminy, któ-
rzy wzięli udział w tajnym głosowaniu pod-
czas zebrania konsultacyjnego w dniu 28 
września 2020 r., odpowiadając na pytanie 

o przyszły kierunek zagospodarowania prze-
strzennego terenu Złotnik, ograniczonego 
wytyczonymi ulicami Cynową, Krzemową, 
Tytanową i Mosiężną w projekcie zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Suchy Las, opowiedzieli się w większości, 
tj. 173 głosy z 215 głosów, za kierunkiem 
zagospodarowania określonym symbolem 
PU, obowiązującym w aktualnym Studium. 
Pozostała część głosujących, tj. 42 miesz-
kańców poparło kierunek zagospodarowania 
przestrzennego oznaczony symbolami MW 
i US, który przewidziany jest w procedowa-
nym projekcie zmiany Studium. 

§ 2.
Niniejsze oświadczenie zostanie podane 

do wiadomości publicznej na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy, w Gazecie Sucholeskiej, 
na stronie internetowej Gminy Suchy Las 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

OŚWIADCZENIE Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las 
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Prace konkursowe należało przesyłać 
drogą mailową do 30 września. W tym cza-
sie zostało zgłoszonych sześć prac. 

Działania w zakresie retencjonowania 
wody podejmowane są na różnych pozio-
mach. Gmina Suchy Las przez ostatnie 20 
lat znacznie zwiększyła potencjał reten-
cyjny poprzez inwestycje m.in. takie jak: 
budowa zbiorników retencyjnych opóź-
niających odpływ wody z terenów najin-
tensywniej zabudowanych czy utrzymanie 
tradycyjnych wiejskich zbiorników wod-
nych, na których prace prowadzi Poznań-
ski Związek Spółek Wodnych. 

Gmina na swoim terenie realizuje dzia-
łania w skali makro. Jednak prawie każdy, 
na swojej nieruchomości, może podjąć 
skuteczne działania w mniejszej skali, cho-
ciażby poprzez zagospodarowywanie wody 
opadowej na swojej nieruchomości. 

O tym, że tak się dzieje, możemy prze-
konać się dzięki uczestnikom konkursu 
„Retencja wody”. Osoby, które wzięły w 
nim udział zaprezentowały niezwykle cie-
kawe, pomysłowe rozwiązania w zakresie 
retencjonowania wody, które mogą być 
inspiracją dla innych mieszkańców. Dla-
tego też komisja postanowiła nagrodzić 
wszystkich sześciu autorów nadesłanych 
prac.  Nagrodami w konkursie są pojem-
niki do gromadzenia wody deszczowej, a 
otrzymają je:

Marcin Jachnik – Chciałem przedsta-
wić, w jaki sposób gromadzę wodę desz-
czową na terenie swojej posesji. W związku 
z ukończeniem kanalizacji w Golęczewie 

mogłem wykorzystać zbiornik bezodpły-
wowy na nieczystości o pojemności 10 m3. 
Woda zbierana jest z całej powierzchni 
dachu, czyli jakieś 200 m2. Instalację wy-
konałem w całości samodzielnie. W pla-
nach pozostaje jeszcze podłączenie rynny 
od wiaty samochodowej,  której jeszcze 
nie ma. Woda będzie wykorzystywana do 
podlewania ogródka, w szczególności wa-
rzywnego.

Michał Jachnik – Świadomość oszczę-
dzania wody miałem już w chwili zamiesz-
kania w Suchym Lesie w 2005 roku. In-

stalację wykonałem własnoręcznie w roku 
2006. Początkiem była wykopana studnia 
o pojemności 1500 litrów, do której odpro-
wadzana jest woda deszczowa z rynien. W 
roku 2018, po podłączeniu posesji do ka-
nalizacji gminnej, zbiornik o poj. 10 m3, 
który dotychczas gromadził nieczystości, 
stał się bezużyteczny. Przewidując to, w 
2005 roku w pobliżu zbiornika ułożyłem 
rury, które teraz po połączeniu z instalacją 
deszczową pozwalają na gromadzenie wód 
opadowych w ilości 11,5 m3, które z kolei 
(przy użyciu pompy zanurzeniowej) wyko-
rzystuję do podlewania ogrodu.

Krzysztof Pilas – Każda kropla wody 
opadowej na mojej posesji jest zagospo-
darowana i nie marnuje się. Wykonałem 
instalację do wody deszczowej. W ziemi 
na głębokości 3,5 m zakopałem specjalne 
skrzynie do rozsączania wody deszczowej. 

Komora ma ponad 2 tys. litrów, skrzynie 
owinięte są geowłókniną i zasypane drob-
nym kamieniem. Na skrzyniach stoi stud-
nia zasypana drobnymi kamieniami. Do 
tej studni schodzą się rury z rynien dwóch 
domów i powierzchni płaskich.  

Wojciech Ptak – Ogród deszczowy zo-
stał założony na przełomie kwietnia / maja 
2020 roku na obszarze ok. 25 m2. Sam ogród 
ma objętość ok. 3 m3, powstał w miejscu 
trawnika, który z uwagi na otaczające drze-
wa, zawsze był bardzo słabej jakości – mimo 
ciągłego podlewania. Do ogrodu zostały do-
prowadzone rury drenażowe z dwóch rynien, 
które odprowadzają deszczówkę z dachu o 
powierzchni ok. 60 m2. Ogród został urzą-
dzony w gruncie, przy założeniu, że woda 
infiltrowana jest do głębszych warstw gle-
by, a na powierzchni pozostaje tylko okre-
sowo, bezpośrednio po wystąpieniu opadu. 

W przypadku ekstremalnego opadu woda 
przelewa się w stronę naturalnego spadku / 
zagłębienia. Poszczególne warstwy ogrodu 
deszczowego zostały wypełnione keramzy-
tem, żwirem oraz żyzną glebą. Zaletą ogrodu 
deszczowego jest: zmniejszenie ilości spły-
wających wód deszczowych do kanalizacji, 
zwiększenie bioróżnorodności; poprawa 
jakości odprowadzanych wód opadowych; 
poprawa estetyki. 

Oprócz ogrodu deszczowego, pan Woj-
ciech wzdłuż trawnika zastosował na-
wierzchnię przepuszczalną – ścieżkę, za-
łożył łąkę kwietną, stosuje ściółkowanie 
gleby i ma kilka różnych pojemników o 
różnej pojemności do łapania deszczówki. 

Piotr Rostek – Zbieram deszczówkę w 
beczkach i w wiadrach, wykorzystując na-
turalny spadek terenu. Podczas ulewnego 
deszczu z dwóch połaci dachu domu oraz 
daszku wiaty do beczek wlatuje prawie 
1800 litrów wody. Dzięki tej prostej insta-
lacji znacznie ograniczyłem zużycie wody 
z wodociągu.

Znamy zwycięzców konkursu 
„Retencja wody”
Konkurs został zorganizowany przez Gminę Suchy Las, a jego celem była popularyzacja działań 
podejmowanych przez mieszkańców w zakresie retencji i ograniczenia zużycia wody.
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–  Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 
nasadzeń.  pierwsze drzewa zostały posa-
dzone w Suchym Lesie na terenie Aktywnej 
edukacji i Sportu, w złotkowie naprzeciw-
ko ul. Daimlera oraz na ul. złotej, a także 
w złotnikach na ul. pawłowickiej – pod 
koniec października informowała Anna 
Stachowiak z Referatu Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy. 

Nowe nasadzenia pojawią się także w 
innych lokalizacjach na terenie gminy. 
Łącznie przybędą 64 drzewa i 15m2 krze-
wów liściastych. Sadzone są następujące 
gatunki: lipa drobnolistna, brzoza brodaw-
kowata, wiśnia piłkowana ‘Kanzan’, klon 
pospolity ‘Globosum’, robinia akacjowa, 
świerk serbski, tawuła szara ‘Grefsheim’.

– przy drzewach montowane są osłonki 
na pnie, zabezpieczające przede wszyst-

kim przed mechanicznymi uszkodzeniami 
np. podczas koszenia trawy, a misy wokół 
drzew ściółkowane są zrębkami. Wszystkie 
zostaną opalikowane – wyjaśnia Anna Sta-
chowiak.  

Nasadzenia na zlecenie Gminy wyko-
nuje firma „Cedrus”, która obejmie je tak-
że 3-letnią pielęgnacją.

bs

Jesienne nasadzenia w gminie
Jesień to doskonała pora roku na sadzenie drzew i krzewów. Optymalne terminy przypadają 
na październik – listopad, podkreślają ogrodnicy. I dlatego właśnie teraz prowadzone są 
nasadzenia w gminie Suchy Las. 

Sebastian Sobczak – Temat szeroko 
rozumianej retencji wody był i jest dla nas 
ważny, a aspekty z nią związane były już 
z nami na etapie budowy domu. Na naszej 
nieruchomości planowaliśmy i ostatecznie 
wdrożyliśmy kilka rozwiązań, które po-
zwoliły na ograniczenie zużycia wody z 
sieci miejskiej oraz pewną retencję wody 
opadowej i roztopowej. W tym celu zre-
alizowaliśmy: budowę studni kopanej na 
potrzeby gospodarcze i ogrodowe; insta-
lację rozprowadzającą wodę, w tym: hy-
drofor pozwalający na czerpanie wody ze 
studni, dwa krany ogrodowe (przód, tył) 
ułatwiające m.in. podlewanie, system au-
tomatycznego podlewania ogrodu wraz z 
czujnikiem deszczu, który wyłącza sys-
tem podczas opadów deszczu – dodatko-
wa oszczędność wody, instalację odpro-
wadzającą wodę opadową i roztopową z 
dachu budynku (poprzez rynny) wprost do 
studni, która dzięki temu staje się również 
studnią chłonną. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu woda opadowa nie kumuluje się przy 
fundamentach, tylko zasila dodatkowo 
wody gruntowe.

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy! 

Barbara Stachowiak

Zadanie to zostało zrealizowane przez 
PKP PLK w ramach modernizacji linii 
kolejowej Poznań – Piła. Po dokonaniu 
niezbędnych poprawek przez wykonawcę 
– firmę PORR, które przez Kolej zosta-
ły zgłoszone podczas pierwszego odbioru 
technicznego przeprowadzonego na po-
czątku minionego miesiąca, przejście zo-
stało otwarte 27 października.  

Samo przejście przez tory kolejowe po-
wstało już ponad rok temu. Jednak zostało 
ono zamknięte, ponieważ nie było do niego 
bezpiecznego dojścia od ulicy Wałeckiej 
(po stronie poznańskiej), którego wybu-
dowanie wielokrotnie deklarowało Miasto 
Poznań. 

Ostatecznie inicjatywę przejęła Gmina 
Suchy Las i wybudowała dojście. Ścieżka 
z barierkami powstała w drugiej połowie 
września tego roku. Także po stronie su-
choleskiej, choć poza swoimi granicami, 
Gmina w porozumieniu z  Parafią na Po-
dolanach, w pierwszej połowie 2019 roku 
wybudowała ogrodzenie z siatki od istnie-
jącego ogrodzenia cmentarza do przejścia 

przez tory kolejowe, oraz ścieżkę pieszo-
rowerową z oświetleniem na odcinku od ul. 
Borówkowej również do przejścia. 

Obie inwestycje kosztowały Gminę po-
nad 200 tys. zł.

BS

Można bezpiecznie przechodzić!
Są rogatki, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, a także barierki. Pod koniec października 
PKP PLK oficjalnie otworzyły przejście przez tory kolejowe w rejonie ulicy Borówkowej  
w Suchym Lesie i ulicy Wałeckiej w Poznaniu. 
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Figura ta znajduje się w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków. Dlatego ustalenie zakre-
su, rodzaju prac, a także  samo ich wyko-
nanie wymaga współpracy 
z konserwatorem zabytków.  
– Jest to duże przedsięwzię-
cie – podkreśla Damian Tor-
ba z Referatu Komunalnego, 
który pilotuje ten temat.  
– Wymagało ono stworzenia 
programu prac konserwa-
torskich. Wszystkie nasze 
działania były podejmowane 
w uzgodnieniu z Wielkopol-
skim Wojewódzkim konser-
watorem zabytków. 

Remont golęczewskiej 
figury realizowany jest 
przez Gminę, ale z inicja-
tywy i przy współpracy ze 
sołtys Golęczewa Katarzy-
ną Kachel. 

Sołtys Wsi Golęczewo 
Katarzyna Kachel: Jak tylko zostałam 
sołtysem postawiłam sobie wiele celów, 
jednym z nich była renowacja Figury 
Najświętszej Marii panny w Golęczewie. 
Odnowienie pomnika wynikało z potrzeb 
lokalnej społeczności oraz z potrzeby dba-
nia o naszą historię. Figura znajduje się w 
centrum Golęczewa i przy niej odbywają 
się corocznie spotkania przy okazji obcho-
dów 11 listopada. Jest ona wizytówką na-
szej wsi. 

pomnik co jakiś czas „odnawiany” był 
przez lokalnych społeczników, którzy z do-
broci serca chcieli, aby wyglądał jak najle-
piej, jednak to nie wystarczało.  Rozmawia-
łam z osobami, które dbają na co dzień o 
figurę, poznałam ich troski z tym związane, 
przy okazji usłyszałam różne historie od 
mieszkańców, zapoznałam się z publika-
cjami na jej temat, szukałam również sta-
rych zdjęć, które pomogłyby przywrócić ją 
do swojej świetności. Był to proces dość 

długi i wyczerpujący. Jednak proces bar-
dzo owocny, który utwierdził mnie w prze-
konaniu, że remont jest niezbędny. Czas 

naglił, ponieważ dodatkowo 
w centrum Golęczewa to-
czyły się i toczą od paru lat 
remonty, które pogarszały 
jej stan ze względu na ciężki 
sprzęt używany podczas in-
westycji drogowych. Figura 
zaczęła pękać, a późniejsze 
decyzje miały decydujący 
wpływ na to, aby figura mia-
ła „być” albo „nie być”. po 
wszelkich analizach kosztów 
inwestycji i rozmów z ewen-
tualnymi wykonawcami, 
nadszedł czas na wdrożenie 
pomysłu w życie. Dlatego 
zwróciłam się o wsparcie 
do Radnego z Golęczewa, 
z którym udaliśmy się na 
rozmowę do pana Wójta 

Grzegorza Wojtery, którego nie trzeba było 
bardzo przekonywać do tego przedsięwzię-
cia. podczas spotkania przedstawiłam plan 
współfinansowania projektu, który zyskał 
aprobatę również Radnych Gminy Suchy 
Las. po drodze było dużo nieoczekiwanych 
problemów, ale z pomocą pracowników Re-
feratu komunalnego remont 27 paździer-
nika 2020 roku, po długich 22 miesiącach 
doczekał się realizacji i został rozpoczęty. 
Swój udział miał w tym proboszcz z para-
fii w Sobocie, do którego zwróciłam się z 
prośbą o pomoc. Ma on duże doświadcze-
nie w przeprowadzaniu takich inwestycji i 
polecił nam także wykonawcę. Ten z kolei 
zgodził się na rozpoczęcie remontu w paź-
dzierniku, mimo że ten planowany był na 
marzec, co nie było dla niego łatwe z uwa-
gi na inne zobowiązania. Bardzo się cieszę, 
że remont już się rozpoczął, że tyle wysiłku 
nie poszło na marne, że będziemy mieć pro-
fesjonalnie odnowiony pomnik.

Figura Najświętszej Marii Panny Królo-
wej Korony Polskiej po 28 latach zostanie 
ponownie odnowiona, ale jej historia jest 
znacznie dłuższa.  

