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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  

Gminne wsparcie  
dla przedsiębiorców

Jak w czasie pandemii  
radzą sobie organizacje? Stary Bar po nowemu

Bo w PIT ważne jest miejsce

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

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

 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  

tel .  883 388 770

WyjątkoWa oferta!
Sprzedam  

dom wolnostojący w  Chludowie  
po kapitalnym remoncie, 

o powierzchni całkowitej 330 m². 
Położony na działce o powierzchni 1500 m².

Cena do negoCjaCji

Pawilon wolnostojący do wynajęcia
• o profilu gastronomicznym z pełnym wyposażaniem

•  z trzema projektami wnętrza  
np. pod piekarnię, pijalnię piwa lub każdą inną działalność

• powierzchnia: 120 m² plus parking i teren przyległy
• lokalizacja: 100 m od Ronda obornickiego

Pełna oferta na: olX i allegro
tel. 501 770 921
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Zwolnienia z podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
Z powodu pandemii koronawirusa gospodarka, także ta lokalna, znalazła się w  trudnej 
sytuacji. Wprowadzane obostrzenia dotknęły wiele jej gałęzi. Niezależnie od rządowych 
tarczy antykryzysowych, Gmina Suchy Las podjęła działania, których celem jest wsparcie 
przedsiębiorców, a tym samym pracowników firm działających na terenie gminy. 

Podczas styczniowej sesji Rady Gmi-
ny Suchy Las została podjęta uchwała w 
sprawie zwolnień z podatku od nierucho-
mości przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Zwolnienie przysługuje przedsiębior-
com, których przychody za rok 2020 w 
porównaniu do roku 2019 były niższe o co 
najmniej 50 procent. 

Zwolnienie dotyczy gruntów, budyn-
ków i budowli lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i 
obejmuje podatek od nieruchomości należ-
ny za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 
roku. 

Warunkiem jest złożenie przez przed-
siębiorcę do Urzędu Gminy Suchy Las:
•  w przypadku osób prawnych: korekty 

deklaracji na podatek od nieruchomości – 

formularz DN-1 z załącznikiem ZDN-2;
•  w przypadku osób fizycznych: informacji 

o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych – formu-
larz IN-1 z załącznikiem 
ZIN-2;

•  oświadczenia o pogorszeniu 
płynności finansowej z po-
wodu COVID-19, według 
wzoru stanowiącego załącz-
nik do uchwały Rady Gminy 
(bip.suchylas.pl / Uchwały / 
Uchwała Nr XXIX/316/21 
Rady Gminy Suchy Las z 
dnia 28 stycznia 2021 r.);

•  formularza informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc publiczną 
związaną z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej 
skutków, stanowiącego załącznik nr 3 do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-
formacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc 
de minimis lub pomoc de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2010 r., 
poz. 312 ze zm.). 

Ważne! Przedsiębiorcy o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości mogą 
ubiegać się do 15 marca 2021 roku.

– Ważnym elementem polityki Gminy 
Suchy Las jest pobudzanie rozwoju dzia-

łalności gospodarczej – pod-
kreśla wójt Grzegorz Wojte-
ra. – W związku z pandemią 
COVID-19 i ograniczeniami 
wprowadzonymi przepisa-
mi prawa, wiele firm zostało 
pozbawionych możliwości 
zarobku, a co za tym idzie 
utraciło płynność finansową. 
Wprowadzenie zwolnień ma 
na celu wsparcie każdego 
przedsiębiorcy, który spełnia 
warunki formalne określone 

w przedmiotowej uchwale. Rozwiązanie 
to przyczyni się do zmniejszenia kosztów 
działalności w okresie, gdy działalność 
przedsiębiorcy została wstrzymana lub 
ograniczona.

Barbara Stachowiak
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 WSPARCIE BIZNESOWE W ZWIĄZKU Z COVID-19 – KOMUNIKACJA, KOOPERACJA ONLINE 

 TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID – 19 - DOFINANSOWANIE, ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS, 

SUBWENCJE, POSTOJOWE, POŻYCZKI UMARZALNE, POŻYCZKI Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

 OPTYMALNE KREOWANIE MODELU BIZNESOWEGO I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 

DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, JAK I PRZEDSIĘBIORCÓW   
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BIURO: UL. OBORNICKA 117, 62-002 SUCHY LAS 

E-MAIL: J.MALENDOWSKI@LARG.COM.PL , J.WOJNOWSKA@LARG.COM.PL  
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Jeżeli mieszkaniec gminy chciałby sko-
rzystać z tej promocyjnej oferty, wystarczy 
że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 
(zgodnie z faktem) wskaże gminę Suchy 
Las jako miejsce swojego zamieszkania. 

Zniżki, o których mowa dotyczą biletów 
okresowych, np. Biletu Metropolitalnego, 
Biletu Seniora lub biletu dla rodziców i 
dzieci z rodzin wychowujących czworo i 
więcej dzieci (4+). – Dla przykładu, za 30-
dniowy Bilet Metropolitalny z Chludowa 
na os. Sobieskiego w Poznaniu, obowią-
zujący w strefie taryfowej A+B+C, osoby 
rozliczające PIT w gminie Suchy Las za-

płacą 202 zł. Jego normalna cena wynosi 
natomiast 254 zł – podaje Rafał Wąsowicz 
z Działu Komunikacji Społecznej Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu, który 
jednocześnie zachęca do korzystania z wir-
tualnego kalkulatora biletów na stronach 
www.peka.poznan.pl/web/portal/kalkula-
tor lub www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cen-
nik/kalkulator-biletow.

Zgodnie z informacją ZTM, aby uzy-
skać ulgę metropolitalną i płacić mniej za 
bilety okresowe, należy złożyć oświad-
czenie posiadacza karty PEKA dot. miej-
sca rozliczania podatku dochodowego w 

jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM 
oraz przedłożyć pierwszą stronę kopii ze-
znania podatkowego, kopię poświadczenia 
odbioru zeznania podatkowego złożonego 
drogą elektroniczną (UPO), zaświadczenie 
wydane przez naczelnika danego urzędu 
skarbowego lub decyzję wydaną przez na-
czelnika danego urzędu skarbowego. 

BS

Tańsza komunikacja dla 
rozliczających PIT w gminie
Za komunikację publiczną można płacić mniej. Nie każdy jednak wie o możliwości zakupu 
atrakcyjnych cenowo specjalnych biletów okresowych. Adresowane są one dla tych, 
którzy rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta 
Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym. Dotyczy to także 
gminy Suchy Las.

Czas rozliczyć PIT za 2020 rok
15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Na złożenie zeznania i rozliczenie się 
z fiskusem jest czas do 30 kwietnia 2021 r.
DO JAKIEGO URZĘDU NALEŻY ZŁOŻYĆ PIT?

Roczne zeznanie podatkowe po-
datnik zobowiązany jest złożyć w 
urzędzie skarbowym właściwym 
dla jego miejsca ZAMIESZKA-
NIA, a dokładnie miejsca za-
mieszkania na ostatni dzień roku 
podatkowego, którego zeznanie 
to dotyczy. Dla osób zamieszka-
łych w gminie Suchy Las jest to 
Urząd Skarbowy Poznań-Wino-
grady.

W PICIE WAŻNY JEST ADRES 
ZAMIESZKANIA A NIE 
ZAMELDOWANIA!

Urzędy skarbowe „pracują” tylko i wy-
łącznie na adresach ZAMIESZKANIA a 
nie zameldowania. Przepisy ko-
deksu cywilnego wyjaśniają, że 
miejscem zamieszkania osoby fi-
zycznej jest miejscowość, w któ-
rej osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA 
ZŁOŻYĆ PIT?
Poprzez usługę e-PIT

Dostęp do usługi Twój e-PIT 
możliwy jest wyłącznie przez 
serwis e-Urząd Skarbowy (e-US), 
dostępny przez całą dobę na stro-
nie podatki.gov.pl. Można z niego 
korzystać na dowolnym urządze-
niu podłączonym do Internetu.

Podatnik korzystający z usługi może 
uzupełnić zeznanie przygotowane dla nie-
go przez Krajową Administrację Skarbową 
i uwzględnić przysługujące mu odliczenia. 
Może też zadeklarować przekazanie 1% 
swojego podatku dla dowolnie wybranej 
Organizacji Pożytku Publicznego.

Zeznania PIT-37 i PIT-38 będą czekać w 
usłudze do końca kwietnia. Jeżeli nie od-
rzucimy tak przygotowanego dokumentu 
lub po edycji sami go nie wyślemy, z ostat-
nim dniem kwietnia zeznanie automatycz-
nie się zaakceptuje.
Za pośrednictwem systemu  
e-Deklaracje

Aplikacja e-Deklaracje dostępna jest na 
stronie www.podatki.gov.pl/e-deklaracje.

Narzędzie to umożliwia podatnikom 
wypełnienie i wysłanie drogą elektronicz-

ną deklaracji podpisanych danymi autory-
zującymi do urzędu skarbowego.

Oprócz aplikacji e-Deklaracje, na rynku 
podatkowym dostępny jest szereg darmo-
wych programów, za pomocą których moż-
na rozliczyć PIT przez Internet.
Tradycyjnie – za pośrednictwem  
poczty lub do urzędu skarbowego

Jeżeli chcemy wysłać roczne zeznanie 
podatkowe, należy nadać je w dowolnej 
placówce Poczty Polskiej jako przesyłkę 
poleconą. Data stempla na takim liście jest 
traktowana jako data złożenia PIT-u.

Każdy z formularzy nadal można w 
wersji papierowej złożyć osobiście do wła-
ściwego organu podatkowego.
TWÓJ PIT JEST W CENIE!

Zgodnie z przepisami, jednostki samo-
rządu terytorialnego mają udziały w po-
datkach dochodowych stanowiących do-
chód budżetu państwa. Przykładem tego są 
wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

W 2021 roku wielkość udziału gmin we 
wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych wynosi 
38,23%! Oznacza to, że 38,23% 
podatku dochodowego od każde-
go podatnika może zasilić budżet 
gminy, w której dany podatnik 
mieszka.

Wystarczy, że podatnik prawi-
dłowo wypełni roczne zeznanie 
podatkowe, w którym wpisze 
faktyczny adres zamieszkania 
i wskaże właściwy miejscowo 
urząd skarbowy – GMINA SU-
CHY LAS,  URZĄD SKARBO-
WY POZNAŃ-WINOGRADY.
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Stawki podatków zostały zamrożone 
Wysokość podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego od osób 
fizycznych na dany rok podatkowy usta-
lana jest dla każdego podatnika w drodze 
decyzji organu podatkowego, którym w 
przypadku gminy jest wójt. Podstawą do 
ustalenia wysokości podatków są stawki, 
które corocznie na kolejny rok podatkowy 
uchwalane są przez Radę Gminy Suchy 
Las. Jeżeli chodzi o 2021 rok, stawki po-
datków zostały utrzymane na ubiegłorocz-
nym poziomie.
Płatności podatków lokalnych 

Podatki: od nieruchomości, rolny oraz 
podatek leśny, których wysokość została 
ustalona w drodze decyzji wydanej przez 
wójta,  płatne są w czterech ratach: do 15 
marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 
listopada danego roku podatkowego – ka-
lendarzowego lub za cały rok z góry.

W jaki sposób płacić podatki
Przypominamy, że podatki pobierane 

przez gminę można regulować: przele-
wem na indywidualny rachunek bankowy 
podany w decyzji podatkowej lub online 
poprzez Portal Interesanta – e-Urząd Su-
chy Las i usługę PayBy – Net (tylko dla 
zarejestrowanych użytkowników portalu), 
a także osobiście u sołtysów i przewodni-
czących zarządów osiedli (zgodnie z poda-
nymi informacjami przez jednostki pomoc-
nicze). 

Lepiej zapłacić w terminie! 
W przypadku braku płatności należnego 

podatku, w pierwszej kolejności przez or-

gan podatkowy wysyłane jest upomnienie 
do podatnika. Co ważne, jego nieodebranie 
nie zwalnia podatnika od płacenia podatku. 
Jak zaznaczają pracownicy Referatu Po-
datków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy, 
zgodnie z przepisami Kodeksu Postępo-
wania Administracyjnego, pismo po dwu-
krotnej bezskutecznej awizacji uznawane 
jest za skutecznie doręczone. Kolejnym 
krokiem jest tytuł wykonawczy do urzędu 
skarbowego, który jest podstawą do wsz-
częcia przez ten organ postępowania egze-
kucyjnego względem dłużnika. 
Podatki mają istotne znaczenie  
dla budżetu

Na dochody gminy składają się docho-
dy bieżące i dochody majątkowe. W mi-
nionym roku wyniosły one odpowiednio 
173.400.247,70 zł i 23.985.102,49 zł. 

Dochody bieżące, które stanowiły pra-
wie 88 procent całego budżetu, to m.in. 
dochody z podatków i opłat lokalnych, 
wpływy z PIT, CIT, subwencje oraz do-
tacje. Natomiast udział podatków i opłat 
lokalnych w dochodach bieżących gminy 
wyniósł w ubiegłym roku ponad 30 pro-
cent. 

BS

Podatki, co należy o nich wiedzieć
W tym roku ze względu na pandemię decyzje w sprawie wysokości podatku za 2021 rok 
zostały dostarczone mieszkańcom gminy drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.  
Z Urzędu Gminy Suchy Las wysłanych zostało prawie 9 tysięcy takich decyzji. 

PUNKT NIEODPłATNEJ POmOCy PRAWNEJ  
– AKTUALNy hARmONOGRAm 
W gminie Suchy Las Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej znajduje się w budynku dworca kolejowego 
w Golęczewie, ul. Dworcowa 21B.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów 
i radców prawnych w następujących dniach:

• wtorek: w godz. od 10.00 do 14.00,
• środa: w godz. od 14.00 do 18.00,
• piątek: w godz. od 9.00 do 13.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, któ-
ra nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 
i obejmuje: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, ubezpieczenie społeczne, sprawy kar-
ne, sprawy administracyjne, sprawy cywilne, sprawy rodzinne, 
prawo podatkowe (z wyłączeniem spraw podatkowych, zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). UDZIE-
LANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ODBYWA 
SIĘ PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY tel. 61 8410 797, 
e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (traktowanej jako pomoc de 
minimis) mogą skorzystać także osoby fizyczne prowadzące jed-
noosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych 
osób w ciągu ostatniego roku. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ ODBYWA SIĘ PO PRZESŁANIU PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORCĘ WYPEŁNIONEGO OŚWIADCZENIA I 
FORMULARZA NA ADRES E-MAIL: pomocprawna@powiat.
poznan.pl. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej  
www.bip.powiat.poznan.pl. Po otrzymaniu e-mail, pracownik 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu kontaktuje się telefonicz-
nie w celu umówienia terminu pomocy prawnej.