W 1928 roku figurę ufundowali miesz-
kańcy wsi, jako wotum dziękczynne w 10. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Na jej cokole została zamontowana 
tablica z takim oto napisem: królowo ko-
rony polskiej zachowaj nas w Swej Opiece. 
pamiątka 10cio lecia Niepodległości pol-
skiej. katolicy Golęczewa d.11.11.1928.

Radny Marian Bajer, członek Sto-
warzyszenia Golęczewian, nauczyciel: 
przed wojną było to miejsce, gdzie odby-
wały się uroczystości patriotyczne, zwłasz-

cza z okazji 3 maja, a także 11 listopada. 
podczas II wojny światowej figura została 
zdemontowana, ale miało to inne podłoże 
niż obecnie. W Golęczewie mieszkało wie-
lu Niemców i również wielu polaków. O 

moje uszy otarło się coś takiego, że wła-
śnie ci miejscowi Niemcy, będąc w dobrej 
komitywie z tymi polakami, uprzedzili ich 
o tym, że figura zostanie zabrana czy też 
zdjęta i najprawdopodobniej zniszczona. 
Wobec tego polacy zdemontowali figurę i 
schowali ją. przez okres wojny przechowy-
wana była ona pod słomą czy sianem w go-
spodarstwie pana Juliana Wygachiewicza. 
Na wiosnę 1945 roku na nowo wróciła na 
swoje miejsce.

Uroczystości patriotyczne w tym miej-
scu zostały przywrócone w 1994 roku. 
Wówczas to figura została poddana reno-
wacji, a plac uporządkowano. Tego same-
go roku z inicjatywy Mariana Bajera odbył 
się niepodległościowy rajd rowerowy, a 
także skromna, szkolna  uroczystość – apel 
z okazji Święta Niepodległości, który z 
czasem przeistoczył się w ogólnogminne 
patriotyczne wydarzenie. – W ubiegłym 
roku, podczas 25. rocznicy naszych golę-
czewskich listopadowych spotkań, mówi-
łem, że na początku zbierała się mała grup-
ka osób – uczestników rajdu – wspomina 
Pan Marian.  – Spotykaliśmy się pod figurą 
i jechaliśmy na rowerową wycieczkę kra-
joznawczą. później zostało to odwrócone. 
Spotkania przy figurze zmieniły się w dużą 
uroczystość o charakterze gminnym, którą 
poprzedza rajd rowerowy.

Pan Marian był też jednym z inicjato-
rów, przewodniczącym komitetu budowy 
marmurowej tablicy poświęconej pamięci 
siedmiu mieszkańców Golęczewa, którzy 
zginęli w czasie drugiej wojny światowej. 
Tablica ta została odsłonięta dokładnie  
w 80. rocznicę odzyskania niepodległości, 
11 listopada 1998 roku. 

Renowacja figury ma potrwać do po-
łowy grudnia. Dawny blask przywraca jej 
firma Granit z Czarnkowa. 

Zebrała Barbara Stachowiak

Historia kołem się toczy
W Golęczewie Figura Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej została 
zdemontowana. Pod koniec października rozpoczął się jej remont.
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Schronisko zbudowało i finansuje je-
denaście gmin, w tym gmina Suchy Las. 
– ktoś powie, że bezdomne psy i koty to 
nie problem. Ale kiedy takie zwierzę błą-
ka się po ulicy, to ktoś musi się nim zająć. 
zwierzęta do Skałowa przywożone są przez 
służby miejskie. W sumie przez te pięć lat 
przyjęliśmy 2820 zwierzaków, najwięcej 
z gminy Swarzędz 743. z gminy Suchy 
Las 151 – mówi Paweł Kubiak, dyrektor 
Schroniska. – Nowy dom znaleźliśmy dla 
2100 zwierząt i to jest bardzo dobry wynik. 
Te statystyki podkreślają sens naszej dzia-
łalności – zaznacza Dyrektor. 

Schronisko w Skałowie spełnia także 
wiele innych funkcji. Na jego terenie dzia-
ła od dwóch lat krematorium dla zwierząt 
i cmentarz. – pożegnanie z ukochanym 
zwierzakiem jest zawsze bardzo trudne. I 
tak jak naszym obowiązkiem było troszcze-
nie się o niego za jego życia, tak naszym 
obowiązkiem jest sprawić mu odpowiedni 
pochówek. Co zrobić ze zwłokami? przed 
takim dylematem staje każdy właściciel 
zwierząt domowych. Jedno jest pewne, nie 
wolno ich samowolnie zakopać. zakaz ten 
dotyczy nie tylko terenów publicznych, jak 
las czy park, ale także własnej działki. Spe-
cjalistyczne firmy zajmujące się utylizacją 
zwierząt domowych, traktują zwłoki na-
szych pupili tak jak odpady. poddawane są 
one procesowi spalenia masowego. Nasza 
oferta to godne pożegnanie swojego przy-
jaciela, który bardzo często jest prawdzi-
wym członkiem rodziny. proponujemy np. 
kremację indywidulną. Jest wtedy możli-
wość zabrania urny z prochami ze sobą lub 
umieszczenia prochów w indywidualnym 
grobie na terenie Schroniska w Skałowie – 
wyjaśnia Paweł Kubiak. 

– Na naszym terenie prowadzimy rów-
nież hotel dla psów. W okresie wakacyjnym 
jest nim ogromne zainteresowanie. Czasa-
mi brakuje nawet miejsc. Hotel działa iden-
tycznie jak hotele dla ludzi. Jego standard 

jest wysoki, a ceny nie są wy-
górowane – dodaje Dyrektor 
Schroniska. – Jako były na-
uczyciel i dyrektor szkoły do-
ceniam rolę edukacji. Dlatego 
prowadzimy różnego rodzaju 
akcje edukacyjne, wspierane 
m.in. przez powiat poznański. 
W placówce posiadamy dużą 
salę edukacyjną, w której przeprowadzamy 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zdarzają się 
także studenci. Uczymy ich postępowania 

ze zwierzętami, oprowadzamy po schroni-
sku. korzystając z okazji zapraszam szkoły 
do skorzystania z naszej oferty.

Schronisko w Skałowie ma do dyspo-
zycji przeszło 5 hektarów terenu. – Dzięki 
posiadaniu tak dużego terenu proponujemy 
właścicielom czworonogów miejsce do bez-
piecznego spacerowania. Działa u nas tzw. 
wybiegalnia, z której mogą korzystać wszy-
scy mieszkańcy pobliskich gmin. zwłaszcza 
w weekendy przyjeżdża do nas mnóstwo 
ludzi ze swymi pieskami. Na jej terenie 
odbywają się także szkolenia związku ky-
nologicznego i zajęcia psów sportowych. 
Jest staw z czystą wodą, w którym nasi 
podopieczni mogą się wykąpać – wymie-
nia Dyrektor.

A czego można życzyć jubilatowi? 
– przede wszystkim jak najmniej zwie-
rząt przybywających do Schroniska i jak 
największej liczby adoptowanych. Także 
dalszej, tak owocnej współpracy z samo-
rządami gmin tworzących nasz związek i 
służbami gminnymi. Liczę, że nasz zespół 
pracowniczy nadal będzie tak oddany i nie-
zastąpiony wraz z niestrudzonym zespołem 
młodzieżowych i dorosłych wolontariu-
szy. Liczę także na dalszą współpracę ze 
sponsorami i darczyńcami.  Jednocześnie 
chciałbym poprosić wszystkich naszych 
przyjaciół o wsparcie w formie karmy, po-
nieważ czas pandemii spowodował opróż-
nienie naszych zapasów. Chętnie przyjmu-
jemy także wszelkiego rodzaju ręczniki, 
pościel i małe kocyki. Na państwa wspar-
cie oczekuje 187 psów i kotów aktualnie 
przebywających w Schronisku. Schronisko 
dla zwierząt w Skałowie można także wes-
przeć przekazując dowolną kwotę na konto 
Stowarzyszenia przyjaciół Schroniska dla 
zwierząt w Skałowie: 98 1090 1450 0000 
0001 3127 8097. Tytuł wpłaty: pomoc dla 
Schroniska (całość wpłaty przekazywa-
na jest na pomoc podopiecznym naszego 
Schroniska). Natomiast na początku przy-
szłego roku wypełniając pIT za 2020 roku 
można również przekazać 1% podatku do-
chodowego – numer kRS: 0000490587. 
zapraszam także na naszą stronę interne-
tową (www.schroniskoskalowo.pl) i profil 
fb – podsumowuje Dyrektor placówki w 
Skałowie.

■

To już 5 lat…
W niedzielę, 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Właśnie wtedy przy-
pada też święto św. Franciszka, patrona zwierząt i ekologii. I właśnie w tym dniu, w 2015 
roku otwarte zostało Schronisko dla Zwierząt w Skałowie. 

 „do serca przytul psa”  
– mieszkańcy gminy mają 
wielkie serca! 
Serdecznie dziękujemy za tak wspaniały 
odzew na wspólną akcję Gminy Suchy 
Las, Osiedla Suchy Las – Wschód i CKiBP. 
Dary, które otrzymaliśmy od Mieszkańców gmi-
ny, a które zbierane były w holu Centrum Kultu-
ry trafiły już do adresatów akcji. Do Schroniska 
w Skałowie pojechały dwa transporty z darami! 
Samochód Straży Gminnej, której również dzię-
kujemy za wsparcie, za każdym razem wypeł-
niony był po brzegi. W związku z obostrzeniami 
pandemicznymi zbiórka darów została tymcza-
sowo zawieszona. Ale liczymy, że niebawem ją 
wznowimy, by dotrzeć do Schroniska z poda-
runkami jeszcze przed świętami. 
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Czy psy w Pani rodzinie były już wcze-
śniej?

Psy były w mojej rodzinie odkąd pa-
miętam. Pierwszy trafił do nas, gdy miałam 
kilka lat. Był to seter angielski o imieniu 
Ali, który przeżył z nami 17 lat. Potem był 
owczarek – Zdzicha, uratowana z powodzi 
w Opolu przez starszego brata i posokowiec 
– Bila, zabrana od tyrana, który fizycznie 
krzywdził psa.

W przypadku Spajkiego, jakie były 
okoliczności jego adopcji?

Można powiedzieć, że wszystkiemu win-
na jest Ania Ankiewicz (uśmiech). Jesienią 
2016 roku do Schroniska w Skałowie zawio-
zła efekty zbiórki, którą zorganizowała, a po 
powrocie zamieściła na swoim profilu zdjęcie 
czarnego, kudłatego stwora w klatce, którego 
tam zobaczyła. Te roziskrzone, czarne oczy 
od razu przykuły moją uwagę. Na stronie 
Schroniska odnalazłam zdjęcie i poznałam 
imię nadane mu przez placówkę – Spajki. 
Nie zdążyłam dostarczyć swoich fantów na 
zbiórkę, zdecydowałam więc podwieźć je do 
Skałowa sama. Moje pierwsze spotkanie ze 
Schroniskiem było ogromnym zaskoczeniem 
– nie tylko z obiektem, ale przede wszystkim 
z ludźmi tam pracującymi.

Zwiedzając Schronisko trudno było nie 
zauważyć i nie usłyszeć czarnej, włocha-
tej kulki, która szalała w swoim kojcu bez 
chwili przerwy. Zapytałam, czy to Spajki. 
Tak, to był on. Wtedy pierwszy raz zosta-
liśmy sobie przedstawieni. Odwiedzałam 
go w Skałowie systematycznie – wypro-
wadzając na spacer, który często wyglądał 
jak bieg przełajowy (bo mały niemiłosier-
nie ciągnął), spędzając z nim czas podczas 
wspólnych zabaw – wszystko pod okiem 
Pani Lidii Rychlewskiej. Spajki był łaknący 
zainteresowania i pieszczot, ale jednocze-
śnie ostrożny i czujny. Jego kudłata sierść 
szybko zbijała się w trudne do rozczesania 
kołtuny i dredy. Pies nie pozwalał ich usu-
wać, ostrzegawczo kłapiąc zębami  w po-
bliżu mojej ręki. Trzeba było jednak coś z 
tym zrobić, bo niestety śmierdział już jak 
skunks (śmiech). Zjadał wszystko i w każ-
dej ilości, mimo to zauważyłam, że z wizyty 
na wizytę pies chudnie. Podczas ostatnich 
odwiedzin mogłam mu policzyć odstające 
żebra. Potrzebował pożywnej, mięsnej kar-
my. I domu…

I ta wizyta wpłynęła na Pani decyzję.
W styczniu tamtego roku było bardzo 

mroźno i śnieżnie. Postanowiłam przyspie-

szyć spotkania Spajkiego z psem, którego 
już miałam. Tylko od ich interakcji uzależ-
niałam wtedy adopcję Spajkiego. Wewnętrz-
nie wiedziałam od pierwszego spojrzenia w 
te czarne węgielki, że jeśli tylko między 
psami nie dojdzie do groźnego starcia, we-
zmę tego awanturnika ze sobą. Ze swoim 
seterem gordonem – Famousem, pojechali-
śmy do Spajkiego dwa razy. Wyglądało na 
to, że chłopaki się dogadają. Dzięki pomocy 
Pani Darii ze Schroniska, która wykąpała i 
ostrzygła psa, nie bez wewnętrznego niepo-
koju, 14 stycznia 2017 roku  zabrałam Spaj-
kiego do domu. Nie zmieniałam mu imienia, 
w końcu adoptowałam go z całym wianem: 
kołtuniącą się sierścią, nadpobudliwością, 
zaburzeniami odżywiania, atakami agresji, 
zaborczością, więc także z jego imieniem. 

Jak wyglądały pierwsze dni po przy-
jeździe Spajkiego do nowego domu?

Z ogromną radością patrzyłam jak po 
przyjeździe duży pies zachęca małego do 
zabawy w śniegu, jak przynosi mu zabaw-
ki do legowiska. Spajki stosunkowo szybko 
oswoił się z domem i ogrodem. Szybko też 
okazało się, że jego chudnięcie w schroni-
sku wynikało z tego, że posiłki jadł zbyt łap-
czywie, po czym je zwracał. Podzieliłam mu 
dzienną porcję jedzeniową na cztery części. 
Dodatkowo wprowadziłam miskę spowal-
niającą jedzenie, co pomogło już od samego 
początku. Karma z wysoką zawartością mię-
sa robiła swoje – chudzielec o wadze 12 kg 
systematycznie nabierał kształtów. Psy nie 
mogły jednak jeść razem – Spajki atakował 
Famousa przy misce i wyjadał mu łapczy-
wie jego porcję, a potem dojadał swoją. Ja-
dły zatem w oddzielnych pomieszczeniach, 

ze mną pośrodku, żeby stopować Spajkiego 
w jego wypadach do miski kolegi. 

Zaborczość nowego członka stada też 
okazała się pewnym problemem. Wszystko 
było jego: legowiska (również Famousa), 
zabawki, łóżka, fotele, patyki, a nawet prze-
strzeń. Reakcja musiała być natychmiasto-
wa – stanowczo reagowałam na każdą za-
borczość w stosunku do drugiego psa. To, co 
mnie wtedy martwiło, to nagłe ataki agresji 
Spajkiego również w stosunku do mnie. Pies 
bardzo szybko, nagle, z bezpiecznej fazy za-
bawy przechodził w fazę agresji.  Jego oczy 
przybierały wtedy czerwony kolor, szcze-
rzył zęby i atakował. Kilka razy musiałam 
zasłaniać się różnymi przedmiotami, żeby 
nie zostać pogryzioną. Ale znaleźliśmy i na 
to sposób. Famous również, bo gdy które-
goś dnia rozwścieczony Spajki dotkliwie 
ugryzł go w ucho, dostojny Gordon na swój 
psi sposób „wyjaśnił” agresorowi, że tak 
się nie robi. Wyciszaliśmy agresję długimi 
spacerami, zabawami z matą węchową oraz 
swoim i Famousa spokojem. Teraz,  ten pies 
Baskerville’ów, który wstępował w Spajkie-
go, odszedł niemal w zapomnienie. Czasem 
coś mu się przypomni, ale obecnie pies sam 
świetnie już się tonuje i po takim wyskoku, 
przychodzi nawet trochę zawstydzony, że 
mu się przytrafiło.