Od tego roku prawo 
do świadczenia „500+” 
będzie ustalane na okres 
od 1 czerwca do 31 maja 
następnego roku kalenda-
rzowego.

Wnioski drogą elektro-
niczną można już składać 
od 1 lutego za pośrednic-
twem portalu Empatia, 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Nato-
miast drogą tradycyjną – za pośrednictwem poczty lub osobiście, 
w przypadku gminy Suchy Las do Ośrodka Pomocy Społecznej 
(Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 17), wnioski będzie można 
składać od 1 kwietnia. 

– Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy  
– tj. od 1 czerwca 2021 roku, wniosek należy złożyć w lutym, mar-
cu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 
tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w 
którym wniosek został złożony. Uwaga: złożenie wniosku do końca 
kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowaw-
czego – podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypominamy! Świadczenie wychowawcze 500+ przysłu-
guje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu 
na sytuację finansową rodziny. Podstawą do otrzymania wsparcia 
jest złożenie wniosku. 

■

Zmiany w programie 
Rodzina 500+ 
W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu 
świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie 
wychowawcze 500+ – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. 
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Już możesz zapisać się do akcji 
Masz Głos!

Przed nami obowiązkowy spis
W tym roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Odbędzie się on w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca. 

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – 
programu Fundacji Batorego dla organizacji 
społecznych, grup nieformalnych i aktywi-

stów z całej Polski, którzy działają dla swo-
ich lokalnych środowisk. Mogą zajmować 
się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią 

publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, 
działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, 
osób z niepełnosprawnościami – każda z tych 
inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. 

Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać 
współpracę z lokalną władzą i zaangażo-
wać do działania mieszkańców. Na bieżąco 
wspiera poradami ekspertów, organizuje 
wymianę doświadczeń pomiędzy uczestni-
kami z różnych gmin. Najlepiej zrealizo-
wane projekty dostają prestiżową nagrodę 
SuperSamorząd. 

Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wy-
starczy wejść na stronę www.maszglos.pl 
i do 8 marca wypełnić formularz zgłosze-
niowy. Udział w programie trwa do końca 
2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. 

W 2021 roku akcja Masz Głos realizowa-
na jest we współpracy z: Fundacją Aktywno-
ści Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności 
Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem 
Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań 
i Działań Społecznych SocLab, Stowarzy-
szeniem Rozwoju INSPIRACJE. 

Iwona Janicka
Koordynatorka regionalna 

akcji Masz Głos

Udział w spisie jest obowiązkowy i 
obejmuje mieszkańców Polski – zarówno 
Polaków, jak i cudzoziemców oraz stałych 
mieszkańców Polski przebywających w 
czasie spisu za granicą. Po raz pierwszy w 
historii spisu, obowiązkową metodą będzie 
spis przez Internet. Formularz spisowy zo-
stanie udostępniony na stronie spis.gov.pl. 
Osoby, które z różnych względów nie do-
konają samospisu przez Internet, będą mo-
gły spisać się telefonicznie, dzwoniąc na 
infolinię: 22 279 99 99. Natomiast z tymi, 
którzy nie skorzystają z jednej z dwóch 
powyższych metod, skontaktuje się telefo-
nicznie lub osobiście rachmistrz spisowy.

Jak informuje Główny Urząd Statystycz-
ny, za odmowę udziału w spisie powszech-
nym grozi kara grzywny na podstawie art. 
57 ustawy o statystyce publicznej.

W ramach Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021 zostaną ze-
brane następujące dane:
•  Charakterystyka demograficzna osób: 

płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cy-
wilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego 
obywatelstwa.

•  Aktywność ekonomiczna osób: bieżący 
status aktywności zawodowej, lokaliza-
cja miejsca pracy, rodzaj działalności za-
kładu pracy, zawód wykonywany, status 
zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj 
źródła utrzymania osób, rodzaje pobiera-
nych świadczeń.

•  Poziom wykształcenia.
•  Niepełnosprawność: samoocena nie-

pełnosprawności, prawne orzeczenie o 
niepełnosprawności lub niezdolności do 
pracy, stopień niepełnosprawności, grupy 
schorzeń powodujące trudności w wyko-
nywaniu codziennych czynności.

•  Migracje wewnętrzne i zagraniczne: 
okres zamieszkania w obecnej miejsco-
wości, miejsce poprzedniego zamiesz-
kania w kraju, miejsce zamieszkania rok 
przed spisem, fakt przebywania kiedy-
kolwiek za granicą, rok przyjazdu / po-
wrotu do Polski, miejsce zamieszkania 
za granicą – kraj, kraj przebywania i rok 
wyjazdu z Polski.

•  Charakterystyka etniczno-kulturowa: 
narodowość – przynależność narodowa 
lub etniczna, język, którym posługują się 
osoby w kontaktach domowych, wyznanie 
– przynależność do wyznania religijnego.

•  Gospodarstwa domowe i rodziny: sto-
pień pokrewieństwa z reprezentantem 
gospodarstwa domowego, tytuł prawny 
gospodarstwa domowego do zajmowane-
go mieszkania.

•  Stan i charakterystyka zasobów miesz-
kaniowych (mieszkania i budynki): 
rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan 
zamieszkania mieszkania, własność 
mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, 
powierzchnia użytkowa mieszkania, 
liczba izb w mieszkaniu, wyposażenie 

mieszkania w urządzenia techniczno-sa-
nitarne, rodzaj stosowanego paliwa do 
ogrzewania mieszkania, tytuł prawny za-
mieszkiwania mieszkania, rodzaj budyn-
ku, w którym znajduje się mieszkanie, 
stan zamieszkania budynku, wyposaże-
nie budynku w urządzenia techniczne, 
powierzchnia użytkowa mieszkań w bu-
dynku, liczba izb w budynku, własność 
budynku, liczba mieszkań w budynku, 
rok wybudowania budynku.

Spisy, w tym Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań, realizowane są 
zgodnie z zaleceniami i standardami orga-
nizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, 
co umożliwia dokonywanie porównań 
międzynarodowych. Zgodnie z art. 4 Roz-
porządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. 
w sprawie spisów powszechnych ludno-
ści i mieszkań, państwa członkowskie UE 
zobligowane są do zbierania danych staty-
stycznych. W Polsce spisy realizowane są 
co 10 lat. W minionym roku odbył się Po-
wszechny Spis Rolny 2020. 

BS
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Podczas obrad radni dokonali pierw-
szych zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej i budżecie na rok 2021. Główne 
zmiany spowodowane były:
•  pozyskaniem środków z Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 
wysokości 600 000 zł na budowę nowej 
świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi; 

•  wpisaniem zadania polegającego na za-
projektowaniu i budowie ul. Modrakowej 
w Suchym Lesie;

•  poszerzeniem istniejącego już zadania 
„Suchy Las – Jelonek – Złotniki ścieżka 
rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odci-
nek Borówkowa, Złotnicka” o odcinek do 
ul. Pawłowickiej. Ustalono, iż inwesty-
cja budowy ścieżki podzielona zostanie 
na trzy etapy.  W pierwszym powstanie 
odcinek od ul. Nizinnej do ul. Nektaro-
wej (kontynuacja istniejącej ścieżki od 
Młodzieżowej do Nizinnej), a do końca 
2023 r. rowerem przejedziemy wzdłuż ul. 
Obornickiej do ul. Pawłowickiej w Złot-
nikach; 

•  zwiększono również środki na budowę uli-
cy św. Michała w Jelonku wraz z odwod-

nieniem oraz na budowę ul. Nektarowej  
w Suchym Lesie pomiędzy nr 33 a 37. 

Podjęto uchwałę w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości przedsię-
biorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 
Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, 
których przychody za rok 2020 w porówna-
niu do roku 2019 były niższe o co najmniej 
50 procent. Zwolnienie dotyczy gruntów, 
budynków i budowli lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i dotyczy podatku od nierucho-
mości należnego za miesiące: styczeń, luty, 
marzec 2021 roku. 

Dokonano nowelizacji uchwały doty-
czącej zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków, położo-
nych na terenie gminy. 

Podjęto dwie uchwały dotyczące dzier-
żawy części działek w Suchym Lesie  

i w Złotnikach. 
Wiele kontrowersji 

wzbudziła uchwała o 
przystąpieniu Gminy 
Suchy Las do związku 
powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Trans-
port Regionalny” (PKS). 
Ostatecznie siedmioma 
głosami „za” , siedmioma głosami „wstrzy-
mującymi się” oraz jednym „przeciw” 
uchwała została podjęta. Przyjęto również 
statut związku.  

W związku z rezygnacją z funkcji przez 
radnego Macieja Jankowiaka, na  prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej jedno-
głośnie wybrano radnego Tomasza Sztolc-
mana. 

Przedłużono czas pracy Komisji Doraź-
nej, powołanej do przygotowania projektu 
zmian w Statucie Gminy Suchy Las, do 
końca kwietnia 2021 r. oraz przyjęto spra-
wozdania komisji stałych Rady Gminy Su-
chy Las za rok 2020.

Pełen protokół z sesji dostępny jest na 
stronie Urzędu Gminy Suchy Las:
bip.suchylas.pl/294/protokoly-kadencja-
2018-2023/

Przewodnicząca 
Rady Gminy Suchy Las 

Anna Ankiewicz

Ważne tematy na styczniowej sesji
28 stycznia odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Suchy Las. Ze względu na pandemię posiedze-
nia rady nadal odbywają się w trybie zdalnym. 

DAJ SOBIE SZANS
— PROGRAM PROFILAKTYCZNY
NOWOTWORÓW G OWY I SZYI

wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego i wdra any w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
zgodnie z umow  o do nansowanie POWR.05.01.00-00-0006/16

BIURO PROJEKTU

Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej 
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Pozna
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Je li:
jeste  w wieku 40–65 lat, ›
palisz papierosy, ›
nadu ywasz alkoholu, ›
masz wielu partnerów  ›
seksualnych,
przez ponad 3  ›
tygodnie wyst puj  
objawy niezwi zane 
z infekcj  górnych dróg 
oddechowych,

to nale ysz do grupy 
podwy szonego ryzyka 
zachorowania na 
nowotwór g owy lub szyi.

Daj sobie szans !

Zadzwo  i umów si  
na bezp atne badania:

503 414 178

PATRONAT MEDIALNY:
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Dziś pierwszy tekst w no-
wym roku. Podsumujmy za-
tem, podobnie jak w latach 
poprzednich, miniony i jakże 
osobliwy 2020 rok.  Od 13 
marca 2019 roku Zarząd Osiedla „Złotni-
ki - Osiedle” tworzą: Grzegorz Słowiński 
– przewodniczący, Katarzyna Dudzińska, 
Marcin Kołodziejczak, Barbara Pawłow-
ska i Katarzyna Sobek. W pracach zarządu 
uczestniczy na stałe również radny Michał 
Przybylski. Zarząd Osiedla obradował w 
poprzednim roku najczęściej zdalnie, w 
każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 
18:00. Informacje z tych zebrań publi-
kowane są na naszej stronie internetowej 
www.zlotniki.suchylas.pl.  Każdy z miesz-
kańców naszego osiedla może uczestni-
czyć w zebraniu i zgłaszać zarządowi 
swoje sprawy, uwagi i pomysły.

Nasza praca w 2020 roku miała 
charakter szczególny. W warunkach 
reżimu sanitarnego zorganizowaliśmy 
zaledwie kilka imprez, przede wszyst-
kim świąteczne paczki dla dzieci z na-
szego osiedla, które wręczył osiedlo-
wy Gwiazdor wraz z pomocnikiem. 
Dzieci otrzymały rekordową ilość pa-
czek – 170. Osobom dorosłym, jak co 
roku, dzięki zaangażowaniu naszych 
mieszkańców oraz lokalnych przed-
siębiorców, przekazaliśmy „Sąsiedz-
ką Paczkę”. Nie zawiedli nas, od lat 
współpracujący z nami przedsiębior-
cy: BGR Developer, POLYCON, SU-
MARIS  i inni, których wpłaty umoż-
liwiły zakup niezbędnych produktów. 
Specjalny upominek, mający wymiar 
edukacyjny, ufundował także gabinet 
stomatologiczny PRODENTIS. W 
imieniu obdarowanych, słowa podzięko-
wania przekazujemy również współpra-
cującym z nami osiedlowym sklepom: 
JACEK CHRZAN, WARZYWNIAK NA 
ZIELONEJ oraz MAR-WIT, w których 
mieszkańcy mogli zostawić zakupione 
produkty. Dziękujemy również za okazaną 
pomoc pani dyrektor Sylwii Malendow-
skiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Su-
chym Lesie oraz ks. proboszczowi Jakubo-
wi Knychale z Parafii w Złotnikach.

Od 2016 roku wspólnie z mieszkańcami 
zajmujemy się modyfikacją przebiegu pół-
nocno-wschodniej obwodnicy aglomeracji 
poznańskiej wg tzw. żółtego szlaku wypra-
cowanego wraz z mieszkańcami naszego 
osiedla, oddalającego korytarz drogi od gra-
nicy osiedla w głąb poligonu. Tak powstały 
obszar pomiędzy ewentualną obwodnicą a 
granicą osiedla stanowiłby naturalny bufor, 
niwelujący uciążliwości wynikające z funk-
cjonowania obwodnicy i mógłby być wyko-
rzystany na cele komunalne.

Zakończył się remont dwor-
ca kolejowego w Złotnikach. 
Będzie pełnił funkcję pocze-
kalni dla węzła przesiadkowe-
go Poznańskiej Kolei Metro-

politalnej. W zrewitalizowanym dworcu 
znajdzie również siedzibę biblioteka wraz 
z czytelnią oraz Straż Gminna. 

Zakupiono działkę na osiedlu Złotniki 
– Park pod budowę szkoły podstawowej w 
Złotnikach. Ukończono budowę ulic Paw-
łowickiej i Kochanowskiego wraz z pełną 
infrastrukturą. W ramach zaplanowanych 
prac zbudowano kanalizację sanitarną 
wraz z przepompownią i kanalizację desz-
czową. Zmodernizowano infrastrukturę te-
leinformatyczną i elektryczną. Wykonano 
nawierzchnię asfaltową oraz dwa wynie-

sione skrzyżowania. Po stronie wschodniej 
zbudowano chodnik / ścieżkę rowerową. 
Zakończono przetarg na modernizację ulic 
Żukowej i Granicznej. Prace budowlane 
ruszą wiosną. Na trzech przejściach w cią-
gu ulicy Obornickiej wykonano aktywną 
sygnalizację świetlną. W ogrodzie przy 
ulicy Żukowej zamontowano oświetlenie 
ogrodowe. Wykonano też projekt oświetle-
nia ulicy Jelonkowej (od ul. Pigwowej do 
ul. Czołgowej) oraz ulicy Czołgowej (od 
ul. Jelonkowej do ul. Obornickiej), reali-
zacja projektu w 2021 roku. Doświetlona 
zostanie również ulica Berberysowa. 