To, o czym Pani mówi jest bardzo waż-
ne. Uświadamia nam, że każda decyzja  
o adopcji musi być dobrze przemyślana.

Każdy pies wymaga pracy, ułożenia  
i konsekwencji. A szczególnie pies po przej-
ściach. Ta praca w zasadzie się nie kończy, 
ale z perspektywy czasu nie pamięta się  
o trudach – obraz szczęśliwego psa i całe-
go naszego stada  rekompensuje wszystko. 
Jeżeli ktoś rozważa adopcję zwierzęcia – 
namawiam do wizyty w Skałowie. Cenię 
sobie ogromnie pracę wszystkich w tym 
Schronisku – dzięki  ich zaangażowaniu  
i fachowemu podejściu, do adopcji trafia-
ją zwierzęta częściowo już socjalizowane, 
a spotkania przedadopcyjne pozwalają 
uzmysłowić kandydatowi, jakiemu psu jest 
w stanie zapewnić opiekę, a jakiemu nie 

Spajki znalazł swój nowy dom  
w Suchym Lesie
W tym roku Schronisko dla Zwierząt w Skałowie świętuje 5-lecie swojej działalności. Przez 
te pięć lat do schroniska trafiło ponad 2800 zwierzaków, z czego 2100 znalazło swój nowy 
dom. Wśród tych szczęściarzy jest Spajki. Został on adoptowany przez Katarzynę Pasiak  
z Suchego Lasu. Dziś wraz ze swoją opiekunką działa na rzecz schroniska w Skałowie.

Famous i spajki ze swoją opiekunką – Katarzyną pasiak z suchego lasu
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będzie mógł  stworzyć warunków do jego 
szczęśliwego i zdrowego życia. Uzmysła-
wiają, że to nie tylko obowiązek związany 
z wyprowadzaniem psa na spacer i radość 
z zabawy z nim, ale również pewne obcią-
żenie finansowe, związane z żywieniem 
(czasem specjalistycznym) oraz kosztami 
opieki medycznej. Ale powtórzę jeszcze 
raz – to nic, w zestawieniu z radością, którą 
pies wnosi do domu. Owszem, wraz z dużą 
ilością piachu i sierści (uśmiech).

A jakim psem dziś jest Spajki?
Dziś, prawie po czterech latach, Spajki 

kończy swój posiłek jako ostatni, i gdy inne 
psy biegają już po ogrodzie, on jeszcze wy-
lizuje swoją miskę i sprawdza skrupulatnie 
czy koledzy przypadkiem czegoś nie zosta-
wili w swoich. 

Spajki jest niezwykle żywiołowym i 
emocjonalnym psem. Jego ogon zasypia 
ostatni i jako pierwszy się budzi. Jest we-
soły, zabawny, energiczny i czuły. Potrafi 
wbiec do domu na chwilę, tylko po to, żeby 
przytulić się do mnie – co by wcześniej nie 
zbroił, moje serce mięknie i uśmiecham się. 
Spokojem, czułością, ciągłym mówieniem 
do niego, konsekwencją i nagradzaniem 
postępów w pracy, osiągnęliśmy wspólnie 
sukces. Pomógł mi Famous i jego spokój. 

A on sam zyskał w Spajku energetycznego 
kompana do zabaw. Teraz są nierozłączni i 
bardzo za sobą tęsknią, gdy zdarzy się choć-
by jednodniowa rozłąka.  

Czy są rzeczy, których Spajki nie lubi?
Nie znosi być przytrzymywany za sierść, 

choć w tej chwili wyraża to delikatnie, wcze-
śniej był to od razu atak na ręce. Nie przeła-
mywałam na siłę tej niechęci, przypuszcza-
łam bowiem, że wynika ona z jakiś przeżyć 
z przeszłości. Musieliśmy jednak stonować 
tę reakcję, aby móc chociażby pielęgnować 
jego wymagającą sierść. Spajki nie znosi 
podniesionego głosu i ręki – ucieka wtedy, 
kuli się lub chowa w swoim legowisku. 

Znana jest Pani przeszłość Spajkiego?
Historia Spajkiego nie jest znana. Został 

odłowiony w lesie – głodny i nadpobudli-
wy. Jego dawne życie odkrywamy razem, 
poznając się wzajemnie aż po dzień dzisiej-
szy. Z tych zachowań i reakcji można zbu-
dować sobie krótką historię życia Spajkiego 
przed tym, jak trafił do Skałowa. Czy musiał 
walczyć o jedzenie? Czy głodował? Czy był 
bity? Nie wiem, i trudno mi bez wzruszenia 
o tym myśleć. 

Czy dziś wyobraża Pani sobie swoje 
życie, swój dom bez psów?

Nie przypominam już sobie życia bez Fa-

mousa i Spajkiego – tak, jakby byli ze mną 
od zawsze. Jestem z nimi szczęśliwa.

Dziś Spajki zachęca, by wesprzeć 
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, któ-
re było jego domem tymczasowym.

Namawiam do pomocy zwierzętom w 
schroniskach, czy to jako wolontariusz, któ-
ry pokaże psu, że ręka może nieść czułość, a 
nie krzywdę i ból, czy też w postaci datków. 
Wsparcie finansowe pomaga kupić specjali-
styczną karmę dla psów weteranów, zwierząt 
z różnymi chorobami czy alergiami, albo 
dobrą karmę z dużą zawartością mięsa dla 
pozostałych, która szczególnie teraz pomoże 
zwierzakom odłożyć trochę tłuszczyku na 
zimę. Worek karmy o wadze 12 kg wystarczy 
dla takiego psa jak Spajki na dwa miesiące i 
kosztuje około 140 zł, dla większego, takiego 
jak Famous – na jeden miesiąc. Puszka mięsa 
(800 g) dla psa kosztuje 6-9 zł. 

Wraz ze Spajkiem zorganizowaliśmy w 
naszym Centrum Ogrodniczym stałą zbiór-
kę dla jego kolegów ze Skałowa, a datki na-
szych klientów systematycznie przekazuje-
my na konto Schroniska. Drobiazg, ale jeśli 
uda się nakarmić dwa psy przez miesiąc, to 
już dużo. Zachęcam do pomocy zwierza-
kom.

Pytała Barbara Stachowiak

Wielu rowerzystów nie zakończyło 
jeszcze sezonu rowerowego. Z tego wzglę-
du po raz kolejny apelujemy o poważne 
podejście do problemu oświetlenia roweru. 
W ciemnych uliczkach rowerzysta jest na-
prawdę mało widoczny dla kierującego sa-
mochodem, zwłaszcza jeżeli dojdą do tego 
opady atmosferyczne lub mgła. 

Kontynuując doskonalenie młodych ro-
werzystów, w październiku strażnicy po-
magali w przeprowadzeniu egzaminu prak-
tycznego na kartę rowerową w szkołach 
podstawowych w Suchym Lesie. Egzami-
nowani piątoklasiści wykazali się wysoką 
znajomością zasad ruchu drogowego oraz 
umiejętnościami panowania nad rowerem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo za-
równo rowerzystów, jak i pieszych, zwłasz-
cza tych młodszych, rozmawialiśmy z nimi 
o odpowiedzialnym uczestnictwie w ruchu 
drogowym oraz o zasadach korzystania z 
miejsc rekreacyjnych. 

Kolejnym stałym zabezpieczeniem ob-
jęliśmy Urząd Gminy. Strażnicy przeby-
wający w holu urzędu pomagają klientom 
w przestrzeganiu zasad przeciwdziałają-
cych pandemii Covid-19. Kontrole osób 
przebywających na kwarantannie również 
przyczyniają się do ograniczenia rozprze-
strzeniania się choroby.

***
Na początku rozpoczynającego się sezo-

nu grzewczego chcielibyśmy przypomnieć  

o zakazie opalania pomieszczeń odpadami 
poprodukcyjnymi lub innymi materiałami 
nieprzeznaczonymi do celów grzewczych. 
Ze względu na uciążliwość społeczną  
i zatruwanie powietrza substancjami tok-
sycznymi, działania takie będą traktowane 
szczególnie restrykcyjnie. 

Strażnicy w ramach kontroli posesyjnej, 
łącznie ze sprawdzeniem zawartości pieca 
grzewczego, kontrolują certyfikaty opału 

stałego oraz wilgotność drewna opałowe-
go. Nieodzowną częścią kontroli jest ocena 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
a przede wszystkim prawidłowość segre-
gacji odpadów. Sprawdzanie, czym miesz-
kańcy palą w piecach, oczywiście nie jest 
związane z początkiem okresu grzewcze-
go. Kontrole takie wykonywane są w trybie 

ciągłym przez cały rok. W uzasadnionych 
przypadkach strażnicy pobierają próbki 
popiołu do badań laboratoryjnych, które są 
ewentualnym dowodem w postępowaniach 
przed sądem rejonowym. 

W ubiegłym miesiącu przyjęliśmy 121 
interwencji od mieszkańców i instytucji. 
Strażnicy zastosowali 95 środków praw-
nych w formie pouczeń i grzywien manda-
towych.

Dziękując za lekturę zapraszam do 
współpracy ze strażnikami w celu podno-
szenia szeroko pojętego bezpieczeństwa w 
gminie Suchy Las. Dyżurujemy głównie 
pod tel. kom. 606 310 419 oraz stacjonar-
nym 61 812 51 81, w godz.: 6.00 – 22.00 
od poniedziałku do piątku oraz w soboty, w 
godz. 10.00 – 18.00.

Zastępca Komendanta 
Straży Gminnej w Suchym Lesie

Marek Łupiński

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
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Zintegrowane Centrum Opieki to facho-
wa pomoc specjalistów, możliwość całodo-
bowego wezwania pomocy czy skorzysta-
nia z Dziennego Domu Opieki Medycznej.  

W gminie Suchy Las projekt ko-
ordynowany jest przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Suchym Lesie. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać 
chęć swojego uczestnictwa do pra-
cownika OPS pani Aleksandry Żoł-
nowskiej,  w godz. 16.00 – 19.00 pod 
nr tel. 501 133 858. Nabór jest ciągły.

w ramach zintegrowanego centrum 
Opieki funkcjonują:

centrum usług domowych
•  Pomoc opiekunów – wizyty domowe u 

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

•  Usługi domowe – dostosowane do po-
trzeb wsparcie specjalistów (opieka pie-
lęgniarska, rehabilitacja fizyczna, wspar-
cie psychologiczne).

centrum wsparcia Opiekunów 
Faktycznych 
– praktyczna pomoc i porady w zakresie 
pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz 
dbałości o własne bezpieczeństwo podczas 
opieki. Opiekunowie mają możliwość ko-
rzystania z pakietu wsparcia, tj. wsparcia 
informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, 
pielęgniarki, psychologa.

centrum teleopieki 
– usługa dająca możliwość całodobowego 
wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia, oraz systematycznego 
kontaktu z teleopiekunem w celu moni-
torowania stanu zdrowia i sytuacji osoby 
korzystającej. Uczestnicy projektu otrzy-
mują zestawy aparatów telefonicznych i 

mobilnych guzików bezpieczeństwa – tzw. 
„czerwony guzik” w postaci wisiorka / 
bransoletki, który podopieczni mogą mieć 
stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą 
oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia 
życia lub zdrowia w celu połączenia się z 
teleopiekunem, którego zadaniem jest oce-
na sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopie-
kunowie przeprowadzają z beneficjentami 
m.in. raz w tygodniu rozmowy o charakte-
rze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy 
projektu mają również możliwość codzien-
nego kontaktu z teleopiekunami, podejmo-
wanego z własnej inicjatywy (naciskając 
tzw. „zielony guzik”).

dzienny dom Opieki medycznej  
w gminie dopiewo 
– w ramach projektu realizowane są nastę-
pujące świadczenia medyczne połączone 
z kontynuacją terapii i procesem uspraw-
niania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, 
psychologiczne, logopedyczne, terapia 
zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. 
Wsparcie przeznaczone jest dla osób nie-
samodzielnych, w tym głównie w wieku 
po 65. roku życia, których stan zdrowia nie 
pozwala na pozostawienie wyłącznie pod 
opieką podstawowej opieki zdrowotnej  
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  
a jednocześnie nie wymaga całodobowego 
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego re-
alizowanego w trybie stacjonarnym.

Projekt „Usługi społeczne i opieka me-
dyczna dla mieszkańców Wielkopolski” 
realizowany jest przez Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy Flandria, Centrum 
Medyczne CenterMed i Stowarzyszenie 
Medycyna Polska. Potrwa on do końca lu-
tego 2023 roku. 

Barbara Stachowiak

Jej organizatorem jest Klub HDK PCK 
Błękitna Kropelka. Tym  razem ambulans 
do pobierania krwi zaparkuje przed Do-
mem Osiedlowym, przy ulicy Zjednocze-
nia 4 w Biedrusku.  

– Warto przy tej okazji podkreślić, że od-
dawanie krwi jest nadal bezpieczne – zazna-
cza Paweł Kolosza, prezes Błękitnej Kropel-
ki. – przede wszystkim obowiązuje zasada 
DDM – czyli Dystans, Dezynfekcja i Masecz-
ka. ponadto kandydat na dawcę zostaje pod-
dany wstępnej kwalifikacji – przed wejściem 
do ambulansu mierzona jest temperatura, 
trzeba też wypełnić ankietę Covid. 

Należy jednak pamiętać, że do odda-

wania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie 
zdrowe osoby (bez jakichkolwiek objawów 
infekcji m.in.: gorączki, kaszlu, kataru – w 
tym alergicznego, duszności, biegunki, wy-
miotów), które w ciągu ostatnich 10 dni nie 
miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem 
lub objętą kwarantanną / nadzorem epide-
miologicznym. Osoby, które były objęte 
kwarantanną mogą zgłosić się do oddania 
krwi po 18 dniach od czasu zakończenia 
kwarantanny.

Obecnie (stan na 3 listopada) zapasy 
krwi w Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z całą 
pewnością wymagają uzupełnienia. Po-

trzebna jest krew, w szczególności grupy: 
Rh–, B Rh–, A Rh–. W tych przypadkach 
stan zapasów jest bardzo niski lub niski. 

Listopadowa akcja jest kolejną, organi-
zowaną w tym roku przez Klub HDK PCK 
Błękitna Kropelka. Poprzednia w gminie 
odbyła się we wrześniu w Centrum Kultu-
ry w Suchym Lesie. – Wówczas akcję zor-
ganizowaliśmy z przeznaczeniem dla Agaty 
piłkarskiej. Do oddania krwi zgłosiło się 
49 osób. po kwalifikacji lekarza krew po-
brano od 42. W wyniku tej akcji udało się 
pozyskać 18.900 ml najcenniejszego leku. 
ponadto 4 osoby zarejestrowały  się do 
bazy dawców szpiku – relacjonuje Paweł 
Kolosza. 