Wykonano też kilka drobnych zadań, 
między innymi przy dworcu zamontowano 
wiatę przystankową, a wzdłuż ulicy Obor-
nickiej naprawiono chodnik. Przy ulicy 
Kochanowskiego ustawiono ławki parko-
we. Zagospodarowano też dwa osiedlowe 
skwery zielenią dekoracyjną (Azaliowa / 
Tarninowa oraz Konwaliowa / Kwiatowa). 

W tym roku dojechały do nas gminne 

rowery w ramach funk-
cjonowania ścieżki ro-
werowej wzdłuż ulicy 
Łagiewnickiej, która 
została zbudowana na 
odcinku od torów kole-
jowych do Złotnik Wsi. 

Pod koniec wrze-
śnia odbyły się niezwykle ważne konsul-
tacje z mieszkańcami, dotyczące budowy 
nowego osiedla na terenie przyległym do 
osiedla Złotniki - Park. Złotniki Osiedle 
zamieszkuje obecnie 1.853 mieszkańców. 
W najbliższych kilku latach przybędzie ok. 
2.000 ludzi. Opowiedzieliśmy się przeciw-
ko temu osiedlu, bowiem dalsza niekontro-
lowana urbanizacja Złotnik, bez właściwej 
infrastruktury społecznej, to: brak moż-

liwości wyjazdu z zachodniej części 
naszego osiedla, korki na Obornickiej, 
brak miejsc w szkołach, przedszkolach 
i żłobkach, spadek cen nieruchomości 
w Złotnikach i wiele innych uciążliwo-
ści dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. Przy bardzo dużej frekwencji, 
mieszkańcy przytłaczającą większością 
głosów powiedzieli stanowcze NIE dla 
nowego osiedla.

Wraz z mieszkańcami naszego 
osiedla wspieraliśmy wiele akcji cha-
rytatywnych, w tym Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Zaangażowali-
śmy się w akcję zbierania podpisów 
pod uchwałą antysmogową, a nieco 
później aktywnie wsparliśmy gminną 
akcję „Maseczka dla seniora”. W grud-
niu przeprowadziliśmy we współpracy 
z Urzędem Gminy akcję ulotkową, do-
tyczącą prawidłowego palenia w ko-
tłach na paliwo stałe.
W następnym numerze Gazety poin-

formujemy o naszych planach w zakresie 
działalności integracyjnej oraz o planach 
inwestycyjnych. Szczegóły są już dostęp-
ne na stronie www. zlotniki.suchylas.pl/
INWESTYCJE i ZAMIERZENIA.

Wszystkim Państwu, którzy swoją bez-
interesowną pracą wspieraliście pracę Za-
rządu Osiedla serdecznie dziękujemy. Bez 
Waszej pomocy i zaangażowania niewiele 
byśmy zrobili. Mamy nadzieję, że w 2021 
roku wrócimy do normalności, czego sobie 
i Państwu życzymy! Słowa podziękowania 
za dobrą współpracę kierujemy również do 
wójta, wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy, szefów innych jednostek pomoc-
niczych oraz wszystkich radnych Rady 
Gminy Suchy Las.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki Osiedle

Grzegorz Słowiński

  Informacje jednostek pomocnIczych
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Zima to czas niesprzyjają-
cy poważnym inwestycjom, 
jednak na ul. Śnieżnej trwa 
budowa kanalizacji i odwod-
nienia. Wkrótce rozpocznie 
się budowa oświetlenia i sieci światłowo-
dowej w ulicy Księżycowej. Ogłoszono 
również przetarg na budowę ul. Brzask. 
Można jednak spokojnie przystąpić do 
projektowania. Powstaje zatem projekt 
doświetlenia miasteczka rowerowego i 
wybiegu dla psów na Terenie Aktywnej 
Edukacji i Sportu, oraz dzięki uprzejmo-
ści mieszkanki naszego osiedla projekt 
ekologicznego parku na łąkach za kościo-
łem pomiędzy ulicami Bogusławskiego, 
Rolną i Obornicką. Szczegóły wkrótce. 

Projektowane są już kolejne nasadze-
nia drzew i krzewów na terenie całego 
naszego osiedla. Część z nich nastąpi 
wiosną, a drugi etap np. nad Rygą czy 
przy ul. Meteorytowej przewidziany jest 
na jesień. Jesteśmy już po pierwszych co-
rocznych pracach pielęgnacyjnych przy 
zieleni: przycięto wierzby przy ul. Obor-
nickiej oraz trawy ozdobne na terenie si-
łowni przy ul. Bogusławskiego. 

Wraz z Zarządem Osiedla 
Suchy Las, OSP Zielątkowo, 
podjęliśmy inicjatywę wylania 
ogólnodostępnego lodowiska 
na terenie parkingu, udostęp-

nionego na ten cel przez Wójta. Nieste-
ty przez niecierpliwość mieszkańców w 
różnym wieku, tworząca się tafla została 
zniszczona i lodowisko nie powstało. W 
imieniu obu zarządów osiedli dziękuję za 

pomoc OSP Zielątko-
wo i wszystkim, którzy 
pomogli nam zarówno 
podczas wylewania lo-
dowiska, jak i sprząta-
nia po nim – mieszkań-
com oraz pracownikom 
Straży Gminnej. Za 
pomoc organizacyjną 
dziękujemy Wójtowi i pracownikom Refe-
ratu Komunalnego Urzędu Gminy. 

To nie jedyna nasza inicjatywa w ra-
mach integracji tej zimy. 31 stycznia 
na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu 
(przy pumptracku) zorganizowaliśmy 
charytatywny trening nordic walking dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
połączony ze śniadaniem. Podobne zaję-
cia połączone ze spacerem po moraskim 
lesie oraz okolicznościową niespodzianką 
chcemy zorganizować z okazji Dnia Ko-
biet 7 marca o godz. 9.00. Zapraszamy 
wszystkie Panie z kijkami. W przypadku 
opadów deszczu zajęcia nie odbędą się. 

W imieniu Zarządu 
Osiedla Suchy Las-Wschód 

Przewodnicząca Anna Ankiewicz

  Informacje jednostek pomocnIczych

park zajmie ok. 1/3 terenu łąk przedstawionych na fotografii

Trening nordic walking dla wOŚp Lodowisko

Teren aktywnej edukacji i Sportu w zimowej odsłonie
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Na osiedlu weszliśmy z 
przytupem w nowy jubile-
uszowy rok – rok obchodów 
25-lecia istnienia Grzybo-
wego. Pomimo wciąż nie-
pewnej sytuacji sanitarnej, udało znaleźć 
się takie formy działalności integracyjnej i 
sportowo-rekreacyjnej, by jednak bezpiecz-
nie można było zaoferować coś naszym 
mieszkańcom. 

Na osiedlowym boisku już dwa razy w 
tygodniu odbywają się bezpiecznie pro-
wadzone  zajęcia SALSATION. Stworzy-
ła się grupa morsów o wdzięcznej nazwie 
MORSATION, która co sobotę zanu-
rza się w zimnych wodach Strzeszynka. 
Utworzyły się także regularnie ćwiczą-
ce grupy kijkarzy. Coraz więcej widać 
mieszkańców aktywnie uprawiających 
sport. Pogoda zachęca także do rajdów 
rowerowych. Planujemy kolejne wspólne 

wypady z sąsiednimi jednostkami, myśli-
my nawet o rajdzie 25-lecia.

Po rozegraniu pierwszego z  konkur-
sów organizowanych w ramach jubile-
uszu obchodów 25-lecia naszego osiedla, 
ogłosiliśmy kolejną zabawę – QUIZ o hi-
storii i współczesności osiedla (szczegóły 
w zaproszeniu). Dzięki naszym lokalnym 
sponsorom, przewidzieliśmy liczne na-
grody. Zapraszamy!

Ze względu na aktualną sytuację sanitarną 
w kraju, wciąż nie możemy ogłosić pełnej li-
sty atrakcji. W najbliższym czasie planujemy 
dwa terminy spotkań ekologicznych. W dniu 
20 marca na osiedlowym boisku chcemy 
obchodzić pierwszy dzień wiosny – impreza 

„Dzieciaki Sadzeniaki” 
we współpracy z Leroy 
Marlin, a 10 kwietnia 
tradycyjnie przystąpić 
do sprzątania naszego 
lasku. O ostatecznej for- 
mule i zakresie tych pla-
nowanych imprez dla 
mieszkańców, będziemy 
na bieżąco informować w naszych publika-
torach i na plakatach.

W tym miesiącu udało się w formule 
hybrydowej przeprowadzić zebranie za-
rządu, na którym omawialiśmy bieżące 
tematy komunalne (kwestie nasadzeń, 
sprawy komunikacji, sieci światłowodo-
wej, wywozu odpadów i inne) oraz plany 
obchodów jubileuszowych – zapraszam do 
lektury sprawozdania na osiedlowej stronie 
internetowej – osiedlegrzybowe.zlotniki. 
com/protokoly-z-zebran. 

Zachęcamy do zapisania się do new-
slettera i korzystania z zarządowych pu-
blikatorów: www.facebook.com/groups/ 
662486184524923/; osiedlegrzybowe.zlotniki. 
com/newsletter-2/; www.facebook.com/
OsiedleGrzyboweSuchyLas.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

OSIEDLA GRZYBOWEGO

ROZWIĄŻ QUIZ
I WYGRAJ VOUCHERY

 
Czas trwania quizu:

 od 25 lutego do 21 marca 2021 r.

Informacje i regulamin quizu:
www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com

na usługi partnerów quizu:

CZAS TRWANIA qUIZU:

od 25 lutego  
do 21 marca 2021 r.

Aby wziąć udział w Quizie,  
należy wejść na osiedlową stronę  

www.osiedlegrzybowe.zlotniki.com, 
gdzie znajduje się odnośnik  

do Quizu w formie elektronicznej  
i regulamin zabawy.

ZAPRASZAmy
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Policjanci w Suchym Lesie odnaleźli 
skradziony samochód. Auto marki Daewoo 
Tico padło łupem złodziei w Poznaniu, na 
początku stycznia tego roku. W Biedrusku 
w godzinach nocnych został zatrzymany 
36-letni obywatel Ukrainy, który będąc pod 
wpływem alkoholu spowodował kolizję z 
pojazdem marki Honda Civic. Przeprowa-
dzone badania wykazały u mężczyzny po-
nad 2 promile alkoholu we krwi. 

Dzielnicowi ostrzegają!

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w 
Suchym Lesie informują  o priorytetowych 
działaniach ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Działa-
nia te będą realizowane w oparciu o doko-
nywane przez mieszkańców zgłoszenia.

Rejon Suchy Las Zachód
W parku mieszczącym się u zbiegu ulic 

Szkółkarska / Sportowa niszczona jest in-
frastruktura – ławki, stoły. Wobec powta-
rzających się sytuacji, teren ten będzie 
kontrolowany zarówno przez policjantów, 
jak i strażników gminnych, a akty wandali-
zmu będą surowo karane.  

Suchy Las-Wschód i Jelonek
Na ul. Jaśminowej w Suchym Lesie 

problemem są wykroczenia w ruchu dro-

gowym, w głównej mierze polegające na  
przekraczaniu dozwolonej prędkości. W 
celu zdyscyplinowania kierowców prowa-
dzone będą kontrole prędkości przez Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu. 

Złotniki, Złotkowo, Golęczewo
W Golęczewie na terenie rekreacyjnym 

u zbiegu ul. Tysiąclecia oraz ul. Stawnej 
gromadzą się osoby spożywające alkohol, 
zażywające środki odurzające. By wyeli-
minować to zjawisko, przez policjantów 
oraz strażników gminnych prowadzone 
będą częste kontrole prewencyjne. Osoby 
łamiące prawo muszą liczyć się z konse-
kwencjami karnymi.

Zielątkowo, Chludowo, Biedrusko
W Biedrusku, w parku mieszczącym się 

u zbiegu ulic Parkowej i Zjednoczenia gro-
madzą się osoby nieletnie spożywające al-
kohol, środki odurzające, które zaśmiecają 
teren, a także niszczą mienie publiczne. 
Wobec zgłaszanego problemu, podjęte zo-
staną kroki eliminujące tę sytuację. Teren 
będzie kontrolowany przez policjantów 
oraz strażników gminnych, a osoby łamią-
ce prawo zostaną pociągnięte do odpowie-
dzialności karnej. 

Z kronik sucholeskiej Policji

Przeciwdziała temu Stowarzyszenie MAN-
KO, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski Głos 
Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora, a także 
prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną 
Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. Oto 
przykładowe techniki manipulacyjne powsta-
łe TYLKO w trakcie pandemii:
FAŁSZYWE SZCZEPIONKI

Mężczyzna oferował ampułki szcze-
pionki na COVID-19 za 8 tys. zł. Oszust 
twierdził, że ma nieograniczony dostęp do 
szczepionek i posiada odpowiedni certyfi-
kat. W trakcie spotkania oszust przekony-
wał, że szczepionka jest bezpieczna i wy-
starczy dla 4 osób.
OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ PRZESYŁKI

Otrzymujemy SMS, telefon lub e-mail z 
prośbą o dopłatę niewielkiej kwoty w celu 
dezynfekcji przesyłki. Jeśli nie wpłacimy 
wróci ona do nadawcy. Ofiara wchodzi w 
link zamieszczony w wiadomości i podaje 
swoje dane, aby zrealizować przelew. W 
ten sposób wyłudzacze zdobywają dane do 
konta bankowego.

OSZUSTWO NA DEZYNFEKCJĘ MIESZKANIA
Tym razem złodzieje przebrani w kom-

binezony, wyposażeni w rękawice 
i okulary ochronne pukają do 
drzwi i proponują dezyn-
fekcję mieszkań. Później 
natomiast, po opuszcze-
niu mieszkań przez ich 
lokatorów – plądrują i 
kradną!
MASECZKA ZE SREBRA

Na rynku pojawiły 
się specjalne, drogie 
maseczki w 100% zabez-
pieczające przez wirusem 
z cząsteczkami nano-srebra. 
Oczywiście maseczki z cudownego 
materiału to oszustwo.
OSZUSTWO NA CHOREGO WNUCZKA

Jest to zmieniona metoda oszustwa „na 
wnuczka”. Oszust dzwoni z prośbą o jak 
najszybsze opłacenie jego testów na koro-
nawirusa lub całego leczenia. Senior ma 
przekazać pieniądze „koledze wnuczka” 

lub wykonać przelew. Pieniędzy nigdy nie 
odzyska.
NA NIEDOPŁATĘ ZA GAZ I PRĄD

Oto wiadomość od naszej ambasadorki – 
Uwaga dostałam dziś taki oszukańczy SMS: 
„PGNiG: Informujemy, że w związku z za-
dłużeniem na kwotę 12,45 zł na najbliższy 
dzień roboczy zleciliśmy odłączenie gazu. 
Zapłać teraz na link…” – oczywiście jest to 
kolejna próba wyłudzenia pieniędzy.
CUDOWNE LEKI NA KORONAWIRUSA

W związku z obecną sytuacją 
epidemiczną, wielu oszustów 

wykorzystuje nasz niepokój 
o zdrowie, oferując sprze-
daż fałszywych leków lub 
produktów, rzekomo za-
pobiegających zaraże-
niu się koronawirusem, 

w niewiarygodnie wyso-
kich cenach. Warto przed 
zakupem jakichkolwiek 
leków konsultować się z 
lekarzem oraz kupować 

wyłącznie w aptekach.
PREZENTACJE SPRZEDAŻOWE  
– GRATISY

Po odmrożeniu gospodarki znowu w naj-
lepsze kwitnie sprzedaż drogich garnków 
i sprzętu AGD podczas tzw. prezentacji. 
Dlatego ponownie ostrzegamy przed po-
kazami sprzedażowymi! Seniorze, pamię-
taj: nie ma NIC ZA DARMO. Żadna firma 

Stop Korona-Oszustwom  
– najnowsze techniki manipulacyjne
W czasie pandemii seniorzy, ale nie tylko oni, narażeni są na nieetyczne praktyki bizne-
sowe. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i 
izolację społeczeństwa. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. 

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE 

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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nie działa charytatywnie. Dlatego uważaj 
na hasła: BEZPŁATNE BADANIA, PRE-
ZENTY, GRATISY, NIEPOWTARZALNE 
OKAZJE. To tylko kuszące wabiki, które 
mają skłonić Cię do wyjścia z domu mimo 
epidemii i udziału w pozornie atrakcyjnym 
spotkaniu. W rzeczywistości chodzi o pre-
zentację oferty handlowej i sprzedaż pro-
duktów w horrendalnych cenach.
FAŁSZYWE SZCZEPIENIA ZA GRANICĄ

Coraz częściej oszuści proponują oso-
bom chętnym możliwość zaszczepienia się 
za granicą, oczywiście za opłatą. Niestety 
takie oferty nie są prawdziwe, ponieważ: w 
wielu krajach wprowadzone są obostrzenia 
dotyczące przekraczania granic (zamknię-
cie granicy dla obcokrajowców lub kwa-
rantanna po przybyciu) oraz szczepionki 
rozdzielane są według unijnych przepisów, 
w związku z czym, żadne państwo nie po-

siada jej „nadmiaru”. Takie oferty są próbą 
wyłudzenia oszczędności.
NA MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ

Polega na tym, że oszuści dzwonią do 
mieszkań seniorów podając się za pracow-
ników mobilnego punktu szczepień. Pod 
pretekstem sprawdzenia, czy senior kwa-

lifikuje się do szczepienia. W ten sposób 
oszuści wchodzą do mieszkania i je okra-
dają. Mobilny punkt szczepień przyjeżdża 
tylko do tych osób, które zarejestrowały się 
i dostały termin na szczepienie w domu.

OSP Golęczewo w akcji
W pierwszym miesiącu nowego roku 

OSP Golęczewo do akcji alarmowane było 
siedem razy.

Pierwszy wyjazd dotyczył pożaru bu-
dynku mieszkalnego w Pawłowicach. Po 
przybyciu na miejsce zastano pożar po-
mieszczenia gospodarczego. Przyczyną 
zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycz-
nej. Mieszkańcy opuścili budynek jeszcze 
przed przyjazdem służb. W działaniach, 
które trwały ponad 2 godziny wzięło udział 
7 zastępów straży z Rokietnicy, Golęczewa 
oraz JRG 5 Poznań.

Następne dwa wyjazdy dotyczyły wy-
padków drogowych na DK 11 w Chludo-
wie oraz w Golęczewie.

Druhowie z Golęczewa otrzymali zgło-
szenie o załączonym monitoringu przeciw-
pożarowym w przedszkolu w Golęczewie. 
Na szczęście alarm okazał się fałszywy.

Kolejny alarm związany był z pożarem 
sadzy w przewodzie kominowym budynku 
w Złotnikach na ul. Pawłowickiej.

Do bardzo dużego pożaru doszło w Zie-
lątkowie na ul. Krętej. Druhowie z Golę-
czewa po dojeździe na miejsce zastali roz-
winięty pożar budynku mieszkalnego. W 
pierwszej fazie akcji zostały wprowadzone 

dwie roty gaśnicze w celu ugaszenia ognia, 
który zaczął przedostawać się klatką scho-
dową na poddasze domu. Dokonano także 

przeszukania budynku. W celu schłodzenia 
gazów pożarowych wprowadzone zostało 
urządzenie tnąco-gaśnicze CCS Cobra. Po 
lokalizacji pożaru pomieszczenia zosta-
ły oddymione. Jeszcze przed przyjazdem 
straży sześciu mieszkańców ewakuowało 
się przez okna pokoi, w których spali. Do 
akcji zadysponowano 9 zastępów straży  

z Chludowa, Zielątkowa, Golęczewa oraz 
JRG 5 Poznań. W celu zmniejszenia oblo-
dzenia jezdni na miejsce dotarła piaskarka 
z ZGK Suchy Las. Ponadto wezwano poli-
cjantów z Komisariatu Policji w Suchym 
Lesie, przedstawicieli Zarządzania Kryzy-
sowego w Suchym Lesie oraz pogotowie 
energetyczne.  Działania trwały blisko pięć 
godzin.

***
Wraz z nowym rokiem na terenie naszej 

jednostki rozpoczęliśmy szkolenia Kwali-
fikowanej Pierwszej Pomocy. Trzydziestu 
dwóch strażaków z Chludowa, Zielątkowa 
oraz Golęczewa przez 5 tygodni szkoliło 
się z udzielania pierwszej pomocy poszko-
dowanym osobom w czasie działań ra-
towniczo-gaśniczych. Obecnie 14 druhów  
i druhen z OSP Golęczewo uzyskało tytuł 
ratownika.

Cieszy nas również to, że czwórka go-
lęczewskich strażaków – Ania, Helena, 
Mateusz i Krzysztof ukończyli szkolenie  
z wyróżnieniem.

Dziękujemy firmie Med-Luk z Zanie-
myśla, instruktorom za profesjonalne po-
dejście oraz przekazanie ogromnej wie-
dzy.

Zastępca Komendanta Gminnego
Krzysztof Ancuta
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Jak, jako samorząd do tej pory korzystali-
śmy ze środków unijnych i jakie możliwości 
jawią się przed samorządami w najbliższej 
przyszłości, na te m.in. tematy z dr. Bartło-
miejem Kołsutem z Zakładu Geografii Eko-
nomicznej Wydziału Geografii Społeczno-
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu rozmawiała Barbara Stachowiak.

Dr Bartłomiej Kołsut: Środki te oczy-
wiście mają duże znaczenie, szczególnie 
dla krajów słabiej rozwiniętych, a także 
schodząc niżej dla regionów, powiatów  
i gmin. Unia Europejska dla takich krajów, 
z niższym poziomem rozwoju gospodarcze-
go, przeznacza też większą ilość funduszy. 
Z tego też powodu Polska w dotychczaso-
wych rozdaniach budżetów unijnych uzy-
skiwała bardzo duże kwoty.

Wspomniał Pan o tym, że środki unij-
ne są ważne nie tylko na poziomie kraju, 
ale też na niższym szczeblu – samorządo-
wym. 

Są bardzo ważne w przypadku samorzą-
dów. Poziom dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego w Polsce nie jest 
wysoki. Generalnie rzecz biorąc, możliwo-
ści inwestycyjne gmin i powiatów są nie-
wielkie w stosunku do potrzeb jakie mają. 
Dlatego środki zewnętrzne są właściwie 
jedynym sposobem na realizację większych 
inwestycji, na zwiększanie możliwości in-
westycyjnych gmin.

To oznacza, że środki 
unijne adresowane są głów-
nie dla mniej zamożnych 
samorządów. 

Są konkursy, w których 
faworyzuje się gminy słabiej 
rozwinięte. Ale generalnie 
nie jest to powszechna za-
sada. Gminy zamożne mają 
możliwość i szansę uzyski-
wania środków unijnych. 
Często nawet lepiej pozy-
skują te środki, niż mniej 
zamożne samorządy, co potwierdza wiele 
analiz. 

W ostatnim okresie programowania, i tak 
prawdopodobnie będzie w kolejnym, przez 
Unię Europejską bardzo mocno wspierane 
były inwestycje integrujące obszary funk-
cjonalne. Są to duże projekty, projekty czę-
sto kilkunasto, kilkudziesięciomilionowe, 
które wymagają dużych nakładów inwesty-
cyjnych – rozwijające chociażby transport 
publiczny w obszarach aglomeracji miej-
skich. A w aglomeracjach tych znajdują się 
prawie wyłącznie zamożne gminy.

Takie projekty w ostatnim okresie pro-
gramowania realizowane były w powiecie 
poznańskim.

Duże projekty unijne w powiecie po-
znańskim są to właśnie projekty związane 
z węzłami transportowymi, dworcami, in-
frastrukturą około węzłową, czyli ścieżka-

mi rowerowymi, parkingami typu Park & 
Ride, drogami doprowadzającymi ruch do 
węzłów. Projekty te były realizowane po to, 
by wzmocnić integrację różnych form trans-
portu, szczególnie transportu publicznego. 

W tym obszarze Gmina Suchy Las od-
niosła kilka sukcesów, pozyskując dofinan-
sowanie do węzłów w Chludowie, Golęcze-

wie i Złotnikach.
Proszę powiedzieć, jak 

na tle pozostałych gmin 
powiatu poznańskiego wy-
pada Gmina Suchy Las, 
jeżeli chodzi o pozyskiwa-
nie środków unijnych w 
perspektywie finansowej 
2014-2020.

Dane, które podsumo-
waliśmy na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu dotyczą efektów 

polityki spójności. Warto dodać, że nie wli-
czamy tutaj tzw. wspólnej polityki rolnej, 
która jest związana z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Przy czym są to dużo 
mniejsze środki niż te, które wydawane są 
w ramach polityki spójności. Biorąc pod 
uwagę te dane, Gmina Suchy Las na tle 
pozostałych gmin powiatu poznańskiego w 
ostatnim okresie radziła sobie bardzo do-
brze. Pozyskała ponad 30 mln złotych. Nie 
mówię tutaj o wartości projektów, bo ich 
wartość była większa w związku z wkładem 
własnym, ale o samych środkach pozyska-
nych z funduszy unijnych. 

Jest jeszcze kilka innych gmin w po-
wiecie, które pozyskały podobną wielkość 
środków. Natomiast w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca (per capita) jest to drugi 
rezultat w całym powiecie poznańskim. Jest 
to wynik bardzo dobry, szczególnie że Gmi-
na Suchy Las jest jedną z dwóch najbogat-
szych gmin powiatu poznańskiego, czyli ma 
najwyższe dochody własne.

To dobrze świadczy o Gminie Suchy Las, 
że mimo wysokich dochodów własnych ta 
determinacja i zdolność do pozyskiwania 
środków unijnych jest duża. Zresztą jest 
taka prawidłowość, że Tarnowo Podgórne 
będące drugą najbogatszą gminą w powie-
cie, w rankingu pozyskiwania funduszy 
unijnych też plasuje się wysoko.

Obie gminy wybijają się na tle pozo-
stałych z powiatu poznańskiego… 

W ostatnich latach Gmina Suchy Las 
zmieniała się na pierwszym miejscu z 
Gminą Tarnowo Podgórne pod względem 
poziomu dochodów własnych na jednego 
mieszkańca. Ta dwójka wyraźnie odstaje 
od pozostałych gmin. W gminie Tarnowo 
Podgórne to bogactwo wiąże się głównie 
z dużymi wpływami z PIT, CIT i podatku 
od nieruchomości, w związku z dużą po-
wierzchnią terenów aktywności gospodar-
czej i wysokimi dochodami dużych przed-
siębiorstw. Natomiast w gminie Suchy Las 

Czy Gmina Suchy Las potrafi 
korzystać ze środków pomocowych UE?
Środki programowania w Unii Europejskiej planowane są na okresy 7-letnie. Za nami  
perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020, a przed nami kolejna – na lata 2021-2027. 
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Fundusze unijne pozyskane przez gminy w zł na 1 mieszkańca 
w ramach Polityki Spójności (okres 2014-2020) wg głównego beneficjenta*

* Dane uwzględniają środki pozyskane przez gminę, jednostkę organizacyjną gminy lub spółkę ze 100% udziałem jednej gminy. 
W wykresie nie są uwzględnione (ze względu na brak publicznie dostępnych baz danych) fundusze z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, których operatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niemniej jednak skala tych funduszy jest 
dużo mniejsza i uwzględnienie ich nie spowodowałoby istotnych zmian w rankingu gmin powiatu poznańskiego.

Fundusze unijne pozyskane przez gminy w zł na 1 mieszkańca
w ramach Polityki Spójności (okres 2014-2020)  

wg głównego beneficjenta*
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dobre wyniki finansowe biorą się z dwóch 
charakterystycznych wpływów obserwowa-
nych tylko w tej gminie. Chodzi o podatek 
od nieruchomości płacony przez wojsko za 
poligon w Biedrusku – to jest rocznie kil-
kanaście milionów złotych oraz o wpływy 
z podatku od środków transportowych – w 
tym przypadku mówimy o kwocie ok. 10 
mln zł rocznie. Poza tym gmina Suchy Las 
ma bardzo dobrze zarabiających mieszkań-
ców. Wpływ z PITu na mieszkańca w gmi-
nie Suchy Las były w 2019 roku najwyższe 
w powiecie poznańskim. Te trzy składowe 
w największym stopniu wpływają na wyso-
ką pozycję Gminy Suchy Las.

Przed nami nowa perspektywa finan-
sowa 2021-2027. Czy pieniądze unijne do 
Polski popłyną takim samym strumie-
niem jak ostatnio?

Kwota przewidziana dla Polski w budże-
cie 2021-2027 na politykę spójności będzie 
wysoka, ale już nieco mniejsza niż poprzed-
nio. Jednak warto dodać, że oprócz stałego 
budżetu, który Unia Europejska przyjmuje 
na każdy 7-letni okres, dojdzie także bardzo 
duża kwota z tzw. Planu Odbudowy, czyli 
środków przeznaczonych na wyjście go-
spodarki z kryzysu covidowego. Sumując 
te oba źródła, w najbliższej perspektywie 
będzie w Polsce do wykorzystania ok. 130 
mld euro. To ogromna kwota.