Klub HDK PCK Błękitna Kropelka 
działa nie tylko w gminie Suchy Las. Na 
początku listopada organizował akcję w 
Śmiglu, a przed Biedruskiem – 21 listopa-
da w Bogdanowie.  

bs

Bezpłatne usługi społeczne  
i opieka medyczna
Gmina Suchy Las wraz z sześcioma innymi wielkopolskimi samorządami uczestniczy  
w unijnym projekcie pn. „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców 
Wielkopolski”, którego głównym założeniem jest funkcjonowanie Zintegrowanego Centrum 
Opieki. Z jego bezpłatnej oferty mogą korzystać m.in. mieszkańcy gminy Suchy Las  
– seniorzy, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne, a także opiekunowie tych osób. 

Potrzebna krew!!!
Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie – alarmują 
krwiodawcy.  W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze 
bardziej potrzebna. Zachęcamy zatem do uczestniczenia w akcjach zbiórki krwi. Najbliższa  
w gminie Suchy Las odbędzie się 28 listopada. 
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W zaszczytnym gronie 18 nagrodzonych 
osób znalazła się mieszkanka Golęczewa. 
Monika Szyszka, która obecnie pracuje 
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w podstacji w Suchym Lesie, 
otrzymała odznakę honorową „Za Za-
sługi dla Ochrony Zdrowia”, nadawaną 
przez Ministra Zdrowia. 

Pani Monika ratownikiem medycz-
nym jest od 9 lat. Jak podkreśla, praca ta 
nie jest łatwa i przede wszystkim nie jest 
dla każdego. – Wielokrotnie zmagamy 
się z wieloma przeciwnościami, pokonu-
jemy własne słabości, lęki niosąc pomoc 
innym – mówi. – Do tego zawodu trzeba 
być przygotowanym zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie, gdyż sytuacje w jakich 
często się znajdujemy są trudne dla nas 
oraz dla osób, które w danym momencie 
oczekują pomocy. Jesteśmy tam, gdzie 
dzieją się rzeczy niespodziewane, nagłe, 
stany zagrażające życiu i zdrowiu.  

Obecnie praca ta jest jeszcze bardziej 
obciążająca, ponieważ ratownicy me-
dyczni są na pierwszej linii ognia walki 
z epidemią. Jako pierwsi mają kontakt 
z zakażonymi koronawirusem. Pani Mo-
nika dodaje jednak, że zawód ratownika 
medycznego trzeba przyjąć z całą odpo-
wiedzialnością. – pomimo wszelkich ne-
gatywnych aspektów, widok ulgi w oczach 

drugiego człowieka, słowo dziękuję, powo-
dują, że nie wyobrażam sobie robić cokol-
wiek innego – podkreśla. – praca ta cho-
ciaż w dzień i w nocy, w każde święta daje 

mi niesamowitą satysfakcję i spełnienie.  
Podczas październikowego uroczystego 

spotkania pracownicy medyczni odznacze-
nia Ministra Zdrowia i gratulacje przyjęli 
od Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogo-

towia Ratunkowego w Poznaniu Marcina 
Zielińskiego i Zastępcy Dyrektora ds. Ra-
townictwa Medycznego Aleksandra Paw-
laka. – Informacja o przyznaniu wyróż-
nienia była dla mnie miłym zaskoczeniem. 
Jednak jakiekolwiek wyróżnienie wywołuje 
pozytywne emocje i dodaje sił do dalszej 
„walki” – komentuje Pani Monika. 

„Naszej” ratowniczce z całą pewnością 
energii do pracy nie brakuje. Potwierdza to 
Krzysztof Sierszuła, ratownik medyczny i 
koordynator zespołu w podstacji pogotowia 
ratunkowego w Suchym Lesie. – Monika 
jest typem lidera grupy. Jej zaangażowanie 

i działanie sprawiają, że pozostali chcąc 
jej dorównać, muszą bardziej się przy-
kładać. To z kolei pozytywnie wpływa na 
bezpieczeństwo i jakość pracy całego 
naszego zespołu.  

Kandydaci do oznaczeń typowa-
ni byli przez kierowników Zespołów 
Ratownictwa Medycznego. – Niestety 
wytypować trzeba było tą jedną osobę. 
Wskazałem panią Monikę na podstawie 
szeregu różnych jej zachowań i działań. 
Ale muszę przy tej okazji dodać, że w na-
szym zespole są przynajmniej jeszcze ze 
trzy osoby, którym należałoby się takie 
wyróżnienie – podsumowuje Krzysztof 
Sierszuła. 

Pani Monika oprócz tego, że jest ra-
townikiem medycznym, od trzech lat 
związana jest z OSP Golęczewo. Stra-
żakiem została dzięki narzeczonemu 
Krzysztofowi Ancucie, a straż stała się 
jej pasją. Jak podkreśla, dzięki przyna-

leżności do OSP ma możliwość ciągłej na-
uki, zdobywania doświadczenia od ludzi, 
którzy są wyjątkowi i może liczyć na nich 
w każdej chwili. 

Barbara Stachowiak

„Nasza” ratowniczka otrzymała 
wyjątkowe odznaczenie
Dzień Ratownictwa Medycznego w Polsce obchodzony jest 13 października. W przeddzień 
tego święta w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu uhonorowano 
pracowników medycznych, którzy w tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii wyróżnili 
się swoimi działaniami. 

W imieniu Mieszkańców uczestniczących w spacerach podczas ogól-
nopolskich protestów Kobiet, na ręce Komendanta Komisariatu Policji  
w Suchym Lesie – Pana podkom. Dominika Sierżanta składam podzię-
kowania. Państwa postawa, pomoc i dbałość o bezpieczeństwo Miesz-
kańców są godne pochwały. Dziękujemy!

Anna Ohirko

SucHy laS  
dla KObiet
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Biblioteka poleca
literatura dla dOrOSłycH…
angelika Kuźniak, Soroczka,  
wydawnictwo literackie, 2020.

Niewielka objętościowo, 
poruszająca reporterska 
opowieść o przemijaniu, 
pamięci i sztuce żegna-
nia się ze światem. An-
gelika Kuźniak oddaje 
głos starszym i młod-
szym, którzy od dawna 
starannie obmyślają,  

w jakich ubraniach położą się do trumny, 
jaka ona będzie, kto przyjdzie ich poże-
gnać, co najbliżsi dadzą im w ostatnią dro-
gę. Projektują własne odchodzenie, ale tak 
naprawdę opowiadają o życiu – o wojen-
nych miłościach, o nadal żywym bólu po 
stracie, o relacjach z sąsiadami, o spraw-
dzonych ziołach na dolegliwości. Dzielą 
się swoimi przekonaniami i tym, w co wie-
rzą. Historie kolejnych bohaterów autorka 
przeplata znalezionymi w zeszycie babki 
fragmentami pieśni pustonocnych, śpie-
wanymi dawniej przy zmarłym jako część 
rytualnego pożegnania. Z opowieści Kuź-
niak wyłania się gorzki obraz tego, jak na 
przestrzeni lat zmieniał się nasz stosunek 
do śmierci – jak poprzez kulturę masową 
żyjącym w zgiełku i pośpiechu ludziom 
wpaja się obraz życia bez śmierci, a jej te-
mat budzi dyskomfort lub popłoch. Sorocz-
ka jest poetyckim zapisem socjologicznym, 

który stara się uchwycić istotę tego, o czym 
coraz częściej boimy się rozmawiać. 

literatura dla młOdzieŻy…
Kamel benaouda, norman, chłopak bez 
supermocy, polarny lis, 2020.

Czytanie w myślach? 
Przenikanie przez ścia-
ny? Widzenie w ciemno-
ści? To nic szczególnego, 
w tym świecie każdy ma 
jakąś supermoc (choćby 
była tak absurdalna jak 
zginanie papieru siłą 
woli). Każdy oprócz Nor-

mana, który żadnej nie posiada i (całkiem 
mocno) utrudnia mu to życie. Jak przejść 
test ujawniający nieistniejące zdolności? 
Jak przeżyć egzamin z pamięci absolutnej, 
będąc ofermą z historii? Jak nie zawieść 
oczekiwań rodziców? Jak zdobyć serce 
dziewczyny, która umie latać? I wreszcie, 
jak wywinąć się zbirom, którzy czyhają na 
jego zupełnie niezwyczajną zwyczajność? 
Norman będzie to musiał wygłówkować… 
oczywiście nie sam! Z pomocą przyjdą mu 
przyjaciele. Magiczne perypetie przeplata-
ją się w powieści ze scenami ze zwykłego 
szkolnego życia. Czytelnicy lubiący wartką 
akcję i poczucie humoru znajdą tu wszyst-
ko, czego trzeba do dobrej zabawy. Jest to 
również historia o przyjaźni, inności i wsty-
dzie przed śmiesznością. Książka Kamela 
Benaoudy została we Francji wyróżniona 
nagrodą dla najlepszej debiutanckiej powie-
ści dla młodzieży.

literatura dla naJmłOdSzycH…
emma adbåge, Jedyna taka ester, 
idnokrąg, 2020. 

Ester od początku cieszy się w nowej 
klasie sporym zainteresowaniem. odważ-
na, pewna siebie i wyróżniająca się - nic 
dziwnego, że imponuje cichej, wycofanej 
Signe. Ester ma własny klucz, sama wraca 

do domu, a jej mama to 
światowej sławy aktor-
ka Greta Garbo. Dziew-
czynka jest zapatrzona 
w Ester jak w obrazek. 
Z czasem jednak Signe 
odkrywa, że nowa przy-
jaciółka ma wiele tajem-
nic i daje się wciągnąć  

w sieć niedopowiedzeń oraz zmyśleń, któ-
re stają się nieznośnym ciężarem. Książka  
z dużą wrażliwością uczula młodych od-
biorców na pojęcie odpowiedzialności  
i wagę wzajemnego zaufania. Poprzez 
proste, subtelne dialogi czytelnik odkry-
wa niszczycielską moc kłamstwa (również 
tego niewinnego, wynikającego z chęci 
zdobycia uznania czy złagodzenia samot-
ności). Ciekawy, niejednoznaczny portret 
przyjaźni uczy, że nie warto mieć swoje 
zdanie i odwagę, by go bronić, ale jedno-
cześnie przestrzega przed przyczepianiem 
łatwych etykiet innym. Duże litery i przy-
stępny język sprawdzą się w przypadku 
początkujących czytelników, a fabuła za-
prasza do późniejszej rozmowy z dorosłym 
na ważne dla dziecka tematy.

anna Karenina lwa tołstoja  
czytana na nowo

Lektura tekstów uznanych za arcydzie-
ła, klasycznych pozycji wymienianych na 
listach „obowiązkowe do przeczytania”, 
bywa niekiedy niebezpieczna. Nie zawsze 
taki tekst utrzymuje naszą uwagę, przyjem-
ność czytania nie jest zbyt duża i kończy-
my lekturę raczej przekonani, że spełnili-
śmy obowiązek istot kulturalnych, aniżeli 
mamy za sobą przyjemne doświadczenia 
czytelnicze. Do takich tekstów na pewno 
nie należy Anna karenina – wrześniowe 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  
w bibliotece potwierdziło, że powieść Toł-
stoja nie zdezaktualizowała się, a nawet 
odkryła przed nami takie wątki, na które 
wcześniej nie zwracałyśmy uwagi. 

W Annie kareninie nie chodzi jedynie 
o romans. Co prawda, historia relacji mię-
dzy Anną, jej mężem i Wrońskim przyciąga 
uwagę czytelników. Śledzimy z uwagą de-
cyzje zdradzanego męża, chcemy zrozumieć 
Annę rzucającą wyzwanie całemu świa-
tu, oceniamy hrabiego Wrońskiego i jego 
umiejętność odnalezienia się w sytuacji, 
która zdaje się go przerastać. Jednak ta mi-

łość nie dzieje się w próżni. 
Relacje towarzyskie w środo-
wisku Moskwy i Petersburga 
cechuje sztuczność, określają 
je reguły, których złamać nie 
wolno. Nie mają one jednak 
wiele wspólnego z prawdzi-
wym, autentycznym życiem, 
jakie możliwe jest jedynie na 
wsi, blisko natury i z zachowaniem szacun-
ku dla chrześcijańskiej pokory i prostoty. 
Tołstoj, wychodząc od romansowej histo-
rii, daje nam w finale coś zaskakującego: 
wiwisekcję małżeństwa, próbę odpowiedzi 
na pytania o prawdę uczuć i życia, granice 
moralne i ich nieostrość.

Anna karenina  okazała się też zaskaku-
jącą opowieścią o kobietach i prawach rzą-
dzących ich życiem. Jak wychodzić za mąż 
albo raczej, jak zostać wydaną dobrze za 
mąż? Cóż to znaczy – zdają się pytać rodzice 
panien na wydaniu. Jak żyć, gdy jedyne, co 
zostaje kobiecie po początkowych uniesie-
niach w małżeństwie, to kolejne ciąże, dzieci 
i kłopoty finansowe, gdy mąż jest raczej za-
interesowany uwodzeniem tancerek aniżeli 
dbaniem o byt rodziny? To kobiety dotykają 

w tej historii prawdy o począt-
kach życia i jego końcu, jedne 
jak Dolly i Kitty, godzą się na 
to, co przynosi życie, Anna 
nierozumiana przez nikogo 
płaci najwyższą cenę. Trudno 
zrozumieć jej postawę, pra-
gnienie, by miłość wystarczy-
ła za cały świat.

Powieść Tołstoja obrosła wieloma ko-
mentarzami. Według Milana Kundery 
to historia, w której nikt nie jest panem 
prawdy i wszyscy mają prawo do zrozu-
mienia. Z kolei Tomasz Mann twierdził,  
iż najważniejszym bohaterem tej opowieści 
jest Lewin. Każdy z nas może mieć własną 
interpretację tej historii, która nic nie stra-
ciła na swej aktualności i dlatego warto do 
niej wrócić. Tołstoj konstruuje nam świat 
kompletny, dba o szczegół i potrafi patrzeć 
z dystansu. Anna karenina to odpoczynek 
od fragmentarycznych fabuł, do których 
przyzwyczaiła nas współczesna literatura, 
paradoksalnie szansa na oderwanie się od 
rzeczywistości i powrót do najważniej-
szych w niej kwestii, jak prawda i fałsz. 

Ilona Starosta
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25 września z filii bibliotecznej w Chlu- 
dowie wystartowały zespoły dorosłych 
i dzieci, biorące udział w pierwszej tere-
nowej grze mobilnej na temat Chludo-
wa „Echa Victorii… 350 km dalej”. Pro-
wadzeni przez GPS, za pomocą aplikacji 
Action Track gracze poruszali się po wy-
znaczonych punktach na wsi, krok po kro-
ku odsłaniając kolejne karty historii dzie-
jącej się w 1920 roku. Fabuła rozgrywki 
opierała się na wydarzeniach wojny pol-
sko-bolszewickiej, przedstawionych z lo-
kalnej perspektywy. Gracze wcielali się  
w grupę reporterów przybyłych z Poznania, 
organizujących pomoc żołnierzom na fron-
cie wojennym. Wśród zadań nie brakowało 
szyfrów, ciekawostek i źródeł historycz-
nych, obejmujących ten ważny w historii 
czas. Grający musieli również podejmo-
wać ważne decyzje, kształtujące przebieg 
historii. Zwycięskie 5 drużyn z najwyższą 
liczbą punktów wygrało atrakcyjną grę 
planszową. Gra „Echa Victorii…” po pre-
mierze została udostępniona wszystkim 

naszym czytelnikom. Powstanie „Ech Vic-
torii…” poprzedzone były spacerem histo-
rycznym z p. Ryszardem Chruszczewskim, 
zbieraniem i opracowywaniem źródeł oraz 
warsztatami projektowania gier dla mło-
dzieży. 

Projekt współfinansowany ze środ-
ków darowizny otrzymanej od Fundacji 
LOTTO im. H. Konopackiej w ramach 
konkursu grantowego „Patroni Roku 
2020”.

ECHA VICTORII… 350 KM DALEJ 
– PODSUMOWANIE PROJEKTU

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza  
dla każdego przedszkolaka. 
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w sucholeskiej bibliotece.

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wie-
czory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć 
dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać 
się do sucholeskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego 
Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wy-
prawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsło-
nie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. 
Po wyprawki zapraszamy od grudnia.
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Zapraszamy dzieci i młodzież z przed-
szkoli, szkół, zajęć pozaszkolnych, przy-
jaciół, ale także całe rodziny, seniorów, 
dużych i małych konstruktorów do wzięcia 
udziału w konkursie na Szopkę Bożona-
rodzeniową. Najważniejsza jest pomysło-
wość i oryginalność, przy jednoczesnym 
odwołaniu do tradycji. Materiał i techno-
logia wykonania prac są dowolne, ale su-
gerujemy rozwiązania ekologiczne. Ogra-
nicza Was tylko wyobraźnia!

W tym roku CKiBP również przewi-
działo nagrody finansowe. Zwycięzcy każ-

dej kategorii wiekowej otrzymają 700 zł 
w przypadku prac zbiorowych i 500 zł  
w przypadku prac indywidualnych. W tym 
roku zapraszamy również do zabawy na 
facebooku CKiBP! Szopka, która otrzyma 
najwięcej polubień pod zdjęciem zamiesz-
czonym na naszm profilu, otrzyma nagrodę 
publiczności.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową 
dostępne na www.osrodekkultury.pl.

Szopki należy dostarczyć do Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym 
Lesie przy ul. Szkolnej 16 w terminie  

1-11 grudnia (od poniedziałku do piątku  
w godz. 10:00-14:00). Wyniki ogłosimy  
18 grudnia, a na Święta wszystkie szopki 
będą mogły wrócić do właścicieli.

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
Pomimo wszelkich przeciwności otaczającego nas świata, niezmiennie, jak co roku 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zaprasza Was do udziału w Konkursie na Szopkę 
Bożonarodzeniową. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurencja będzie odbywała się  
w różnych kategoriach wiekowych w grupach oraz indywidualnie.

KSIĘGA DŻUNGLI 
– GŁOŚNE  
CZYtaNIE BaJEK

Zapraszamy wszystkie dzieci na Gło-
śne Czytanie Bajek online. Tym razem 
Piotr Witoń zinterpretował dla Was nie-
samowite przygody Mauliego i jego nie-
zwykłych przyjaciół. Mowa oczywiście 
o książce Księga dżungli Rudyarda Ki-
plinga. Mauli trafił do dżungli jako małe 
dziecko. Wychował się wśród wilków i stał 
się sprzymierzeńcem wielu innych dzikich 
zwierząt. Zachęcamy serdecznie do obej-
rzenia oraz wysłuchania tej fascynującej  
i egzotycznej historii. Link do filmu znaj-
duje się na stronie internetowej www.osro-
dekkultury.pl oraz na facebooku CKiBP. 
Życzymy udanej zabawy!!!

WERNISAŻ ON-LINE  
wydawnictwa jubileuszowego

Zarząd Osiedla Grzybowego, Promocja Gminy 
oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Suchy Las  
ZaPraSZają 5 grudnia o godz. 18.00  
na „WErNISaŻ ON-LINE” kalendarza  

wydanego z okazji  
jubileuszu 25-lecia Osiedla Grzybowego. 

Kalendarz ten promuje piękne gminne krajobrazy 
uwiecznione w obiektywie aparatu przez mieszkańców 

Osiedla Grzybowego. Wydarzenie,  
na które serdecznie zapraszamy dostępne będzie na 

fanpage-u Osiedla Grzybowego  
www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas. 
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Chór „Soli Deo”  w listopadzie bieżące-
go roku obchodzi dwudziestolecie swojego 
istnienia. Plany, by tak piękny jubileusz 
uhonorować, były bardzo ambitne. Oprócz 
warsztatów chóralnych, dwóch festiwali, 
jubileuszowego koncertu galowego, zapla-
nowano kilkudniowy wyjazd do Rzymu i 
Watykanu z koncertami pieśni sakralnej, 
wizytą na Monte Casino i oddanie tam hoł-
du poległym polskim żołnierzom. Wszę-
dzie chcieliśmy pozostawić ślad Suchego 
Lasu – miejsca, z którego chór się wywo-
dzi. 

Pandemia pokrzyżowała część naszych 
zamierzeń. Nie  mogliśmy wyjechać za-
granicę. Z ogromnym żalem, zawiesiliśmy 
częściowo próby zespołu. Gdy obostrzenia 
związane z pandemią złagodzono, wzno-
wiliśmy próby i zaczęliśmy snuć kolejne 
plany. Tym razem miały to być warsztaty 
chóralne i koncerty połączone z kilkudnio-
wym wyjazdem na Podlasie. Pod koniec 
września udało nam się je zrealizować. 

Wyjazd okazał się bardzo owocny. Chó-

ralne warsztaty, które odbyły się w dwóch 
odsłonach, indywidualnej i zespołowej, 
pokazały nam, jak wielkie możliwości kry-

ją się w ćwiczeniach emisji głosu. Koncer-
towaliśmy w dwóch miejscach: w kościele 
w Białymstoku i w kościele pw. św. Anto-

niego w Sokółce, znanej z Cudu Euchary-
stycznego, który się tutaj wydarzył. 

Niewątpliwą atrakcją wyjazdu było, 
choć bardzo skrótowe i pobieżne, pozna-
nie kilku ciekawch i ważnych dla Podlasia 
miejsc. Podlasie to obszar wielokulturowy 
i wielowyznaniowy. Różnorodność spoty-
ka się tu na każdym kroku. Współistnienie 
wielu kultur i religii jest tu zjawiskiem tak 
naturalnym, że rdzenni mieszkańcy nie do-
strzegają w tym żadnego problemu. Nam 

też udało się tej różnorodności dotknąć 
dzięki opowieściom naszej pani przewod-
nik i możliwości zobaczenia kilku cerkwi, 

synagogi, meczetu czy zetknięcia się z 
kulturą tatarską. Możliwość bezpośredniej 
rozmowy z osobami oprowadzającymi nas 
po tych miejscach, wzbogaciła naszą wie-
dzę historyczną, kulturową, a także kuli-
narną. 

Zachęcamy do odwiedzenia Podlasia, 
bogatego różnorodnością kultur, historii i 
przyrody. A w imieniu naszej dyrygentki 
Lucyny Dudkiewicz, wszystkich kochają-
cych muzykę i lubiących śpiewać zapra-
szamy do chóru „ Soli Deo”. Ciągle mamy 
nadzieję, że nasze plany jubileuszowe uda 
się zrealizować, jeśli nie w tym roku, to na 
pewno po ustaniu pandemii. 

Barbara Bayer

Chór „Soli Deo” śpiewa 20 lat
Chór „Soli Deo” z Suchego Lasu rozpoczął 20-ty rok działalności wyjazdem do Izraela – Ziemi 
Świętej w grudniu 2019 roku. Odwiedził miejsca będące źródłem inspiracji wykonywanego 
repertuaru, m.in.: Nazaret, Betlejem, Jerozolimę czy Jezioro Galilejskie. Śpiewał także  
w Bazylice Narodzenia Pańskiego, Domu Pokoju w Betlejem i na Górze Błogosławieństw.  

Uroki Białowieży 

warsztaty chóralne – zajęcia z emisji głosu Na wzgórzu Świętej wody koło Białegostoku
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Wokół Poznania nie brak terenów zie-
lonych, które doskonale nadają się dla 
miłośników ruchu na świeżym powietrzu. 
Dotychczas na potrzeby biegaczy oraz fa-
nów nordic walking i ćwiczeń na ścieżkach 
zdrowia wytyczono kilkanaście tras, które 
doskonale nadają się zarówno na jedno-
razowy wypad, jak i do regularnych ćwi-
czeń.
wędrując z kijkami

Aktywna trójka, czyli 55 km znakowa-
nych tras na terenie Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego, to propozycja dla fanów 
wędrówek z kijkami, biegania i… biegó-
wek. A co po drodze? Przede wszystkim 
piękne krajobrazy: wzgórza, lasy i jeziora, 
śródleśne polany i wiekowe aleje drzew, 
no i legendarna Studnia Napoleona z wodą 
o smaku szampana! Po drugiej stronie Po-
znania, w malowniczej scenerii Parku Kra-
jobrazowego Promno, wytyczono Pobie-
dziskie Szlaki Nordic Walking. Trzy pętle 
o łącznej długości ponad 20 km prowadzą 
wśród pól i dorodnych lasów liściastych z 
kilkoma śródleśnymi jeziorami i licznymi 
oczkami wodnymi. Najpiękniej jest wcze-
sną wiosną, kiedy dno lasu pokrywają roz-
ległe kwietne dywany. 

Lasy Puszczy Noteckiej i dolina Wełny 
na terenie gminy Oborniki, to idealne miej-
sca na spacery z kijami. Wiedzą to dosko-
nale członkowie Stowarzyszenia Włóczy-
kije. Organizacja zainicjowała powstanie 
systemu tras nordic walking, które pozwa-
lają dotrzeć m.in. do punktu widokowego 
nad Wełną, miejsca pamięci narodowej 
– Grobów Rożnowickich i Muzeum Mły-

narstwa w Jaraczu. Cztery obornickie trasy 
liczą łącznie 36 km, a niemal identyczną 
długość ma najnowszy system nordic wal-
king, stworzony w Zielątkowie na terenie 
gminy Suchy Las. „Z kijami na zielątkow-
skie lasy” można ruszyć, korzystając z pię-
ciu oznakowanych tras.

wspólne treningi
Miłośnicy treningów w plenerze zapew-

ne doskonale znają trasę Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki – 10-kilometrową, 
oznakowaną pętlę wśród lasów palędzko-
zakrzewskich. W każdy sobotni poranek 
wykorzystują ją również uczestnicy par-
krun Dąbrówka – pięciokilometrowego 
biegu z pomiarem czasu. Do rodziny par-
krun należy też bieg w Swarzędzu. Trasa 
parkrun Jezioro Swarzędzkie prowadzi 
po ścieżce spacerowo-rowerowej wzdłuż 
wschodniego brzegu, ale biegacze czę-
sto okrążają całe jezioro. Po drodze moż-
na sobie zaserwować dodatkowy zestaw 
ćwiczeń, korzystając z urządzeń ścieżki 
zdrowia. W Murowanej Goślinie na tre-
ningi często wybierana jest licząca 5 km 
pętla, fragment trasy Murowanej Dychy, 
a w Puszczy Zielonce – podobnej długo-
ści trasa imprezy Dziewicza Góra Biega!  
W Buku w każdy poniedziałek można po-
trenować z Bukowskim Klubem Biegacza, 
w ramach cyklu Biegam bo lubię.

Miłośnicy nordic walking z Puszczyko-
wa wędrują z kijkami w każdy poniedzia-

łek i środę, startując z ulicy Kościelnej. W 
Śremie regularne spacery z instruktorem 
organizują członkowie grupy #śremchodzi. 
Można ich spotkać m.in. na „Tajemniczym 
bagienku” i „Niezapomnianej przebieżce”, 
czyli ścieżkach biegowych w Parku im. 
Włodzimierza Puchalskiego w centrum 
miasta.
w zdrowym ciele zdrowy duch

Kto chciałby połączyć spacer z kom-
pleksowym treningiem całego ciała, może 
wybrać się na ścieżkę zdrowia Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza-Błonie”, 
wyposażoną w odpowiednie urządzenia 
i tablice instruktażowe. Trasa o długości 
3,8 km przebiega w obrębie Zwierzyń-
ca – lasu doświadczalnego na zachodnim 
brzegu Jeziora Kórnickiego. W pobliskim 
Borówcu na rowerzystów i spacerowiczów 
czeka oznakowana i niedawno odnowiona 
pętla Borówieckiego Ringu Rekreacyjnego 
o długości 11,5 km. Mini-ścieżka zdrowia 
znalazła się także na trasie biegowej na 
południowym pograniczu poligonu Bie-
drusko. Parking i miejsce na piknik na 
starcie, znakowana trasa w formie pętli, 
dwa warianty długości, a przede wszyst-
kim – malownicze otoczenie z sędziwymi 
dębami i śladami bobrów: ścieżka biegowa 
Łysy Młyn ma wszystko to, o czym marzą 
fani treningu w pięknych okolicznościach 
przyrody.

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.

Trening pod chmurką
Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, jak ważny jest ruch, rekreacja i ćwiczenia. 
Jednocześnie coraz częściej mówi się o potrzebie częstszego kontaktu z naturą. A gdyby tak 
połączyć jedno z drugim? Rozwiązanie nasuwa się samo: trening w plenerze!

las doświadczalny zwierzyniec w rejonie Ścieżki zdrowia  
w kórniku 

Nordic walking w gminie Oborniki

Na ścieżce biegowej Łysy Młyn 

Na trasie nordic walking w parku Krajobrazowym promno 

Spacer z kijami na trasie aktywnej Trójki 
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W lutowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” rozpoczęliśmy cykl „Wyce po noszymu”. Dziś zapraszamy do kolejnej 
jego odsłony, w której prezentujemy teksty w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana Strugarka, mieszkańca 
Biedruska.  

WYCE PO NOSZYMU
Trzymcie się wiaruchna
Wie już nawet eda kirus
Co to jest koronawirus,
Nie dziwota, bakcyl chiński
Wlecioł do nos w sposób świński
Nawystworzoł popeliny,
Chore szczony i dziewczyny
Chory nawet Trump z Johnsonem
Somsiod Marych ze swym szczonem
Chory wuja i somsiadki
Choć na sznupie mieli szmatki 
Wszyscy chapli więc galara,
przylizie to do nos zaroz
I szwesterki i doktory
każden bydzie teroz chory
Nie pomogą amedyny
Czosnek, imbir i cytryny
Chapnąć to każdego może
I nieważne w jakiej porze
Więc co robić? jo już wiem
Trza przestrzegać  De, De, eM

krzysiu dostał na imieniny od 
dziadusia dwie dychy. Matka szpy-
cuje z boku na synka i po chwili 
mówi. podziękuj zaś dziadzi za pre-
zynt. Ale jak – pyto się mały knaj-
der. Tak jak ja dziękuję tacie jak mi 
daje bejmy. Szczonek kiwnął glacą 
i mówi – tej dziadzia, a czymu tak 
mało.

eda wraca autem z arbajtu.  
W pewnej chwili szpycnął swoją 
teściową jadącą kuftą. Dogonił ją  
i pyta się do kędy jedzie. Teściówka 
obcięła go badawczo i godo, że na 
cmyntorz. eda pokiwoł glacą i rzu-
cił – a kto zaś mamusi tę kuftę do 
chaty odprowadzi?

Synek czymu tak dudlisz? Bo mi 
się śniło, że nasza lania się spa-
toniła. Ady przestań już brynczeć, 
przecież to aby sen, tako mara.  
No i właśnie dlatego ryczę.

Goli Wiecha perpedes bez park,  
a vis a vis niej idzie jej kompela  
krycha i pcha szportkę. przywitały 
się a Wiecha obcinając psiapsiółkę 
pyta: tej, czy to jest tyn kabriolet co 
Ci go Maryś obiecał przed ślubem?