Warto jednak dodać, że w Wielkopolsce 

dojdzie w najbliższej perspektywie do istot-
nej zmiany, która wpłynie na wielkość środ-
ków unijnych możliwych do pozyskania. 
Dzięki temu, że nasz region się rozwija, od 
najbliższego budżetu województwo wiel-
kopolskie (obok Warszawy i województwa 
dolnośląskiego) będzie w kategorii regionów 
przejściowych, czyli takich, których PKB jest 
wyższe niż 75% średniej unijnej. Regiony, 
których PKB jest mniejsze niż 75% znajdują 
się w kategorii regionów słabiej rozwiniętych 
i dotąd województwo wielkopolskie było w 
tej kategorii. Jakie to ma znaczenie? Na pew-
no powinniśmy się cieszyć, że nasz region 
się rozwija i przeszedł do wyższej kategorii. 
Ale konsekwencją tego jest to, że będziemy 
mogli pozyskać mniej środków unijnych,  
a maksymalny poziom dofinansowania, któ-
ry będzie można uzyskać to 70% kosztów 
kwalifikowanych. Dotychczas było to 85%. 
Z punktu widzenia pozyskiwania środków 
zewnętrznych na lokalne inwestycje, będzie 
trudniej i w lepszej sytuacji będą gminy  
z dużym poziomem dochodów wewnętrz-
nych, które będzie można przeznaczyć na 
wkład własny do inwestycji unijnej.

Na jakie działania przeznaczone zo-
staną fundusze unijne w perspektywie 
budżetowej 2021-2027?

Wiele priorytetów będzie podobnych 
do tych, które były w poprzednim okresie 
programowania. Najważniejszą zmianą jest 

zwrot w stronę środowiska przyrodniczego. 
Pojawi się szereg konkursów związanych z 
poprawą efektywności energetycznej (ter-
momodernizacje, wymiany źródeł ciepła), 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł ener-
gii, zmniejszeniem emisji, a także ograni-
czaniem strat w bilansie wodnym i przeciw-
działaniem suszy. Do tego oczywiście duża 
część środków zostanie przeznaczona na 
uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej i gospodarki odpadami. Ale oprócz tego 
kontynuowane będą inwestycje w transport 
publiczny na obszarach funkcjonalnych,  
a także działania związane z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego i tzw. włączeniem 
społecznym.

Wszystkie te przewidywania są oczy-
wiście na razie rysowaniem najbardziej 
prawdopodobnych scenariuszy, dlatego że 
jesteśmy na etapie konsultowania umowy 
partnerstwa, najważniejszego dokumentu, 
który określi ramy wydatkowania środków 
unijnych przez Polskę. Obecnie trwają kon-
sultacje umowy partnerstwa z regionami. Po 
konsultacjach tej umowy, po jej uzgodnie-
niu i podpisaniu pomiędzy Polską a Komi-
sją Europejską, będą finalizowane prace nad 
programami operacyjnymi, czyli krajowymi 
i regionalnymi, w tym także Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym. 
Wówczas będziemy znać znacznie więcej 
konkretów.         

W przekazaniu autobusów uczestniczyli 
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach 
– dyrektor sprzedaży Andrzej Sienkiewicz. 
Firmę ZKP Suchy Las reprezentowali: prezes 
spółki Edward Miśko, dyrektor ds. technicz-
nych Sebastian Bryła wraz z pracownikami.

Wszystkie trzy autobusy zostały zaku-
pione z rynku wtórnego, z własnych środ-
ków spółki. Wcześniej służyły w Austrii. 
Zostały wyprodukowane pod Poznaniem 
w fabryce Solaris Bus & Coach w Bole-

chowie. Autobusy są bogato wyposażone i 
bardzo komfortowe. Posiadają wydajną kli-
matyzację całopojazdową, podwójne ater-
miczne szyby, wygodne siedzenia, skórzane 
uchwyty, miejsca przeznaczone dla wóz-
ków inwalidzkich i dla matek z dzieckiem. 
Ponadto wyposażone są w rampę dla wóz-
ków inwalidzkich, co ułatwia dostępność 
osobom niepełnosprawnym. Pełny system 
informacji pasażerskiej zintegrowany jest z 
systemem PEKA, obowiązującym w ZTM 
Poznań. Trzy tablice zewnętrzne w techno-

logii LED wyświetlają nr linii i kierunek. 
Tablica wewnętrzna w technologii LCD, 
pokazuje przebieg całej trasy wraz z cza-
sami przejazdu pomiędzy poszczególnymi 
przystankami.

Dwa autobusy z układem drzwi 2-2-0 
(dwie pary drzwi – z przodu i na środku) 
wyprodukowane zostały w 2014 roku. Za-
montowane są w nich silniki marki DAF o 
mocy 363 KM i pojemności skokowej sil-
nika 10,8 litra, spełniające normy czystości 
spalin EURO 6. Silniki zblokowane z 6-cio 
biegową ekonomiczną skrzynią ZF. W po-
jazdach dostępne są 32 miejsca siedzące 
oraz 48 stojących. Autobusy te mają prze-
bieg 250 i 360 tys. km. 

Trzeci z zakupionych autobusów ma 
drzwi w układzie 2-2-2 (trzy pary drzwi – z 
przodu, na środku i z tyłu pojazdu). Wypro-
dukowany został w 2013 roku. W tym po-
jeździe również zamontowano silnik marki 
DAF, ale o mocy 356 KM i pojemności sko-
kowej 9,2 litra, spełniający normy czystości 
spalin EURO 5 EEV. Również zastosowano 
skrzynię 6-cio biegową marki ZF. W pojeź-
dzie dostępnych jest 36 miejsc siedzących 
oraz 52 stojące. Autobus ten został zakupio-
ny z przebiegiem 420 tys. km.

Pasażerom życzymy komfortowej podró-
ży, a kierowcom którym zostały przydzie-
lone te autobusy przyjemnej i bezpiecznej 
jazdy.

Szymon Warkocz

Kolejne Solarisy w ZKP
ZKP Suchy Las zakupił kolejne trzy autobusy. Oficjalne przekazanie Solarisów Urbino 12, 
odbyło się na początku lutego w siedzibie spółki w Chludowie.
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Urząd Gminy Suchy Las zachę-
ca mieszkańców do wzięcia udziału 
w programie Powiatu Poznańskiego, 
pozwalającym na pozbycie się z te-
renu nieruchomości niebezpiecznych  
i szkodliwych wyrobów azbestowych.

Powiat Poznański pokrywa 100% 
kosztów związanych z likwidacją wy-
robów azbestowych (demontaż, odbiór, 
transport oraz unieszkodliwienie).

Dokumenty określające zasady likwi-
dacji wyrobów zawierających azbest, for-
mularz wniosku dostępne są na stronach: 
www.bip.powiat.poznan.pl / Środowisko 
/ Azbest oraz www.suchylas.pl / Aktual-
ności i Ochrona Środowiska. Wypełnio-
ny wniosek należy złożyć (osobiście lub 
listownie) do Urzędu Gminy Suchy Las, 

Suchy Las ul. Szkolna 13 w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 lipca 2021 r. Do 
wniosku obowiązkowo należy załączyć 
dokument potwierdzający posiadanie ty-
tułu prawnego do nieruchomości.

W przypadku wnioskodawców zaj-
mujących się produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi – obo-
wiązkowo należy wypełnić oświadcze-
nie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodaw-
com o obowiązku złożenia zgłoszenia 
prac związanych z demontażem azbestu 
przed realizacją do Wydziału Admini-
stracji Architektoniczno – Budowlanej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do konkursu wpłynęły 23 zgłoszenia, 
które poddano ocenie. Sąd Konkursowy 
pod przewodnictwem Piotra Sobczaka, 
prezesa TUP Oddział w Poznaniu przyznał 
Grand Prix, I nagrodę, II nagrodę i III na-
grodę oraz wyróżnienie.

Gmina Suchy Las za dotychczasowe 
działania przeprowadzone na Terenie Ak-
tywnej Edukacji i Sportu została wyróż-
niona. W uzasadnieniu do wyniku czyta-
my: Wyróżnienie przyznano za stworzenie 
miejsca dedykowanego wszystkim grupom 
społecznym, nastawionego na szeroko rozu-
mianą integrację i rekreację. Realizacja zlo-
kalizowana jest w strefie pomiędzy terenami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a 
terenami otwartymi – leśnymi, bezpośrednio 
przy pętli autobusowej i w maksymalnym 
stopniu wpisuje się w kompleksy zieleni wy-
sokiej, które rozdzielają poszczególne strefy 
aktywności. Sąd Konkursowy zauważył, iż 
zagospodarowanie terenu cechuje prostota i 
naturalność, co jest dużym atutem jeśli cho-
dzi o kontakt z przyrodą nawet w bardzo ak-
tywnym uprawianiu jazdy na pumptracku.

Natomiast Grand Prix konkursu otrzy-
mało Miasto Poznań (Zakład Lasów Po-
znańskich) za realizację: Poznawcze szlaki 
rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoni-
nek (Etap I i II). I nagrodę przyznano Gmi-
nie Miasto Złotów za realizację: Tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe przy ulicy 
Promykowej – ogrody tematyczne. II na-
grodę Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski 
za realizację: Modernizacja Ogródków Jor-
danowskich w ramach rewitalizacji prze-
strzeni miejskiej. Natomiast III nagrodę 
otrzymała Gmina Opatówek za realizację: 
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu ist-

niejących budynków gospodarczych) oraz 
zmiana sposobu użytkowania domku go-
tyckiego tzw. „Cukierni” na funkcję uży-
teczności publicznej – bibliotekę publiczną 
oraz budowa muru ażurowego.

Wyróżnienie, które otrzymała Gmina 

Suchy Las jest uhonorowaniem dotychcza-
sowych działań, które przeprowadzane są 
etapami na ponad 7-hektarowym terenie. 
Przez sucholeski samorząd został on pozy-
skany nieodpłatnie od Agencji Nierucho-
mości Rolnych w Poznaniu w 2017 roku.  

Pod koniec tego samego roku na Terenie 
Aktywnej Edukacji i Sportu jako pierwsze 
powstało palenisko z ławkami rekreacyj-
nymi. Od tego momentu teren ten jest sys-
tematycznie zagospodarowywany, zgodnie 

z koncepcją zakładającą  stworzenie miej-
sca o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
z elementami edukacji ekologicznej i przy-
rodniczej.

Do tej pory wykonano m.in.: miasteczko 
ruchu drogowego, pumptrack – rowerowy 
plac zabaw, składający się z dwóch torów, 
wiatę edukacyjną wyposażoną w ławostoły 
i tablice edukacyjne – gry memo, parking 
dla samochodów, plac do wypoczynku z 
ławkami. Zamontowano liczne urządzenia 
zabawowe i rekreacyjne, stojaki na rowery, 
stację naprawy rowerów, tablicę informa-
cyjną oraz tablicę edukacyjną. Teren został 
oświetlony i wyposażony w monitoring. 
Powstał wybieg dla psów. 

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu dziś 

jest w około 50 procentach zagospodaro-
wany. – Przed nami nowe inwestycje, tak-
że w tym roku, które realizowane będą ze 
środków budżetu Gminy. Jak się uda pozy-
skać, także przy udziale środków unijnych, 
oraz z zadań lokalnych, czyli dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców Osiedla Suchy 
Las - Wschód – podsumowuje Justyna Ra-
domska, kierownik Referatu Komunalnego 
Urzędu Gminy Suchy Las.

BS

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu 
doceniony przez ekspertów
Znamy wyniki X Edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu na 
„Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce”, organizowanego pod 
patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gmina 
zgłosiła do niego Teren Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie i znalazła się w gronie 
laureatów. 

Likwidacja wyrobów z azbestem 
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Śliski chodnik można posypać piaskiem, 
kruszywem naturalnym lub sztucznym, 
albo solą drogową. Lecz czyim jest to obo-
wiązkiem? Kto i pod jakimi warunkami ma 
obowiązek odśnieżania? 

Ostatnie zimy nie były zbyt śnieżne, 
dlatego też wiele instytucji oraz osób fi-
zycznych zapomniało o takich obowiąz-
kach. Tymczasem za nieodśnieżanie chod-
nika grozi kara, która może wynosić nawet 
1 500 zł lub kara nagany. Wynika to z art. 
117 kodeksu wykroczeń. Na dodatek wła-
ściciel nieruchomości musi pamiętać tak-
że o odśnieżaniu dachu oraz elewacji. W 
szczególności dotyczy to budynków uży-
teczności publicznej oraz domów wieloro-
dzinnych.  

Jeśli ktoś przewróci się pod naszym 
domem na nieodśnieżonym chodniku i 
złamie nogę, może żądać odszkodowania. 
Wówczas poszkodowany, występując z 
roszczeniem, musi udowodnić, że to wła-
śnie na tym podmiocie ciążył obowiązek 
odśnieżania miejsca wypadku i z własnej 
winy wyrządził mu szkodę, dopuszczając 
się zaniedbań. 

Każdy chodnik położony wzdłuż pose-
sji, powinien zostać uprzątnięty. Jeśli wy-
dzielona część dla ruchu pieszego bezpo-
średnio leży przy granicy nieruchomości, 
wtedy obowiązek odśnieżania należy do 
właściciela. Inaczej jest jednak, gdy po-
między chodnikiem a rozpoczęciem pose-
sji jest np. pas zieleni. Wtedy o odśnieżanie 
powinna zatroszczyć się gmina. 

A kiedy nie trzeba odśnieżać?
Otóż chodnika nie trzeba odśnieżać: 

•  gdy gmina pobiera opłaty za postój lub 
parkowanie samochodu w miejscu prze-
znaczonym na ruch pieszy,

•  gdy chodnik nie znajduje się bezpośred-
nio przy granicy Twojej nieruchomości, 

•  z przystanków autobusowych czy tram-
wajowych, które są wyraźnie wydzielone 
krawężnikiem lub znakiem poziomym to-
rowisk pojazdów szynowych.  

Podstawą prawną określającą zakres 
obowiązków właścicieli nieruchomości 
jest ustawa z 13 września 1999 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane. Do grona wyżej wymienionych 
przepisów można również dołączyć prze-
pisy zamieszczone w Kodeksie cywilnym, 
które pośrednio również nakładają na wła-
ścicieli obowiązek dbałości o posesje. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, na 
właścicielu nieruchomości spoczywa obo-
wiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników poło-

żonych wzdłuż nieruchomości. To na wła-
ściciela posesji przylegającej bezpośrednio 
do chodnika przepisy nakładają obowiązek 
jego uporządkowania. 