1. Które miejsce zajęła gmina Suchy 
Las w Medialnych Perłach Samorządu 
2020:
A. 1
B. 2
C. 3

A Ty co wiesz o gminie?
W tym roku trzecia edycja Wielkiego Testu o gminie Suchy Las nie odbyła się w zapowiadanym terminie – 15 listopada. Ale przez cały 
czas zachęcamy Państwa do zgłębiania wiedzy o gminie, ponieważ liczymy, że już wkrótce wszyscy spotkamy się w Centrum Kultury, 
by sprawdzić swoją wiedzę o gminie. Póki co zapraszamy do comiesięcznej zabawy na łamach „Gazety Sucholeskiej”. W kolejnych 
wydaniach zamieszczamy kilka pytań o historii, współczesności gminy. 

Tym razem mamy NAGRODY NIESPODZIANKI dla pierwszych pięciu osób, które poprawnie odpowiedzą na poniższe pyta-
nia. Odpowiedzi należy przesłać  na adres: b.stachowiak@suchylas.pl, wpisując w temacie maila: Mini „Wielki Test”. Na odpowie-
dzi czekamy od 16 listopada br. od godz. 16.00.

2. Figura Najświętszej Marii Panny Królowej 
Korony Polskiej w 1928 roku jako wotum 
dziękczynne została ufundowana przez mieszkańców w:
A. Suchym Lesie
B. Biedrusku 
C. Golęczewie

3. Chór „Soli Deo” z Suchego Lasu w tym roku świętuje jubileusz:
A. 10-lecia istnienia
B. 20-lecia istnienia
C. 30-lecia istnienia

4. Co w gwarze poznańskiej oznacza słowo kufta? 
A. czapkę
B. wóz
C. rower 
D. kurtkę 

mini „wielKi teSt”
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O zdarzeniu tym rozpisywały się gazety. 
Pamięta je także dziś 98-letni Pan Florian 
Okupniak, który urodził się w Glinnie i 
spędził tu lata swej młodości. Mówi o nim 
także Lech Andrzejewski, któremu rodzin-
ną historię o swoim rodzeństwie opowie-
dział ojciec Zbigniew.  

Informacja o wstrząsającym swą grozą 
wypadku została zamieszczona w „Kurje-
rze Poznańskim”, w numerze ze stycznia 
1936 roku. „Powracające ze szkoły có-
reczki dzierżawcy Okolewa, p. Wacława 
Andrzejewskiego, 8 i 9-letnia Aleksandra 
i Stefania weszły na znajdujący się w od-
ległości około 100 metrów od domu staw. 
Kruchy lód załamał się pod ciężarem 
dziewczynek, które ratując się rozpacz-
liwie w śmiertelnej trwodze, trzymając 
się kruszącego lodu, wołały z całych sił o 
ratunek. Pośpieszyli im z pomocą miesz-
kający w pobliżu ludzie. 30-letni kowal 
Jan Buszka, nie bacząc na kruchy lód, 
usiłował ratować tonące dzieci. Niestety 
jednak lód pod ciężarem jego 
się załamał  i Buszka zginął 
pod wodą. Tak dzieci, jak i Jana 
Buszkę nie zdołano wyratować, 
mimo, że wszyscy mieszkańcy 
pobliscy wybiegli, by nieść po-
moc tonącym”.

Tak to zdarzenie wspomi-
na Pan Florian Okupniak: – z 
Glinna prowadziła droga do 
Okolewa. W tamtym czasie 
dzierżawcą majątku w Okole-
wie był Wacław Andrzejewski. 
We wsi był duży, głęboki staw. 
zimą ludzie skracali sobie dro-
gę przechodząc po jego lodo-
wej tafli. Wtedy, kiedy doszło 
do tego zdarzenia, brzegi sta-
wu były już roztopione. Dziew-
czynki uczęszczały do szkoły w 
Łagiewnikach. Chodziły do niej 
aleją, która prowadziła przez 
Glinno, obok naszego domu. 
Tamtego dnia wracały ze szko-
ły, do której miały około dwa 
kilometry. Chciały, tak jak inni, 
skrócić sobie drogę przez staw. 
Ale na środku lód się pod nimi 
załamał. Wołały o pomoc…

Pan Florian Okupniak opo-
wiadając tę smutną historię 
mówi dalej: – Wtedy Jan Busz-
ka pobiegł im na pomoc i też się 
utopił. przyszedł wieczór zanim 

ich wszystkich wydobyli. W budynku pra-
cowniczym była sala. W niej złożono ciała. 
Czekano na księdza. przyjechał wikary z 
Chojnicy. 

Jan Buszka osierocił rocznego synka i 
pozostawił w żałobie żonę Martę. Nato-
miast tamtego styczniowego dnia Wacław 
i Maria Andrzejewscy stracili dwie córki 
spośród sześciorga dzieci. Z całej szóstki 
najstarszym był zmarły w tym roku 98-
letni śp. Zbigniew Andrzejewski. – Tata 

bardzo często wspominał dawne czasy  
– mówi Lech Andrzejewski, mieszkający 
w Skórzewie. – Mój dziadek był zarządcą 
majątku w Okolewie i mieszkał z rodziną w 
tamtejszym pałacu. Dziewczynki przecho-
dziły przez ten na wpół zamarznięty stawek 
i lód na środku się pod nimi załamał.  Mamy 
jeszcze takie zdjęcia, jak kondukt żałobny 
idzie do Chojnicy na cmentarz. pamiętam 
też, że moja śp. babcia miała kosmyki wło-
sów tych dziewczynek. Dziadkowie po woj-
nie opuścili Okolewo i z dziećmi przenie-
śli się do Brzeźna koło Skoków, a później 
wszyscy przeprowadzili się do poznania. 

Jak informował „Kurjer Poznański”, 
pogrzeb tragicznie zmarłych odbył się do 
południa 2 lutego 1936 roku. 

Rodzinę Andrzejewskich tego samego 
roku dotknęła jeszcze jedna tragedia. Z po-
wodów zdrowotnych zmarł jeden z synów 

– Lech Andrzejewski. Lech Andrzejewski 
w 1936 roku zdążył jeszcze pojechać do 
Gdańska po metalowy kuty krzyż, który 
został ustawiony na grobie dziewczynek. 
Mimo, że brat spoczywa w ich sąsiedz-
twie, rodzina także na tabliczce umiesz-
czonej na przywiezionym przez niego 
krzyżu uwieczniła jego imię. 

Pan Leszek cmentarz w Chojnicy od-
wiedza kilka razy w roku i dba o groby 
najbliższych. Niedawno postawił pomnik 
swojemu wujowi, imiennikowi, Lecho-

wi Andrzejewskiemu. – Moi 
dziadkowie zostali pochowani 
na Miłostowie. przy stawia-
niu nowego pomnika na grobie 
dziadka, ten dotychczasowy 
postanowiliśmy wyremontować 
i przenieść do Chojnicy, by 
umieścić na miejscu pochówku 
Lecha Andrzejewskiego. W tej 
sprawie napisałem wniosek do 
komendanta jednostki wojsko-
wej w Biedrusku. I tak pomnik 
ojca przeszedł na syna.

Cmentarz w Chojnicy, który 
widnieje w Gminnej Ewidencji 
Zabytków powstał w 1846 roku. 
Dziś znajduje się pod opieką 
Towarzystwa Przyjaciół Gminy 
Suchy Las, któremu przewod-
niczy Ryszard Głowacki. Od 
2013 roku organizowane są tu 
akcje sprzątania. Dzięki stara-
niom Towarzystwa został odno-
wiony nagrobek ks. Bronisława 
Hertmanowskiego, proboszcza 
parafii Chojnica – Morasko, 
ustawiono brzozowy krzyż 
„Pamięci tych, których mogiły 
zatarł czas”, powstały tablice 
informacyjne, a sam cmentarz 
został ogrodzony. 

Zebrała Barbara Stachowiak

Pamięć jest wciąż żywa
XIX-wieczny cmentarz w Chojnicy na terenie dzisiejszego poligonu wojskowego, to nie 
tylko miejsce pamięci. To nasza przeszłość. Świadectwo o ludziach, którzy zamieszkiwali 
okoliczne tereny. Za każdym z nazwisk widniejącym na nagrobku czy tabliczce 
umieszczonej na krzyżu kryje się inna historia. Bywa, że także ta tragiczna, tak jak  
w przypadku rodzeństwa Andrzejewskich i Jana Buszki z Okolewa. 
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W prace porządkowe zaangażowali się 
mieszkańcy gminy – przedstawiciele OSP 
Chludowo, Zakładu Gospodarki Komunal-
nej, pan Marcin Ratajczak z Suchego Lasu 
na czele z Ryszardem Głowackim, preze-
sem stowarzyszenia. 

Teren cmentarza został wykoszony, po-
usuwane zostały powalone konary drzew 
i uschnięte gałęzie. Dzięki ZGK przed 
cmentarzem stanął kontener na stare zni-
cze i wiązanki. 

■

Na cmentarzu w Chojnicy 
zapłonęły znicze
Co roku przed dniem Wszystkich Świętych Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las  
organizuje sprzątanie cmentarza w Chojnicy. W tym roku odbyło się ono w sobotę  
24 października, ze względu na sytuację epidemiczną w mniejszym zakresie niż zwykle, 
ale z równie dobrym efektem. 

Pani
Aleksandrze Kudle

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
oraz słowa wsparcia i otuchy

składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i Pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców  

Konnych Wlkp.
w Biedrusku

***

Panu
Waldemarowi Kamińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
oraz słowa wsparcia i otuchy

składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i Pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców  

Konnych Wlkp.
w Biedrusku

***

Pani
Barbarze Szymurze

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
oraz słowa wsparcia i otuchy

składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i Pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych 

Wlkp. w Biedrusku

Ból i samotność po stracie  
tak bliskiej osoby

niech złagodzi prawda,  
że nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich.

Ani Ankiewicz 
z powodu odejścia 

TATY
szczere wyrazy współczucia

składa 
Zarząd Osiedla Grzybowego

***

Pani Annie Ankiewicz
Przewodniczącej  

Rady Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA
składa

Dyrektor OPS w Suchym Lesie
Sylwia Malendowska
wraz z Pracownikami

***

Pani Annie Ankiewicz
Przewodniczącej  

Rady Gminy Suchy Las
z powodu śmierci 

OJCA
szczere wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

składają

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy 

w imieniu Rady Gminy Suchy Las 
Wiceprzewodniczący  
Radosław Banaszak

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa pocieszenia i otuchy 

dla Anny Ankiewicz 
z powodu śmierci  

TATY
przesyłają:

Radni z Miejscowej Grupy Radnych
Maciej Jankowiak
Wiesia Prycińska

Robert Rozwadowski

***

Naszej koleżance Annie Ankiewicz
Przewodniczącej  

Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód
z powodu śmierci  

OJCA
szczere wyrazy współczucia i żalu

składają
przedstawiciele jednostek  

pomocniczych gminy Suchy Las:
Sołtysi wsi i Przewodniczący  

zarządów osiedli

***

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

TATY  
naszej Koleżanki.

Ani Ankiewicz – Przewodniczącej  
Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód 

i jej Rodzinie
szczere wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

składają
Członkowie Zarządu  

Osiedla Suchy Las - Wschód
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SKO – to jest to
W klasach I – III, uczniowie uczestniczyli w 
realizacji projektu edukacyjnego „SKO – to 
jest to”.

Czy pieniądze są nam potrzebne? Jak 
oszczędzać? To pytania, na które uczniowie 
otrzymali odpowiedzi. Pracując w grupach 
dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy 
oraz wykonały projekty banknotów. Szcze-
gólne emocje towarzyszyły podczas spraw-
dzania przyniesionych z domu banknotów  
z wykorzystaniem testera wypożyczonego  
z PKO BP Oddział I w Suchym Lesie. 

Pracownicy banku od kilku lat wspoma-
gają nasze projekty edukacyjne, dotyczące 
przedsiębiorczości i oszczędzania, za co 
serdecznie dziękujemy pani Agacie Broży-
na (Dyrektor Oddziału).

Katarzyna Eichler

Pierwszoklasiści wspaniale recytowali, 
śpiewali, tańczyli, a także doskonale roz-
wiązywali zagadki. Egzamin przeprowa-
dzili starsi koledzy z klasy 4. 

Każdy uczeń otrzymał legitymację 
szkolną i mnóstwo prezentów od Pani Dy-
rektor, starszych kolegów i oczywiście ro-
dziców.

Aneta Kołat 

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

p r y w at n a  S z k o ł a  p o d S ta w o w a  n r  1  w  b i e d r u S k u

To był naprawdę wspaniały dzień
Dzieci z klasy pierwszej 6 października pomyślnie zdały egzamin. W nagrodę magicznym 
ołówkiem zostały pasowane przez dyrektor Elżbietę Lenarczyk na uczniów naszej szkoły.

Z tej okazji zorganizowana została wy-
stawa pokonkursowa prac, które uczniowie 
przesyłali do nas w ramach konkursu foto-
graficznego „Sleeveface”.

Nasza szkoła włączyła się także w V 
ogólnopolską akcję czytelniczą „Przerwa na 
czytanie”. Celem organizatorów była szero-
ko zakrojona promocja czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. W naszej placówce w 
zabawie wzięły udział klasy od 1-8. Młodsi 
uczniowie mogli wysłuchać książek czyta-
nych przez ich starszych kolegów, zaś starsi 
sami dzielnie zasiedli do lektury podczas 
wytyczonych przerw. Akcja zdecydowanie 
zachęciła uczniów do sięgnięcia po książ-
kę i pokazała, że nawet podczas głośnych 

przerw można zatopić się w ciekawych hi-
storiach i wraz z ich autorami przenieść się 
do zupełnie innego świata.

W ramach październikowych działań, 
Klub Przyjaciół Biblioteki przygotował pre-
zentację dotyczącą życia i twórczości Julia-
na Tuwima, popartą recytacją jego wierszy. 

Powrót do szkoły był trudny, ale po 
długich wyczekiwaniach nasza biblioteka 
może pochwalić się zupełnie nowym, przy-
tulnym wnętrzem. Z tej okazji zapraszamy 
wszystkie klasy do zapoznania się z książ-
kami zakupionymi w ramach Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Warto dodać, że to 
właśnie dzięki pomocy naszych uczniów, 
udało się nam skompletować pokaźną listę 
tytułów. Zapewniamy, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Justyna Marciniak

Anna Budna

Międzynarodowy Miesiąc  
Bibliotek Szkolnych
Nasza biblioteka szkolna, jak co roku, włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta  
Bibliotek Szkolnych. Wydarzenie to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolnego i od 2008 roku obchodzone jest przez cały październik. 
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Część zaplanowanych działań udało 
nam się przeprowadzić z uczniami, niestety 
niektóre (ze względu na pandemię) musia-
łyśmy przenieść do Internetu. Ale tak czy 
inaczej – działo się! Działo się naprawdę 
wiele i działo się pięknie.

Zaczęliśmy coroczną już akcją KSIĄŻ-
KOWE HITY – czyli zbieraniem uczniow-
skich głosów na ulubioną książkę. W ten 
sposób dzieci i młodzież pomagają nam 
zdecydować o przyszłych bibliotecznych 
zakupach. 3 listopada głosy zostały policzo-
ne i okazało się, że mamy wielu czytelni-
ków kochających zwierzęta i fantastykę. W 
styczniu – na ich prośbę – zakupimy kolejne 
części serii „Zaopiekuj się mną” oraz „Zo-

sia i jej zoo”, książki o koniach oraz dalsze 
tomy serii „Wojownicy”. Wśród głosują-
cych rozlosowane zostały także nagrody.

Dużą popularnością cieszył się w tym 
roku fotograficzny konkurs na SLEEVE-
FACE (rodzaj kompozycji zdjęcia ucznia z 
okładką książki). Otrzymałyśmy tak pięk-
ne prace, że trudno było wybrać najlepsze. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z 
nimi na stronie szkoły oraz szkolnym Fa-
cebooku.

Niestety nie udało nam się w warunkach 
pandemii przeprowadzić planowanego 
happeningu. Ale na wszystko jest sposób! 
Biblioteka przygotowała materiały filmo-
we, które nauczyciele pokazali w klasach 
podczas lekcji wychowawczych. Było to 
czytanie performatywne „Kozuchy-Kłam-
czuchy” dla klas młodszych, a dla star-

szych program „Poranna kawa poetycka”. 
Oba przedsięwzięcia pomogły zapoznać 
się uczniom z twórczością pisarzy, których 
odejście wspominamy tej jesieni (Jani-
na Porazińska oraz Ludwik Jerzy Kern). 
Niezwykle cenne było włączenie się do 
nagrania naszej utalentowanej absolwentki 
– Aleksandry Młodziejowskiej, która za-
prezentowała wiersz „Dialog z pluskwą”. 
Olu – serdecznie dziękujemy raz jeszcze!

Miłą niespodzianką okazała się także 
akcja Z KSIAŻKĄ MI DO TWARZY. Nasi 
nauczyciele pokazali się z ulubionymi lek-
turami. Przygotowany ze zdjęć film cieszył 
się dużą popularnością.

Dziękujemy za wspólne świętowanie! 
Pamiętajmy: Czytanie ma moc!

Justyna Rudomina 
i Monika Jabłuszewska

CZYtaNIE Ma MOC!
Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto obchodzone już od ponad dwudziestu lat! 
Początkowo był to Dzień Bibliotek Szkolnych, który przypadał na czwarty poniedziałek 
października. W 2008 roku ustanowiono październik miesiącem szkolnych bibliotek,  
a wiele z nich decyduje się na bardzo rozbudowane obchody, które czasem trwają przez 
cały październik. Tak też było u nas.
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Nasza kadra trenerska cały czas dyna-
micznie rozwija się ilościowo, ale przede 
wszystkim jakościowo. Trenerzy stale pod-
noszą swoje kwalifikacje, czego wyrazem 
jest uczestnictwo wielu z nich w kursach 
trenerskich, wykładach, prelekcjach orga-
nizowanych przez PZPN. Poniżej sylwetki 
trenerów, których można określić wspólnie 
mianem „siła doświadczenia”.
macieJ burdziŃSKi, 43 lata,  
licencja trenerska ueFa b

W Sucharach był zawsze! Od samego 
początku istnienia klubu w różnych funk-
cjach: zawodnik, trener, skarbnik, wicepre-

zes. Zaczynał oczywiście jako 
zawodnik pierwszej drużyny z 
1995 roku. Karierę trenerską 
rozpoczął w 1998 roku za inspi-
racją najmłodszego brata Tom-
ka, który poprosił Macieja o tre-
nowanie kolegów ze szkoły. Na 
pierwszy trening przyszło oko-
ło… 50 młodych chłopaków! To 
wtedy zapadła decyzja o podzia-
le tej grupy na kategorie wieko-
we i tak to ruszyło. Jako trener 
Maciej Burdziński ma na swoim 
rozkładzie pracę we wszystkich 
kategoriach wiekowych, stąd 
wielu obecnych zawodników se-
niorów oraz starszych kategorii 
wiekowych zawsze mile wspo-
mina jego treningi. Był jednym 
z odkrywców talentów obecnych 
zawodników Lecha Poznań, a 
wcześniej wychowanków Sucha-
rów, takich jak choćby Krzysztof 
Bąkowski i Filip Wilak. Obecnie 
Maciej skupia swoją uwagę na 
najmłodszych adeptach piłki 
nożnej w naszym klubie, a jego 
treningi są od wielu lat owiane 
sławą Rekina i Piratów.

micHał KuK, 43 lata,  
licencja trenerska ueFa b

Michał, podobnie jak Maciej, zaczynał 
w Sucharach jako zawodnik. W roli trenera 
miał do czynienia z większością obecnych 
i byłych zawodników wielu kategorii wie-

kowych. Młody duchem trener Kuki to ulu-
bieniec najmłodszych adeptów piłki nożnej, 
zawsze chętny do zabawy – nawet poza 
boiskiem – sucharowe „Pokemony” miały 
przyjemność poznać również efekty wypor-

ności wody w basenie po skokach trenera 
Michała. Trener Kuk to też słynny „Bob 

Budowniczy”, a jego zawołanie „budu-
uuuj!” utkwiło z pewnością w pamięci 
każdego podopiecznego. Wśród wy-
chowanków trenera Michała można 
znaleźć Mateusza Duchowskiego 
(obecnie Ruch Chorzów) oraz Ma-

teusza Rocławskiego (Nielba Wągro-
wiec). Kuki to dusza towarzystwa, zawsze 

można na niego liczyć!
JaKub GOlaŃSKi, 31 lat,  
licencja trenerska ueFa a

„Treneiro Golona” podobnie jak starsi 
koledzy ma za sobą karierę zawodniczą w 
Sucharach, a obecnie oddaje się pasji tre-
nerskiej w dosłownym znaczeniu. Nawet 
pandemia nie przeszkodziła mu w zdoby-
ciu wyższych uprawnień trenerskich i od 

tego roku może się legitymo-
wać licencją UEFA A. Zawsze 
zaangażowany, w pełni zaraża 
miłością do piłki, a prowadzone 
przez niego zespoły odwdzięcza-
ją się zapałem do pracy. Nie jest 
przesądny – w roli kierownika 
zespołu chętnie obsadza kobiety 
nie bojąc się, że ich przebywanie 
w szatni przyniesie pecha. Mistrz 
logistyki bez posiadania samo-
chodu, potrafił połączyć pracę 
w trzech akademiach piłkarskich 
– co wiązało się z udziałem w 
3 meczach ligowych na terenie 
województwa w jeden dzień. 
Obecnie ogranicza swoje aktyw-
ności do pracy w poznańskiej 
szkole sportowej oraz treningów 
i zarządzaniu Sucharami. Praca 
w szkole zaowocowała charakte-
rystycznym donośnym tembrem 
głosu, słyszalnym na obu sucho-
leskich boiskach. Słynie z nie-
konwencjonalnych treningów w 
wielkanocne poniedziałki, pod-
czas których podopieczni po-
znają inny wymiar tradycyjnego 
śmigusa-dyngusa.

Mariusz Rembicki

Sztab Trenerski Niebiesko-Żółtych
W ramach obchodów 25-lecia Sucharów Suchy Las rozpoczynamy nowy cykl 
przedstawiający naszych obecnych trenerów. Wielu z nich to prawdziwe 
legendy klubu i wychowawcy wielu pokoleń zawodników przybierających 
żółto-niebieskie barwy.  

Derby  
na żółto - niebiesko!!!

Przełożone spotkanie derbowe Sucharów Suchy Las ze 
Złotymi Złotkowo rozpoczęło się 27 października w Su-
chym Lesie punktualnie o godzinie 19.30. Oba zespoły, jak 
to na spotkanie derbowe przystało, wyszły na boisko bardzo 
zmotywowane. Tego wieczoru nie było na nas mocnych!  
W 22 minucie, po błędzie jednego z defensorów Złotych, 
bramkę zdobył z rzutu karnego Mateusz Adamczak! Przed 
zakończeniem pierwszej połowy, w 42 minucie było już 2-0. 
Po podaniu wzdłuż bramki Adnana Zaida, gola zdobył Mar-
cin Grabowski! Na przerwę schodziliśmy więc z dwubram-
kową zaliczką. Druga połowa to typowa wymiana ciosów, 
jednak bardziej klarowne sytuacje były autorstwa Sucharów. 
W końcówce spotkania, w 82 minucie strzał kwalifikujący 
się do bramki sezonu oddał Michał Jaśkowiak, który niemal 
z linii środkowej przelobował bramkarza gości. Tym samym 
mecz zakończył się wynikiem 3-0 i jakże ważnym dla nas  
– czystym kontem „z tyłu”. Bezsprzecznie należy pochwalić 
całą drużynę, od bramkarza poczynając na naszych „napa-
dziorach” kończąc.

Skład Sucharów w tym meczu: Adnan Zaid (88’ Eryk 
Turguła), Adam Zaid, Maciej Wydmuch (87’ Szymon Sob-
kowiak), Ziemowit Szymański, Marcin Straburzyński-Lupa, 
Michał Ratajski (37’ Dominik Górzny), Kamil Postół, Bar-
tosz Kubiak (75’ Marcin Chorowski), Michał Jaśkowiak (90’ 
Maciej Monczyn), Marcin Grabowski, Mateusz Adamczak.

Mateusz Adamczak
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Pomysł napisania tego tekstu pojawił 
się w lecie tego roku, gdy wydawało się, 
że sytuacja epidemiczna jest opanowana 
i idziemy – powoli, bardzo powoli – ku 
normalności. Wtedy, gdy wznowiono roz-
grywki sportowe, obiekty sportowe zaczę-
ły działać normalnie lub prawie normal-
nie, gdy wiele osób wróciło do czynnego, 
amatorskiego uprawiania rozmaitych dys-
cyplin sportowych. Gdy do lasu można 
było pojechać rowerem bez konieczności 
zasłaniania nosa i ust. Dzisiaj jest inaczej, 
znowu obowiązują nas obostrzenia, które 
dotyczą także szeroko rozumianej aktyw-
ności sportowej. Ale zbierając informacje 
do tego tekstu sporo „nie wiedziałam, a już 
wiem”. I ta wiedza może się Wam przydać, 
drodzy Czytelnicy, gdy znowu zaczniemy 
normalnie żyć.

tym razem z przyjemnością 
opowiem o sucholeskim Gminnym 
Ośrodku Sportu, który został 
utworzony w 2004 roku. 
GOS zarządza różnymi obiektami 

sportowymi oraz halą sportowo-wido-
wiskową. Hala ta, to nowoczesny obiekt 
sportowy, który jest przystosowany do 
gry w halową piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną, a po odpowiednim 
przygotowaniu mogą odbywać się tam 
również zajęcia z innych dyscyplin 
sportowych takich jak: judo, karate, tenis, 
pokazy taneczne czy zapasy. 

Hala powstała z inicjatywy radnego 
Piotra Koperskiego. Pan Koperski jako 
były koszykarz i działacz sportowy wi-
dział ogromną potrzebę stworzenia cen-
trum sportowego dla mieszkańców gminy 
Suchy Las. Dlatego wraz z wójtem Grze-

gorzem Wojterą odwiedzali inne (nie tyl-
ko sąsiadujące z nami) gminy, po to, aby 
wybrać najlepszy projekt hali sportowo-
widowiskowej. Dzięki takim działaniom 
i determinacji obydwaj panowie pomogli 
projektantom stworzyć praktyczny obiekt, 
posiadający idealne wymiary, niezbęd-
ną liczbę szatni, odpowiedni rodzaj na-
wierzchni itp. 

Jednak sam budynek, to tylko połowa 
sukcesu. Całości dopełnił Krzysztof Lin-
kowski, dyrektor GOS, pełniący tę funkcję 
w latach 2003-2017, który wygrał konkurs 
na to stanowisko, pokonując 74 kandyda-
tów! Dyrektor Linkowski nie miał łatwe-
go zadania, nikt bowiem nie wiedział jak 

powinny wyglądać struktury organizacyjne 
gminnego ośrodka sportu, ile osób należy 
zatrudnić, jaki ma być budżet i wreszcie 
czym konkretnie GOS  ma się zajmować. 

Dobrze, że wybór padł na byłego spor-

towca, osobę po-
siadającą licencję 
zarządcy nierucho-
mości oraz wiedzę 
dotyczącą prowa-
dzenia klubów spor-
towych. Dzięki tym 
u m i e j ę t n o ś c i o m 
dyrektor Krzysztof  
Linkowski wraz z 
wójtem Grzegorzem Wojterą uznali, że 
nowo powstały zakład budżetowy będzie 
zajmował się zarządzaniem i udostępnia-
niem bazy sportowej, natomiast sportem 
w gminie zajmować się będą kluby spor-
towe. 

Obecnie Gminny Ośrodek Sportu two-
rzy 20 obiektów. Są to 3 kompleksy boisk 
trawiastych (Złotkowo, Golęczewo i Su-
chy Las) i 14 boisk ze sztuczną nawierzch-
nią (na nich znajduje się 17 płyt), klub 
fitness Fit Athletica, Park Wodny Octopus, 

bowling i wspomniana 
wcześniej hala sporto-
wo-widowiskowa. 

Frekwencja na obiek- 
tach GOS-u z roku na 
rok wzrasta. W nor-
malnych, niepande-
micznych warunkach, 
korzysta z nich około 
335.500 gości rocznie. 
Boiska trawiaste wy-
korzystywane są ma- 
ksymalnie przez sto-
warzyszenia, więk-
szość tych ze sztuczną 
nawierzchnią również 
(boisko przy ul. Kon-
waliowej 7 dni w tygo-

dniu, praktycznie przez cały rok).
Od lipca 2017 roku funkcję dyrektora 

GOS pełni Katarzyna Kustoń wspierana 
przez zastępcę dyrektora Michała Linkow-
skiego, kierownika Obiektów Sportowych 

Leszka Rewersa, kierownika Par-
ku Wodnego Pawła Ławniczaka, 
czy jednego z pierwszych pra-
cowników Andrzeja Maciejow-
skiego. 

Katarzyna Kustoń wie, że siłę 
zespołu stanowi wzajemny sza-
cunek, otwartość, dobra komu-
nikacja i świadomość każdego z 
pracowników, jak ważne ogniwo 
stanowi w funkcjonowaniu całe-
go zespołu, obiektu, firmy. I dla-
tego nawet w tym trudnym czasie 
pandemii nie załamuje się i wal-
czy dla nas mieszkańców o dobre 
warunki do realizacji programów 
szkolnych, klubów sportowych i 
naszych indywidualnych potrzeb. 

Trzymamy kciuki Pani Kasiu! 
Wiesia Prycińska 

Radna Gminy Suchy Las 

GOS z dwudziestoma obiektami
„Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami.

Boisko przy ulicy konwaliowej w Suchym lesie
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Wydaje się, że to stosunkowo młode, 
ale prężnie działające stowarzyszenie 
sportowe na stałe zagościło w krajobra-
zie Suchego Lasu. Basket Team Suchy 
Las to bowiem nie tylko grupa ponad 160 
zawodniczek i zawodników, biegających 
po sucholeskich parkietach, ale to pewna 
społeczność, którą daje się zauważyć w 
naszej gminie. 

Charakterystyczne stroje z logo Basket 
Team Suchy Las są widoczne w Suchym 
Lesie, Golęczewie, Zielątkowie, Złotni-
kach oraz innych miejscowościach gminy 
Suchy Las, a także w gminach ościennych. 
Jak podkreśla Piotr Drygas (Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia) to nie przypadek, że 
tak właśnie jest:  – Od samego początku 
budowania struktury stowarzyszenia stara-
liśmy się dbać o każdy szczegół funkcjono-
wania klubu. Dzięki współpracy 
z naszymi partnerami z Suchego 
Lasu, w szczególności z Dogmat 
Systemy oraz z eumedica przy-
chodnia Lekarska, udało nam się 
już na samym początku funkcjo-
nowania zakupić profesjonalne 
stroje dla naszych zawodników. W 
ślad za tym dokonaliśmy wyboru 
dresów, koszulek, plecaków ozna-
czonych marką Basket Team Su-
chy Las – podkreśla Piotr Drygas. 
– Wszystko to po to, aby każdy 
kto identyfikuje się z grą naszych 
podopiecznych mógł swoje zaan-
gażowanie pokazać na zewnątrz. 