Pamiętajmy, że śniegu nie wolno nam 
zgarniać na jezdnie, albowiem taki stan 
może przyczynić się do niebezpiecznych 
zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia innych osób. Natomiast 
narażanie człowieka na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu podlega karze 
pozbawienia wolności do 
lat 3. 

Okres zimowy jest cza-
sem obfitującym w ekstre-
malne warunki pogodowe, 
od śnieżyc i ostrego mrozu 
począwszy, na intensyw-
nych roztopach kończąc. 
Dlatego nasza postawa jako 
właścicieli nieruchomości 
powinna charakteryzować 
się w tym aspekcie szeroko 
pojętą dbałością o zdrowie i 
życie nas samych, naszych 
bliskich i innych ludzi. 

Kończąc ten artykuł chciałabym po-
ruszyć jeszcze jeden problem – jest on 
widoczny zwłaszcza na przełomie zimy i 
wiosny, gdy roztapiający się śnieg odsłania 
całe warstwy psich nieczystości, zakonser-
wowanych wcześniej przez mróz. Tu rów-
nież możemy wdrożyć procedury prawa, 
wzywać policję lub straż gminną i udo-
wadniać delikwentowi, który nie sprząta 
po swoim psie, że nie jest bezkarny. Jednak 
myślę, że na początku warto porozmawiać 
z takim sąsiadem i poprosić go o to, żeby 
zadbał o naszą wspólną okolicę. Być może 
nie wie, że to jego obowiązek. Bo właści-
ciel psa ma również określone prawnie 
obowiązki. Jednym z nich jest sprzątanie 

po swoim pupilu, 
gdy ten załatwi się w 
miejscu publicznym. 
Kwestię tę reguluje 
ustawa z 13 września 
1996 roku o utrzy-
maniu czystości i po-
rządku w gminach, 
a konkretnie art. 4. 
Stanowi on, że rada gminy po konsultacji z 
sanepidem uchwala regulamin, który okre-
śla m.in. „obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, mające na celu ochro-
nę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku” . 

A kto nie musi sprzątać po psie? 
Jak w przypadku większości przepisów, 

tak i tu są wyjątki: 
• niewidomi,
• niepełnosprawni,
• policjanci z psami na służbie. 

Wszyscy inni muszą sprzątać po swoich 
czworonogach. Mówiąc krótko: jeśli jeste-
śmy sprawni i nie mamy ze sobą psa poli-
cyjnego na służbie, to idąc z psem na spa-
cer szykujmy się do usunięcia psiej kupy! 

Życząc wszystkim jak najmniej proble-
mów z wyżej wymienionymi zjawiskami, 
pozdrawiam serdecznie. 

Wiesia Prycińska 
Radna Gminy Suchy Las

Cała prawda o odśnieżaniu 
I NIESPODZIANKACh ZNAjDUjąCyCh SIę POD ŚNIEGIEM

Dotacje na remont zabytków
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie gminy Suchy Las.

Wnioski (wg wzoru dostępnego 
na stronie bip.suchylas.pl w zakładce 
„Zabytki”) należy składać do 26 marca 
2021 roku w Urzędzie Gminy Suchy 
Las przy ul. Szkolnej 13 w Suchym 
Lesie.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce naboru zostały wskazane w treści 
Zarządzenia nr 28/2021 Wójta Gminy 
Suchy Las z dnia 24 lutego 2021 r., 
którego treść dostępna jest na stronie 
BIP w zakładce „Zabytki”.
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Jerzy Świerkowski
Prezes ZGK Suchy Las

W Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury i Rozwoju w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, w rozdziale 4 
znajduje się zapis:

§ 22.
[Miejsca na pojemniki do gromadzenia od-
padów stałych]
1.  Na działkach budowlanych należy prze-

widzieć miejsca na pojemniki służące do 
czasowego gromadzenia odpadów sta-
łych, z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji.

2.  Miejscami, o których mowa w ust. 1, 
mogą być:
1)  zadaszone osłony lub pomieszczenia 

ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
2)  wyodrębnione pomieszczenia w budyn-

ku, mające posadzkę powyżej poziomu 
nawierzchni dojazdu środka transpor-
towego odbierającego odpady, lecz nie 
wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne ko-
mory zsypu z bezpośrednim wyjściem 
na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o 
wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony 
na boki po co najmniej 0,8 m, mające 
ściany i podłogi zmywalne, punkt czer-
palny wody, kratkę ściekową, wentyla-
cję oraz sztuczne oświetlenie;

3)  utwardzone place do ustawiania 
kontenerów z zamykanymi otworami 
wrzutowymi;

4)  utwardzone place z nadziemnymi 
otworami wrzutowymi i podziemnymi 
lub częściowo podziemnymi kontene-
rami.

3.  Między wejściami do pomieszczeń lub 
placami, o których mowa w ust. 2, a 
miejscem dojazdu samochodów śmie-
ciarek wywożących odpady powinno 
być utwardzone dojście, umożliwiające 
przemieszczanie pojemników na wła-
snych kołach lub na wózkach.

4.  Miejsca do gromadzenia odpadów sta-
łych przy budynkach wielorodzinnych 
powinny być dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych.
Tyle jeśli chodzi o przepisy ministerial-

ne, mówiące o tym jak powyższe miejsca 
powinny wyglądać. Odpowiednio przy-
gotowane miejsca gromadzenia odpadów 
(MGO) związane są z możliwością odbio-
ru odpadów. 

A teraz z naszego gminnego podwórka,  
jak miejsca te wyglądają. Mam świado-
mość, że często nie są one organizowane 
przez mieszkańców, tylko właścicieli nie-
ruchomości – inwestorów czy dewelo-
perów. W zabudowie wielorodzinnej, na 
końcu procesu inwestycyjnego powstaje 
wspólnota mieszkaniowa właścicieli. W 
następstwie powstaje zarząd wspólnoty,  
administrator lub zarządca.

Szanowni Państwo, mogę wskazać lo-
kalizacje na terenie gminy, gdzie miejsca te 
zostały wykonane bardzo dobrze i w odpo-
wiedniej wielkości. Niestety, w wielu przy-
padkach są one tragiczne. Twórcy takich 
(niewłaściwych) miejsc nie wykazali się 
wyobraźnią, licząc że obsługa śmieciarek 
będzie targać pojemniki o niemałej wadze, 
o pojemności 1100 litrów i to w dodatku po 
błocie i nie tylko.   

Jeśli jest ktoś kto twierdzi, że powyższa 
sytuacja jest w porządku, to zapraszam na 
jeden dzień do obsługi śmieciarki. 

Dostępność w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej to nie jest wystawianie po-
jemników przed nieruchomość, ale możli-
wość podjechania pod miejsce gromadzenia 
odpadów (MGO) i swobodnego transportu 
/ przetoczenia pojemników po utwardzonej 
powierzchni – w miarę gładkiej.  

Ustawienie pojemników na powierzch-
ni wykonanej z płyt ażurowych to pomył-
ka, bo każdy z nas wie, że np. obciążonego 
pojemnika ze szkłem nie da się po takiej 

powierzchni przeciągnąć pod śmieciarkę 
w celu opróżnienia, podobnie jak z innymi 
odpadami. Choć szkło jest najcięższe.

Natomiast ustawienie czy wyznacze-
nie takiego miejsca na samym gruncie bez 
jakiegokolwiek utwardzenia, to komplet-
ne nieporozumienie. W jaki sposób 2-o-
sobowa załoga ma przeciągnąć pojemnik 
pod samochód w celu opróżnienia? Czy 
pracownicy mają się „poobrywać” z nad-
miernego wysiłku przy szarpaniu pojem-
ników? Pełen pojemnik szkła waży około 
300 do 400 kg. Oczekujemy zrozumienia 
ze strony mieszkańców, a przede wszyst-
kim zarządców nieruchomości. W związku 
z tym i wykonania, i zorganizowania wła-
ściwych miejsc na odpady. 

Niestety w wielu przypadkach, wy-
znaczone miejsca są powierzchniowo za 
małe. Z zabudowy wielorodzinnej odpady 
zmieszane wywożone są zgodnie z harmo-
nogramem raz w tygodniu, selektywne raz 
na dwa tygodnie, za wyjątkiem odpadów 
szklanych, które odbierane są raz na 4 ty-
godnie.

Każdemu zarządcy jesteśmy w stanie 
policzyć, ile powinno być wstawionych 
pojemników na dany rodzaj odpadu, a co 
za tym idzie powiedzieć jak duża powinna 
być powierzchnia tych miejsc gromadze-
nia odpadów. To zarządcy wiedzą ilu ludzi 
mieszka w danym budynku lub zespole bu-
dynków. 

Chętnie zorganizuję spotkania, suk-
cesywnie z zarządcami, aby te problemy 
omówić  i poprawić sytuację na przyszłość. 
Jest okres zimowy i wiem, że to nie pora na 
pewne prace w terenie, utwardzenie miejsc 
czy dojść. Liczę na to, że zarządcy w tej 
sprawie będą w kontakcie z ZGK Suchy 
Las.

Szanowni Państwo, następna rzecz to 
tzw. dostępność w altanach na odpady czy 
w miejscach na gromadzenie odpadów. I tu 
kilka zdjęć, jak to wygląda niestety w wie-
lu miejscach. 

Jeżeli byłaby odpowiednia ilość po-
jemników w danym miejscu i odpowied-
nio duże tzw. altany na odpady, to pewnie 
wyglądałoby to znacznie lepiej. Choć jak 
widać, chyba nie wszyscy mieszkańcy wie-
dzą, co to segregacja i jak należy to robić. 
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jaki odpad do 
jakiego pojemnika wrzucić, to zapraszam 
do skorzystania z naszej strony www.zgk-

Szanowni Państwo,  
Mieszkańcy gminy Suchy Las
Wracam do tematu, który poruszyłem w styczniowym numerze „Gazety Sucholeskiej”,  
a który dotyczył omówienia tzw. dostępności do pojemników na odpady. Dzisiaj pragnę 
przedstawić problematykę owej dostępności w zabudowie wielorodzinnej, opisując jak 
miejsca gromadzenia odpadów powinny być przygotowane.
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suchylas.eu oraz aplikacji na smartfony 
– https://zgksuchylas.eu/harmonogramy. 
W aplikacji dostępny jest harmonogram 
wywozu odpadów oraz informacje o tym, 
jaki odpad wrzucać do jakiego pojemnika 
/ worka, a także wiele innych informacji 
związanych z odpadami. 

Dostępność w zabudowie wielorodzin-
nej, poza wcześniejszymi uwagami, to 
swobodna dostępność w altankach. Po-
jemniki pozasypywane stertą różnych od-
padów, odpadami wielkogabarytowymi, 
których tam być nie powinno – TO NIE-
DOSTĘPNOŚĆ. 

Nie mamy obowiązku „odkopywania” 
pojemników i tym bardziej sprzątania w 
tych miejscach. A przyznacie Państwo ani 
efektownie, ani estetycznie to nie wygląda, 
wręcz niechlujnie. Nie oczekujemy „cu-
dów”. Tylko przyzwoitych, normalnych 
warunków pracy dla pracowników.

Liczę na  współpracę z administratorami 
i zarządcami, a mieszkańców proszę o wła-
ściwą segregację. Spółka ma obowiązek 

zgłaszania nieprawidłowości w segregacji 
do Urzędu Gminy. Urząd ma prawo wsz-
cząć postępowanie w sprawie naliczenia 
podwyższonej opłaty, a ta wynosi 100 zł od 
osoby miesięcznie. Niestety jest to odpo-
wiedzialność zbiorowa w przypadku zabu-
dowy wielorodzinnej, ale proszę wierzyć 
– to również odpowiedzialność za jakość 
środowiska, a jak słyszę – wszystkim po-
dobno zależy na czystym środowisku. Nie 
będę tutaj opisywał drogi odpadów aż do 
utylizacji, czy ponownego wykorzystania 
w procesie recyklingu. Właściwa segrega-
cja to też dbanie o środowisko. Ale to już 
najwyżej temat na inny artykuł. 

Jestem i jesteśmy jako spółka ZGK do 
Państwa dyspozycji.         

Na terenie poligonu Biedrusko realizo-
wane są całoroczne polowania indywidual-
ne i zbiorowe na terenie obwodów łowiec-
kich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 
79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. 
W ciągu całego miesiąca swoją działalność 
na terenie poligonu prowadzić będą sape-
rzy realizujący interwencyjną neutralizację 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-
nych różnego pochodzenia.
W marcu wzmożone działania 

Ponadto w okresie od 1 do 12 marca na 
terenie poligonu będą odbywać się „Za-
wody o wyłonienie najlepszych plutonów 
w szkoleniu bojowym”. Powyższe przed-
sięwzięcia będą skutkować zwiększonym 
ruchem kolumn pojazdów wojskowych, 
a także zwiększoną aktywnością ogniową 
poligonu – w tym kończeniem strzelań w 
dzień nawet o godz. 18:00. 

Dostępność Rezerwatu
Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy 
Jar” na terenie poligonu znajduje się 
w strefie bezpieczeństwa strzelni-
cy, czyli w strefie upadku pocisków, 
przez co z oczywistych względów 
dostęp do niego jest bardzo ograni-
czony. Wstęp do rezerwatu w dniach 
od poniedziałku do piątku w każdym 
tygodniu marca jest niemożliwy i ka-

tegorycznie zabroniony ze względu 
na realizowane strzelania. Informacja 
o tym, czy w dany weekend obiekt 
będzie dostępny dla społeczeństwa 
będą pojawiać się w poprzedzają-
cy go piątek na stronie internetowej 
www.cswlpoznan.wp.mil.pl w za-
kładce „Poligon”, a także na stronie 
Nadleśnictwa Łopuchówko – www.
lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl.

Droga rowerowa zlikwidowana
Na terenie poligonu nie są wytyczone 

żadne drogi publiczne, drogi leśne do-
puszczone do ruchu publicznego, drogi/
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, tra-
sy edukacyjne, itp., a wszelkie formy re-
kreacji i turystyki są zabronione. Odcinek 
„Pierścienia rowerowego dookoła Pozna-
nia” przebiegający po drodze asfaltowej 
Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 
22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą tra-
są jest traktowane jak wykroczenie.
W weekendy poligon niedostępny

Teren poligonu jest niedostępny cały czas 
– 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. War-
to podkreślić, że dotyczy to również week-
endów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy 
i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na 
poligonie wynika, że duża część osób, któ-

re wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że 
„przecież w weekendy można!”.

PRZYPOMINAMY! Ze względów 
bezpieczeństwa teren poligonu wojskowe-
go Biedrusko jest objęty całkowitym za-
kazem wstępu dla osób nieuprawnionych, 
w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, 
samochodowego, a także dla wszelkich 
form turystyki i rekreacji. Ponadto na te-
renie poligonu obowiązuje zakaz zbierania 
runa leśnego i łowienia ryb. Zakaz ten obo-
wiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na 
poligonie. Nieuprawnione przebywanie na 
terenie wojskowym, czy to w ramach „tu-
rystyki poligonowej”, czy ze zwykłej chęci 
oglądania ćwiczeń wojskowych, stanowi 
wykroczenie w myśl art. 79 ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o Zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych RP i może skutkować nałoże-
niem kary grzywny w wysokości do 500 
PLN. Ponadto, na dodatkowe sankcje na-
rażają się osoby wjeżdżające pojazdami (w 
tym rowerami) na teren poligonu, łamiąc 
zakaz ruchu w obydwu kierunkach (znak 
drogowy B-1) lub pojazdem silnikowym 
do lasu, wyprowadzające psa bez możliwo-
ści jego kontroli (smyczy), a także dokonu-
jące rejestracji obrazu i dźwięku.
Kontrole na poligonie

Do organów uprawnionych do kontro-
lowania zasadności przebywania na terenie 
poligonu zaliczają się: żołnierze CSWL  
i Żandarmerii Wojskowej, oraz Straż Le-
śna, Policja i Straż Gminna, a także pra-
cownicy formacji ochronnych CSWLąd 
(SUFO)          

Poligon Biedrusko – ZAKAZ WSTĘPU!
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) informuje, że od 1 do 31 marca na terenie 
poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, 
środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą  
od poniedziałku do soboty, w godz. 8:00-15:00 i 18:00-24:00.
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REKRUTACJA 2021/2022 DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,  
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SUCHY LAS

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI
TERmINy  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

RODZAJ CZyNNOśCI

Do 12 lutego Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Do 19 marca Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Do 26 marca Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 30 marca Wywieszanie list kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

Do 2 kwietnia Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

8 kwietnia Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Do 9 kwietnia Wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie  
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Do 14 kwietnia Odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej 
 – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Do 21 kwietnia Odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  
do dyrektora przedszkola

 Do 27 kwietnia Odpowiedź dyrektora na odwołanie

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI
TERmINy  

w postępowaniu 
uzupełniającym

RODZAJ CZyNNOśCI

Do 30 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Do 7 maja Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

14 maja Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

Do 20 maja Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

21 maja Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TERmINy  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

TERmINy  
w postępowaniu 
uzupełniającym

RODZAJ CZyNNOśCI

Od 10 lutego

Do 5 marca
Do 12 kwietnia 

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

Do 16 marca Do 27 kwietnia
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do placówki i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków

 23 marca 6 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 30 marca Do 11 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
w postaci pisemnego oświadczenia

8 kwietnia 14 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  
w Suchym Lesie, wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć   
w terminie 27.04-11.05.2021 r. 

PRZEDSZKOLA, DLA KTÓRYCH 
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST  

GMINA SUCHY LAS
•  Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku  

Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 
ul. Ametystowa 2 
Biedrusko 62-003 
tel. 61 8119 527 
www.przedszkolewbiedrusku.eprzedszkola.pl

•  Przedszkole w Chludowie w Zespole Szkół  
im. o. M. Żelazka w Chludowie 
ul. Kościelna 12 
62-001 Chludowo 
tel. 61 25 00 305  
www.chludowo.pl/chludowo-przedszkole

•  Przedszkole w Golęczewie w Zespole Szkół  
im. o. M. Żelazka w Chludowie 
ul. Oświatowa 1 
62-001 Golęczewo 
tel. 61 25 00 308 
www.chludowo.pl/goleczewo-przedszkole

•  Przedszkole “Leśnych Ludków” w Suchym Lesie 
ul. Promienista 33 
62-002 Suchy Las 
tel. 61 8125 300 
www.przedszkole.suchylas.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE, 
DLA KTÓRYCH ORGANEM 

PROWADZĄCYM JEST GMINA 
SUCHY LAS

•  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Suchym Lesie 
ul. Szkolna 15 
62-002 Suchy Las 
tel. (61) 8 125 191 
www.sp.suchylas.pl

•  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II 
w Suchym Lesie 
ul. Poziomkowa 11 – siedziba szkoły 
ul. Konwaliowa 4 – drugi budynek, klasy 1-3 
62-002 Suchy Las 
tel. (61) 811 71 62 
tel. (61) 25 00 135 – Konwaliowa 
www.suchy-las.com

•  Szkoła Podstawowa w Chludowie w Zespole 
Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 
ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo– siedziba 
szkoły  
ul. Dworcowa 59, 62-001 Golęczewo – filia 
szkoły, klasy 1-3 
tel. (61) 25 00 301 – Sekretariat w Chludowie 
tel. (61) 25 00 303 – Sekretariat w Golęczewie 
www.chludowo.pl

•  Szkoła Podstawowa w Biedrusku w Zespole 
Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. 
w Biedrusku 
ul. Wojskowa 5 
62-003 Biedrusko 
tel. (61) 812 30 80 
www.biedrusko.edu.pl

Dołącz do nas!

Promocja! 
       do 15.03 – wpisowe 150 zł

KAMERALNE 
PRZEDSZKOLE

• 3 place zabaw
• opieka logopedy
• bogata oferta zajęć
•  nowoczesne metody 

pracy
Prywatne Przedszkoleco

dz
ie

n
n
y
 a

n
g
ie

ls
ki

 *
 program geograf czno

-p
o
d
ró
żn

iczy



w w w . s u c h y l a s . p l 2 1

Przedszkole Anglojęzyczne  
KRAINA ELMO zaprasza!

Życie przedszkolne w czasach Covid-
19 zmieniło się na przestrzeni ostatniego 
roku. Najpierw dwumiesięczny lockdown  
dla wszystkich placówek edukacyjnych, 
wysyłanie rodzicom zadań dla przedszkola-
ków, prowadzenie spotkań z dziećmi przez 
platformę Zoom. Ale każdy z nas doskona-
le wie, że dzieci w wieku przedszkolnym 
potrzebują zabaw, kontaktu namacalnego 
z rówieśnikami, zabaw motywacyjnych, 
rozwojowych, wspólnych wyjść poza te-
ren budynku czy najbardziej wyczekiwa-
nych przytulasów od swoich ukochanych 
cioć Krainy Elmo. To jest najważniejsze  
dla dzieci w tym wieku. 

Dla nas priorytetem jest zatroszczenie 
się o emocje i psychikę dziecka w szcze-
gólności w obecnych czasach. Od połowy 
maja pracujemy, uwzględniając procedury  
na czas pandemii. Procedury w naszej pla-
cówce obejmują wszystkie wytyczne Głów-
nego Inspektora Sanitarnego oraz Mini-
sterstwa Zdrowia. Zostały one sprawdzone 
podczas kontroli „covidowej” przez poznań-

ski Sanepid – działamy 
bez zastrzeżeń. Dzięki współpracy super ro-
dziców utrzymujemy zasady przestrzegania 
rygoru sanitarnego. Dzieci z najmniejszymi 
oznakami choroby zostają w domu, aby nie 
rozprzestrzeniać nawet najłagodniejszych 
wirusów. Wspólnie z rodzicami podjęliśmy 
decyzję, aby zmniejszyć ilość zajęć dodat-
kowych prowadzonych przez trenerów ze-
wnętrznych, zachowując te najbardziej po-
trzebne dzieciom, czyli terapie wspierające 
ich rozwój. Ilość osób dorosłych przebywa-
jących w naszym przedszkolu została dzięki 
temu zmniejszona, ograniczając jednocze-
śnie „przyniesienie” wirusa lub niepotrzeb-

ne nałożenie kwarantanny na placówkę.
Przez pierwsze miesiące nie mogliśmy 

wyjść nawet na spacer, ale całe szczęście 
teraz już normalnie korzystamy z uroków 
pobliskiego lasu czy zewnętrznego placu 
zabaw i orlika. Przydało się to w szczegól-
ności podczas naszej tegorocznej, pięknej, 
białej zimy, gdzie cała okolica przedszkola 
zachęcała do codziennych wyjść poza teren 

budynku na śnieżne przygody. Opierając 
się na własnym doświadczeniu budujemy 
odporność naszych podopiecznych po-
przez zdrowe odżywianie bez przetworzo-
nych artykułów, dużą aktywność fizyczną 
oraz nawadnianie organizmu. Kształtowa-
nie zasad higieny w kilku prostych krokach 
jako zabawa jest najlepszą formą nauki  
w naszym przedszkolu. Dzieci wiedzą jak 
ważne jest prawidłowe mycie rąk lub nie-
wkładanie dłoni do buzi, w szczególności 
Ci najmłodsi. Systematyczność jest klu-
czem do sukcesu.

Najbardziej żałujemy, że nasze uroczy-
stości przedszkolne odbywają się bez udzia-
łu publiczności. Ale tak jest bezpieczniej. 
Po 11 latach pierwszy raz Jasełka były tyl-
ko nagrywane dla gości i przesyłane zdal-
nie. To też nowe doświadczenie dla nas  
i naszych małych aktorów, które na pew-
no zaowocuje w przyszłości. Reszta ostat-
nich imprez, takich jak bal karnawałowy 
czy podchody wiosenne, odbywają się  
w formach z poprzednich lat. Staramy się za-
pewnić jak największy poziom normalności  
w naszej przestrzeni przedszkolnej, aby 
dzieci w tym wieku były zwyczajnie szczę-
śliwe. Zapewniamy również rodzicom po-
moc pedagogiczno – psychologiczną. 

Cała nasza dwujęzyczna kadra przeszła 
testy na obecność koronawirusa nałożo-
ne przez MEN, aby bezpiecznie dołączyć  
do programu szczepień dla nauczycieli.

Natalia Kowalczyk 
i Joanna Adamkiewicz

Niepubliczne Przedszkole  
Anglojęzyczne Kraina Elmo
ul. Sprzeczna 20 
62-002 Suchy Las
tel. 608 506 301
tel. 784 019 256
tel. 784 982 144
e-mail: kraina.elmo@gmail.com
www: www.krainaelmo.pl

ARTYKUł SPONSOROWANY

Dołącz do nas!

Promocja! 
       do 15.03 – wpisowe 150 zł
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Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 
obowiązkowym i przeprowadzanym z 
trzech przedmiotów: z języka polskiego, 
matematyki i z języka obcego nowożytne-
go. Tegoroczny będzie już drugim egzami-
nem ósmoklasisty zdawanym w warunkach 
pandemii. A jak w ubiegłym roku poradzili 
sobie z nim uczniowie uczęszczający do 
szkół podstawowych na terenie gminy. Je-
żeli chodzi o język polski, średni wynik z 
egzaminu w województwie wielkopolskim 
wyniósł 56,90%, w powiecie poznańskim 
59,39%, natomiast w gminie Suchy Las 
64,07%. Jest to zarazem najwyższy wynik 
uzyskany wśród wszystkich 17 gmin z po-
wiatu poznańskiego. 

Ósmoklasiści z gminnych szkół dosko-
nale poradzili sobie także z egzaminem z 
matematyki. W tym przypadku uzyskane 
procentowo wyniki również były wyższe 
niż średnie w skali województwa i powiatu. 
Gmina Suchy Las – 54,70%, województwo 
wielkopolskie 44,06%, powiat poznański 
49,56%. Na tle 17 gmin z powiatu poznań-
skiego, gmina Suchy Las uplasowała się na 
trzecim miejscu. 

Egzamin z języka nowożytnego – angiel-
skiego dla naszych uczniów także nie stano-
wił żadnego problemu.  Wynik uzyskany to 
70,95%, co daje gminie Suchy Las pierwsze 
miejsce wśród gmin powiatu poznańskiego. 
Średni wynik dla województwa wyniósł 
44,06%, a dla powiatu 49,56%.

Z innego języka nowożytnego – języka 
niemieckiego egzamin odbył się jedynie w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II w Suchym Lesie. W tym przypadku 93-
procentowy wynik szkoły (do egzaminu 

przystąpił jeden uczeń) jest jednocześnie 
wynikiem gminy, który daje drugie miej-
sce wśród 17 gmin powiatu poznańskiego, 
przy średnim wyniku procentowym powia-
tu, który wyniósł 54,81% i województwa 
39,61%.

Obecnie w szkołach, przed majowym 
egzaminem ósmoklasisty, przeprowadzane 
są testy diagnostyczne (tzw. próbny egza-
min ósmoklasisty). 

Opracowanie Barbara Stachowiak

Przed uczniami egzamin ósmoklasisty
W tym roku, ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną w kraju, egzamin 
ósmoklasisty odbędzie się w zmienionej formie. Uczniowie przystąpią do niego w ostatni 
tydzień maja. 

PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY SUCHY LAS W SESJI GŁÓWNEJ  
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Z INNYMI WYNIKAMI (W %)

JĘZYK POLSKI LICZBA ZDAjąCyCh SZKOŁA GMINA POWIAT WOjEW. KRAj

ZS ChLUDOWO 31 53,23

64,07 59,39 56,90 59
SUChy LAS SP 1 53 61,77

SUChy LAS SP 2 112 68,84

ZS BIEDRUSKO 24 60,83

PR. BIEDRUSKO nr 1 13 64,15

MATEMATYKA LICZBA ZDAjąCyCh SZKOŁA GMINA POWIAT WOjEW. KRAj

ZS ChLUDOWO 31 46,61

54,70 49,56 44,06 46
SUChy LAS SP 1 53 48,26

SUChy LAS SP 2 112 62,66

ZS BIEDRUSKO 24 41,17

PR. BIEDRUSKO nr 1 13 57,31

JĘZYK ANGIELSKI LICZBA ZDAjąCyCh SZKOŁA GMINA POWIAT WOjEW. KRAj

ZS ChLUDOWO 31 54,55

70,95 60,40 51,52 54
SUChy LAS SP 1 53 59,47

SUChy LAS SP 2 112 83,69

ZS BIEDRUSKO 24 56,13

PR. BIEDRUSKO nr 1 13 76,46

Jarosław Krajewski,  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  
w Suchym Lesie 

Jeżeli mowa o próbie egzaminu, to 
jednak najlepiej jest jeśli jest ona prze-
prowadzana w warunkach stacjonarnych 
w szkole. Obowiązujące aktualnie przepi-
sy sanitarne na to pozwalają, oczywiście 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie 
chodzi tylko o maseczki, o higienę osobi-
stą mycia rąk, ale także o liczebność grup 
uczniów piszących i spotykających się 
w szkole. W jednej sali, z zachowaniem 
odpowiednich odległości pomiędzy piszą-
cymi, nie może ona przekraczać 12 – 14 
osób. Jest to jedyna trudność w stosunku 
do takiej normalnej próby egzaminu w 
czasie sprzed pandemii. 