Bardzo szybko okazało się, że zaintereso-
wanie strojami, szalikami, plecakami jest 
bardzo duże. Dziś to procentuje i budzi 
uśmiech na naszych twarzach, kiedy wi-
dzimy i rozpoznajemy przechodzące czy też 

przejeżdżające obok nas dzieci, ich rodzi-
ców czy znajomych. Cieszy również widok 
naszych zawodników czerpiących przyjem-
ność ze spędzania wspólnie wolnego czasu 
na otwartych gminnych boiskach koszykar-
skich. Bo koszykówka to przede wszystkim 
gra zespołowa. 

To, że koszykarzy sucholeskiego Ba-
sket Teamu widać wszędzie, to także efekt 
współpracy jaką stowarzyszenie prowa-
dzi z rodzicami. Brak selekcji w doborze 
zawodników, współpraca z najlepszymi 
młodymi trenerami, a także sukcesy na 

koncie stowarzyszenia mimo tak krótkiego 
czasu działania, w tym zdobycie Mistrzo-
stwa Polski Mężczyzn w kategorii U14, to 
pewna synergia czynników, która wyróż-
nia Basket Team Suchy Las. Podkreślają 

to także rodzice, których dzieci 
uczyły się lub uczą koszy-

kówki w Basket Team:  
– Stowarzyszenie BTSL 
to nie tylko drużyny ko-
szykarskie na boisku…, 
to przede wszystkim 

sportowa Rodzina, do 
której należą nie tylko dzieci 

i młodzież, ale także ich rodzice. 
To również profesjonalna kadra trenerska, 
pod okiem której zawodnicy mogą rozwijać 
swoją koszykarską pasję, zdobywając wciąż 
nowe umiejętności i doświadczenia. każdy 
trening to dla młodych zawodników nie tyl-
ko świetna zabawa w towarzystwie rówie-
śników, ale także praca nad samym sobą i 

ważna nauka współpracy, zaangażowania, 
organizacji, szacunku dla innych. To rów-
nież wspaniałe emocje dla wszystkich pod-
czas każdego ligowego meczu czy turnieju 
– gra zawodników i doping publiczności za-
wsze jest i musi być fair play. kibice BTSL  

– najlepsi!!! Trenując w BTSL 
można się wiele nauczyć i zdobyć 
nawet tytuł Mistrza polski! (taki 
tytuł w roku 2019 zdobyła drużyna 
chłopców rocznika 2005 trenera 
Jacka Łukomskiego). Treningi w 
BTSL to najlepsza droga dla po-
czątkujących młodych koszykarek 
i koszykarzy! 

Nawet, gdy początek przygo-
dy z koszykówką nie jest prosty, 
to ciężka praca samych zawod-
ników i zaangażowanie trenerów 
może doprowadzić do niesamo-
witego efektu. Świadczyć o tym 
może sukces wychowanka Basket 

Team Suchy Las, obecnie reprezentanta 
Polski i zawodnika Basketu Poznań Jana 
Nowickiego. Pani Ania (Mama) tak wspo-
mina początki Janka w koszykówce: – Tuż 
po feriach 2016 roku zawiozłam Jaśka na 

Bo koszykówka to coś więcej niż 
dyscyplina sportu
Koszykówka na terenie gminy Suchy Las obecna jest od kilku lat. Mieliśmy drużyny 
dziecięce oraz zespoły III i II ligowe, grające w sucholeskich stowarzyszeniach spor-
towych. Jednak dopiero od roku 2017 możemy mówić o naszej lokalnej, sucholeskiej 
koszykówce skupionej wokół Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las. 

Dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to 
inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się 
mistrzostwa. Michael Jordan

Jan Nowicki podczas meczu

Drużyna BTsl spotkanie z Julią Adamowicz, reprezentantką polski 
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pierwszy, ustalony wcześniej z panią Iloną 
Mądrą, trening. Trenerki nie było. zaję-
cia prowadził sympatyczny, młody trener z 
dość dużą grupą małych dziewczynek. Gdy 
Jasiek wrócił rzucił torbę i podniesionym 
głosem oznajmił, że więcej tam nie pójdzie. 
I zapewne tak by się stało, gdyby nie tele-
fon pani Ilony w pięć minut po zdarzeniu. 
Jasiek obiecał, że wybierze się na następ-
ne zajęcia przez Nią prowadzone. Od tego 
treningu już regularnie uczęszczał na za-
jęcia. Wcześniej nie miał styczności z ko-
szykówką. W jedenastym roku życia zaczął 
uczyć się koszykówki, a że jest pracowity 
w ciągu pięciu dni chodził na sześć trenin-
gów. Chciał jak najszybciej trafić do swej 
docelowej grupy. ziściło się to od września 
2016 roku. Wtedy trafił pod skrzydła Jacka 
Łukomskiego, który w 2019 roku doprowa-
dził drużynę i nas rodziców – kibiców do 
zwycięstwa w Turnieju Mistrzostw polski. 
Ten ponad trzyletni okres naszej przygody 
w BTSL to czas dość intensywny, obfitujący 
i w wydarzenia, i w emocje. za te wspólne 
chwile w Teamie dziękujemy organizato-
rom, trenerom, rodzicom i młodym koszy-
karzom – naszej drużynie. 

Jan Nowicki wymieniany jest jako je-
den z trzech najlepszych, najbardziej per-
spektywicznych koszykarzy rocznika 2005 

w Polsce. Sukces Jana pokazuje, na jakim 
poziomie prowadzone jest szkolenie za-
wodników w Basket Team Suchy Las, jak 
przykłada się tam wagę do właściwego 
rozwoju swoich podopiecznych. Sam Jan 
tak wspomina okres spędzony w sucho-
leskim Basket Team: – W Basket Teamie 
poznałem nie tylko zasady gry, ale ludzi. 
To z kolegami z Basketu spędzałem wolny 
czas grając lub oglądając mecze koszykar-
skie NBA. Cenię sobie pracę z trenerami: 
Iloną Mądrą, która nauczyła mnie podstaw 
i Jackiem Łukomskim, który jak do tej pory 
ma największy wkład w moją koszykarską 
edukację. Te trzy lata w BTSL przyniosły 
mi dużo dobrej energii i pozytywnych emo-
cji. Właśnie w Basket Teamie odkryłem 
moją pasję i stąd zostałem powołany do 
kadr Wielkopolski i polski. Nic tego nie 
zmieni, a ja zawsze będę o tym pamiętał. 
DzIękUJę. 

Sucholeskimi zawodnikami byli także 
inni aktualni reprezentanci Polski: Igor 
Urban oraz Piotr Mieloch. Od samego po-
czątku swojego istnienia klub dostarcza 
zawodników do żeńskich i męskich wiel-
kopolskich kadr koszykarskich. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że w drużynie Ba-
sket Poznań, która wygrała w październi-
ku 2020 roku Polish Youth Hoop Heroes 

w Zielonej Górze, aż połowa z dwunastu 
zawodników to byli gracze Basket Team 
Suchy Las. 

Jak widać wychowankowie klubu z Su-
chego Lasu z powodzeniem kontynuują ka-
riery koszykarskie w innych klubach. Jest 
jednak szansa, że już niedługo to szkolenie 
będzie trwało dłużej. – Od sezonu 2021/22 
planujemy rozpoczęcie szkolenia w kate-
goriach U16 i U17 – podkreślają przed-
stawiciele Zarządu Stowarzyszenia. – Naj-
większym dla nas ograniczeniem był brak 
dostępności hali i wynikające z tego ogra-
niczenie jednostek treningowych w Suchym 
Lesie. po przeprowadzonych rozmowach 
z panem Wójtem oraz przedstawicielami 
Gminnego Ośrodka Sportu wierzymy, że z 
momentem oddania do użytkowania nowo 
budowanej hali przy Szkole podstawowej 
nr 2, uda nam się poszerzyć ilość jednostek 
treningowych i tym samym zatrzymać na-
szą sucholeską młodzież w Suchym Lesie.

Basket Team Suchy Las wchodzi w 
czwarty kolejny sezon z odmłodzonym, 
kolorowym i energetycznym logo. W tym 
roku na sucholeski parkiet hali Gminnego 
Ośrodka Sportu będzie wybiegać osiem ze-
społów, aby z dumą reprezentować barwy 
Suchego Lasu w rozgrywkach ligowych.

Basket Team Suchy Las

Europejskie Badania Klimatu Rowero-
wego 2020 są próbą zebrania opinii o jako-
ści warunków korzystania z roweru w Pol-
sce. Są one realizowane przez Polską Unię 
Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozu-
mieniu z innymi organizacjami rowerowy-
mi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej 
Federacji Cyklistów (ECF). Badania zosta-

ną przeprowadzone według sprawdzonej 
i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche 
Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drez-
deńską metodologii Fahrrad-klima-Test.

Badania przeprowadzane są wśród 
mieszkańców – codziennych użytkowni-
ków rowerów i polegają na wypełnieniu 
anonimowej ankiety, w której rowerzyści 

oceniają warunki panujące w swoim mie-
ście lub gminie.

Wyniki przedstawione będą w 6-stop-
niowej skali i będą powszechnie dostępne. 
Rezultaty badań kierowane są do samorzą-
dowców, osób decyzyjnych oraz osób od-
powiedzialnych za kształtowanie ruchu.

Jak wziąć udział w badaniu? Narzę-
dziem badawczym jest ankieta on-line. Na-
leży wejść na stronę internetową www.ro-
werowyklimat.pl, po naciśnięciu przycisku 
„weź udział – wypełnij ankietę” następuje 
przeniesienie do formularza ankiety.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a jej 
wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Alicja Paczkowska
Referat Zamówień Publicznych 

i Środków Zewnętrznych
Urzędu Gminy

Badamy klimat… 
tym razem rowerowy!
Gmina Suchy Las jako członek Metropolii Poznań bierze udział w Badaniu Klimatu 
Rowerowego 2020. Badanie to ma na celu poszukanie odpowiedzi na pytania: 
Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem 
w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?
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Intensywność jesiennego sezonu dla 
młodych piłkarzy naszej Akademii jest 
rzadko spotykana w innych klubach. Za-
wodnicy mają możliwość rozwoju sporto-
wego przy nowatorskich projektach Sto-
warzyszenia Kultury Fizycznej Red Box. 

Już we wrześniu i październiku mło-
dzi piłkarze z Suchego Lasu, Biedruska, 
Złotnik i Golęczewa wzięli udział w roz-
grywkach Red Box Junior Ligi, wspania-
łym przedsięwzięciu, które w każdą sobotę 
przyciąga kilkaset dzieci różnych roczni-
ków grających w piłkę, z wielu wielkopol-
skich miejscowości. Grają nawet 5-latki!

Ligi RED BOX Junior pomagają w se-
lekcji najlepszych młodych piłkarzy, któ-
rzy powoływani są do zespołów biorących 
udział w rozgrywkach Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Całkowitą nowo-
ścią jest też powoływanie dzieci z gminy 
Suchy Las do reprezentacji Red Box Pił-
karskiej Akademii, w której grając mogą 
rozwijać swoje umiejętności wspólnie z 
dziećmi z innych miejscowości, w których 
funkcjonuje nasza Akademia. 

W jedną z październikowych sobót, re-
prezentacja Akademii złożona z mieszkań-
ców gminy wygrała turniej o Puchar jesie-
ni lig Red Box, a następnie zajęła pierwsze 
miejsce w jesiennej edycji RED BOX Ju-
nior Ligi, w roczniku 2012-2013. To na-
prawdę duży sukces! Rozwój naszych mło-
dych sportowców w porównaniu do innych 
akademii jest wręcz niespotykany.

Cały czas prowadzimy nabór do na-
szej Akademii. Czekamy na wszystkich 
młodych piłkarzy, chcących pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów szkolić się 
i rozwijać swoje umiejętności w Red Box 
Piłkarskiej Akademii. Zapraszamy do kon-
taktu pod numerem telefonu: 731 900 110 
lub na www.redboxpilkarskaakademia.pl.

Podczas jesiennych zajęć przy-
gotowujemy się również do sezonu 
zimowego i kolejnych edycji corocz-
nych turniejów piłkarskich: Red Box 
Cup Skrzat, turnieju dla najmłodszych 
z roczników 2014/2015, XI Turnieju 

Mikołajkowego o puchar Wójta Gminy 
Suchy Las, IV Turnieju dla młodych piłka-

rzy w ramach wsparcia WOŚP, kiedy znów 

przekażemy voucher dla naszego 
sztabu z Suchego Lasu.

Dla starszych mieszkańców 
naszej gminy, Stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej Red Box 
zorganizuje kolejne edycje cy-
klicznego Turnieju piłkarskiego 
Grand Prix. Natomiast już w 
styczniu 2021 roku zaprosimy 
na jubileuszowy, XX piłkarski 
„Turniej Firm” Red Box o pu-
char Wójta Gminy Suchy Las.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Red Box

Sezon piłkarski w pełni 
słonecznej scenerii
W ostatnim czasie dużo dzieje się w piłkarskim świecie Red Box Piłkarskiej 
Akademii. Podczas wakacyjnych „Półkolonii na sportowo” młodzi sportowcy 
przygotowywali się na wspaniałych sucholeskich obiektach sportowych do 
jesiennego piłkarskiego sezonu 2020.

Sucholeski Rower Gminny
www.sucholeskirower.pl

Weź rower i jedź!
korzystamy na 3 sposoby:

1. SPOSÓB PIERWSZY – APLIKACJA

2. SPOSÓB DRUGI – BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

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

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

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 24 h / 7 dni
nr tel. 88 77 66 833 /mail do BOK: bok@roovee.eu

3. SPOSÓB TRZECI – SMS

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

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

tel. 519 897 899

przy
 Gabinecie Weterynaryjnym

Ul. Dworcowa 17
62-001 chludowo

informuje o zmianie
godzin otwarcia

pon.-pt. 1500 – 1800

• wynajem  
i serwis  

przenośnych toalet 
• wynajem  

ogrodzeń  
przenośnych 

ul. Wargowska 12, Chludowo
+48 661 740 600 | www.bluetoalety.pl

 
Zakład Doświadczalny  

instytutu Technologiczno-przyrodniczego  
w poznaniu, 

poszukuje pracowników

(mężczyzn)  
do pracy w gospodarstwie rolnym  

przy obsłudze stada bydła mlecznego. 
Miejsce pracy – poznań,  

możliwość zakwaterowania  
na terenie zakładu.

tel. 601 843 194
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AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

tel. 61 892 70 25, 
602 45 88 47

Chludowo, ul. Poznańska 19

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

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

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

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

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

osób uprawiających sport 

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

LabOLatOrium techniki dentyStycznej

P.H.U. “OPAŁEK”
SkłAd  
opAłu

• koStkA
• orzech

• ekogroSzki:
   *WeSołA
   *SkArbek

WuLkANizAcJA
• oSoboWe

• doStAWcze

• ciężAroWe

• roLNicze

WYWÓz 
NieczYStoŚci

NA tereNie:
• pozNAń

• SuchY LAS
• oborNiki

www.opal-lux.pl
tel.:  726 076 770

chlUDoWo, ul. obornicka 25

Możliwość płatności kartą

NA SprzedAż lokal mieszkalny 96 m2 

(4 pokoje, 2 łazienki), ogródek  
STAN DEWELOPERSKI,  
os. zamknięte – SUCHY LAS 

tel. 662 006 590 
www.imperialhouse.pl