Nam – dyrektorom, nauczycielom nie 
chodzi tylko o to, by uczniowie jak najle-
piej napisali egzamin próbny, tym bardziej, 
że mogą pojawić się pytania z zakresu 
materiału, którego uczniowie jeszcze nie 

przerabiali. Dla nas najważniejsze jest to, 
by uczniowie przed sesją główną oswoili 
się z arkuszami egzaminacyjnymi i pro-
cedurami obowiązującymi w trakcie eg-
zaminu. Dla wszystkich nas, tzn. nauczy-
cieli, uczniów, rodziców i – mam nadzieję 
– całej społeczności gminy, najważniejsze 
jest to, żeby uczniowie naszych szkół 
uzyskali jak najlepszy wynik na egzami-
nie w porównaniu z innymi gminami, bo 
to zwiększy ich szanse na dostanie się do 
wybranych szkół ponadpodstawowych. 
Nie decyduje o tym wynik próby egzami-
nu, ale próba ta może znacząco wpłynąć 
na lepsze przygotowanie się do majowego 
egzaminu.

Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to pan-
demia przełożyła się na decyzję Minister-
stwa Edukacji i Nauki o przeprowadzeniu 
tegorocznego egzaminu ósmoklasisty na 
podstawie ograniczonego zakresu wy-
magań podstawy programowej, tzn. na 
podstawie specjalnie przygotowanych 
wymagań egzaminacyjnych. Jest to uza-

sadnione. Nie można mieć takich wyma-
gań, jak w poprzednich latach, ze względu 
na trudność wynikającą z nauczania zdal-
nego, jego efektywność, która siłą rzeczy 
jest niższa niż edukacja realizowana w 
warunkach stacjonarnych.

Wynik z egzaminu ósmoklasisty w po-
łowie warunkuje przyjęcie absolwenta do 
szkoły ponadpodstawowej. Drugą połowę 
stanowią punkty za świadectwo i osiągnię-
cia szkolne potwierdzone świadectwem, 
lub punkty dla finalistów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Laureaci ta-
kich konkursów przyjmowani są poza ko-
lejnością do wybranej przez siebie szkoły. 
W tym roku szkolnym pięcioro uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II w Suchym Lesie zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych – troje z języka 
hiszpańskiego, jeden z języka niemieckie-
go i jeden z matematyki. Przed nimi finały 
w marcu. Życzymy powodzenia, tzn. uzy-
skania tytułu laureata.
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W tym największy jest ambaras, żeby 
dwoje chciało naraz. W przypadku szwedz-
kiego oficera i szlachcianki z Pożegowa 
on chciał, ona – nie. Tragiczna historia 
zakończyła się w wodach jeziora Skrzyn-
ka w Wielkopolskim Parku Narodowym, 
gdzie można dziś dostrzec zjawy obojga 
topielców. Zdecydowanie lepiej ułożyły 
się losy innej polsko-szwedzkiej pary. Lars 
von Engeström przybył do Polski jako dy-
plomata w misji matrymonialnej, a póź-
niej niespodziewanie pozostał, odnajdując 

w Rozalii Chłapowskiej miłość swojego 
życia. Szczęśliwym małżonkom zawdzię-
czamy pałac w Jankowicach – pierwszą w 
regionie budowlę w stylu klasycyzmu ro-
mantycznego.
Młodzieńcze porywy serca

Chłopak pochodził ze zubożałej szlach-
ty z Głuszyny. Wybranką jego serca była 
Adyna Turno. Ich miłość rozkwitła w pa-
łacu w Objezierzu. Ojciec dziewczyny był 
przeciwny, więc młodzieniec próbował 
ukochaną… uprowadzić. Plan udaremnio-
no, a niedoszły porywacz, czyli Paweł Ed-
mund Strzelecki rozpoczął barwną karierę 
podróżnika. W czasie swych egzotycznych 
wojaży korespondował z ukochaną, a jej 
imieniem nazwał jedną z gór w dalekiej 
Australii. Nieudane porwanie miało miej-
sce w parku w Więckowicach. Nieopodal, 

nad Jeziorem Niepruszewskim stoi tajem-
niczy krzyż, upamiętniający samobójczą 
śmierć młodych zakochanych, którzy nie 
uzyskali zgody rodziców na ślub. Identycz-
nie zakończyło się życie dwojga kochan-
ków, którzy zasłynęli jako Romeo i Julia 
z Puszczy Zielonki. Historię ich miłości 
opowiada tablica Szlaku Legend Puszczy 
Zielonki, stojąca na uroczysku Maruszka. 
Wydawało się, że również uczucie pilo-
ta Kazimierza Kosińskiego i Aleksandry 
Unrug z dworu w Mełpinie nie doczeka się 
szczęśliwego finału, ale ostatecznie mło-
dzi dopięli swego, a ich losy przedstawia 
quest „O Zakochanym lotniku i niejednym 
pomniku”.
Na ślubnym kobiercu

Zdjęcia to idealna pamiątka ślubu. Jed-
nym z najczęściej wybieranych plenerów 
na sesję ślubną są urokliwe zakątki Arbore-
tum Kórnickiego. Stamtąd blisko do Lasu 
Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych 
Nadleśnictwa Babki, gdzie młodzi mogą 
wspólnie posadzić pamiątkowe drzewo. 
Młodą parę wypada uhonorować ślubnym 
prezentem. Pięknym przykładem takiego 
upominku jest... romantyczny zameczek na 
wyspie Jeziora Góreckiego, który Klaudy-
na i Bernard Potoccy otrzymali w darze od 
Tytusa Działyńskiego, brata panny młodej.
Romantyczne legendy

Na szczycie Dziewiczej Góry stoi tabli-
ca Szlaku Legend Puszczy Zielonki, któ-
ra opisuje miłość pięknej Anny i rycerza 
zaklętego w niedźwiedzia. W kolejnych 
trzech historiach pojawiają się duchy. 
Pierwszym z nich jest Czarna Księżniczka, 

krążąca po parku w Szamotułach. Ta po-
stać to Halszka Ostrogska, więziona przez 
męża w baszcie zamkowej, stanowiącej 
część Muzeum Zamku Górków. W Kórni-
ku straszy Biała Dama, czyli duch Teofili 
Działyńskiej, posądzanej o liczne, skanda-
lizujące romanse: z księdzem, pastorem, a 
nawet ogrodnikiem. Obyczajowy skandal 

towarzyszył również Czarnej Damie, czyli 
Felicji Potockiej. O jej tragicznym roman-
sie opowiada quest „Pałac w Będlewie  
i historia z dreszczykiem”.  
Różne oblicza miłości

Poszukując przykładów miłości altru-
istycznej warto zajrzeć do Muzeum imie-
nia Ojca Mariana Żelazka w Chludowie, 
by poznać działalność jego patrona, mi-
sjonarza niosącego pomoc trędowatym 
w Indiach. Z podobnej strony dał się po-
znać także Edmund Bojanowski, opiekun 
chorych na cholerę i założyciel ochronek 
dla dzieci, którego pomnik-ławeczka stoi 

w Luboniu. O patriotyzmie i miłości do 
ojczyzny świadczą pomniki, ale również 
mniej oczywiste obiekty, na przykład mural 
powstańczy w Buku. Śladów rozmaitych 
uczuć można szukać na płótnach ze zbio-
rów Galerii Malarstwa w Rogalinie, takich 
jak „Uwodzicielka (Czarodziejka Zeineb)”, 
„Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czar-
nym” czy „Pokusa”. A gdzie wybrać się na 
romantyczny spacer? Idealną scenerię za-
pewni niezwykła Wyspa Miłości w parku 
w Jankowicach albo Zakątek Zakochanych 
w Arboretum Kórnickim, który podobno 
był już miejscem niejednych zaręczyn.

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.

Miłość niejedno ma imię
Lutowe święto zakochanych stanowi doskonały pretekst, by przypomnieć kilka niezwykłych 
historii miłosnych. Pora zatem na niezwykłą wycieczkę wokół Poznania szlakiem 
romantycznych uniesień, płomiennych romansów, a nawet… małżeńskich intryg i zbrodni.
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Biblioteka poleca
DLA DZIECI: 
Adèle Tariel, 1000 krów,  
wyd. Kinderkulka 2020.

Był sobie kiedyś 
Gospodarz, któremu 
życie upływało w towa-
rzystwie trzech krów: 
Mundki, Kraśki i Cią-
gutki. Dbał o nie, doił 
i każdego wieczoru ca-
łował w czoło na dobra-
noc. Jego podopieczne 

dawały pyszne mleko, które mężczyzna 
zawoził do miasta i sprzedawał, zarabia-
jąc akurat tyle, ile było mu trzeba. Pew-
nego ranka do gospodarstwa zawitał Pan 
Pod Krawatem, który zachwycił się sma-
kiem świeżego mleka. Od tego momentu 
spokojne życie Gospodarza nabrało tem-
pa. W gospodarstwie pojawiały się kolej-
ne krowy, potem dziesiątki, potem setki. 
Imiona zmieniły się w numery, dojeniem 
zajęły się superwydajne maszyny a wielki 
mlekociąg nieustannie pompował kolej-
ne litry mleka dla mieszkańców miasta. 
Pewnego dnia krowy powiedziały „dość”.  
Czy świat pełen konsumpcjonizmu jest na-
szą przyszłością? Czy wszystkim zwierzę-
tom należy się szacunek? Czy można się 
z nimi przyjaźnić? Historia tysiąca krów 
odpowiada na wiele ważnych pytań, a przy 
tym traktuje temat z delikatnością i humo-
rem. 

DLA MŁODZIEŻY:
Katarzyna Wasilkowska,  
Świat Mundka, wyd. Literatura 2020.

Akcja Świata Mund-
ka rozgrywa się w nie-
daleko Warszawy. Gro-
no bohaterów powieści 
to nastoletni mieszkań-
cy i mieszkanki Kopy-
tek - małego miasteczka 
niedaleko Warszawy, 

w którym wszyscy się znają i każdy wie 
o każdym wszystko… a przynajmniej to, 
co widać na pierwszy rzut oka. Większość 
dorosłych ma względem swoich dzieci 
oczekiwania zupełnie nieadekwatne do ich 
potrzeb i pragnień. Mundek marzy o karie-
rze rysownika komiksów, ale jego ojciec 
ma względem chłopaka piłkarskie aspira-
cje. Na szczęście jest jeszcze ciocia, której 
ciepło i wyrozumiałość dają jakąś namiast-
kę normalności. Inga opiekuje się gromad-
ką rodzeństwa, ugina się pod nadmiarem 
domowych obowiązków i jest zmuszona 
do ciągłych poszukiwań coraz to nowych 
źródeł zarobkowania, by podreperować 
domowy budżet. Lekarstwem na trudną 
rzeczywistość i problemy z przemocowym 
ojcem staje się dla dziewczyny boks. Świat 
Mundka to powieść o zwyczajności, bliska 
współczesnym nastolatkom i dokładnie 
odzwierciedlająca ich świat. Dzięki natu-
ralnym, niestylizowanym dialogom jest 
też uniwersalna. Realistycznie nakreślone, 
barwne postaci odsłaniają przed czytelni-
kiem swoje marzenia, pierwsze nieśmiałe 

miłości i dążenia do niezależności. Pomi-
mo wyczuwalnej obecności głosu autorki 
w narracji, Świat Mundka jest lekki i daleki 
od dydaktyzmu.
DLA DOROSŁYCH:
Bridget Collins, Księgi zapomnianych 
żyć, wyd. Czwarta Strona 2020.

Witajcie w świecie, 
gdzie książki są zupełnie 
zakazane, a ich czytanie 
uważane jest za tabu.  
Jeśli istnieją jakieś za-
pisane historie, to tylko 
tworzone przez Oprawia-
czy – żyjących na mar-

ginesie społeczeństwa ludzi posądzanych 
o zajmowanie się magią. W tym samym 
świecie każde złe wspomnienie i rozpacz 
mogą zostać całkowicie wymazane z pa-
mięci, a sprawcy niegodziwości mogą 
ukryć wszystkie swoje czyny. Emmet Far-
mer jest prostym chłopakiem, spędzającym 
dnie na pomocy rodzicom w gospodarstwie. 
Wszystko się zmienia, gdy otrzymuje list  
z wezwaniem do odbycia praktyk w pra-
cowni Seredith – leciwej Oprawczyni. 
Początkowo niechętny młody mężczyzna 
stopniowo poznaje sekrety gilotyny, czcio-
nek i starego pergaminu. Podczas nauki 
Emmet odkrywa, że bardzo niewiele wie 
na temat swojej przeszłości, a prawda  
o niej może zupełnie zmienić jego życie. 
Autorka stworzyła mroczną wiktoriańską 
baśń, w której magia i fantastyka subtelnie 
przeplatają się z historią o zakazanej miło-
ści, przyjaźni i lojalności.

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi sucholeską bibliotekę 
lub filie biblioteczne, otrzyma w prezen-
cie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:

– książka „Pierwsze czytanki dla…”
– Kartę Małego Czytelnika
Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-

czoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu 
przedszkolak otrzyma także drobny czytel-
niczy upominek. W Wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna „Książką 
połączeni, czyli przedszkolak idzie do 

biblioteki” przypomni o korzyściach wy-
nikających z czytania dzieciom oraz pod-
powie, skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt 
realizowany jest w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytanie generacyj-
ne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza
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Spacer po budynku rozpoczynamy 
wchodząc wejściem od strony szkoły.  
Z prawej strony pomieszczenie administra-
cyjne. Tam zawsze będzie ktoś, kto pomo-
że, wyjaśni i poinformuje, a na co dzień 
będzie koordynował korzystanie z obiektu 
i współpracę poszczególnych grup. Dalej 
w lewo wejdziemy do bardzo obszernego 
i jasnego pomieszczenia, będącego sie-
dzibą i miejscem spotkań Rady Sołeckiej, 
Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Senio-

ra. Przez rozsuwane drzwi wchodzimy 
do kuchni, wyposażonej w profesjonalny 
sprzęt gastronomiczny: dużą lodówkę, za-
mrażarkę, sześciopalnikową płytę grzew-
czą i wielki piekarnik. Przez specjalne 

drzwi można podać naczynia do mycia,  
a umyte z powrotem do kuchni. Mycie bę-
dzie się odbywać w pomieszczeniu zmy-
waka. Na środku kuchni ustawiliśmy dużą 
wyspę, przy której kilka osób jednocześnie 
może przygotowywać posiłki. 

Po wyjściu z kuchni kierujemy się  
w stronę sali widowiskowej, do której 
wchodzimy od głównego, przeszklonego 
wejścia do budynku, tego, przez które moż-
na oglądać stylowy neon z napisem Stary 
Bar. Sala jest podzielona na dwie części, 

widownię i scenę, na której będą ćwiczy-
li i występowali artyści. Ma swój system 
nagłośnienia, oświetlenia i system audio-
wizualny, czyli projektor i ekran do tylnej 
projekcji, umieszczony na zapleczu sceny. 
Ekran jest lekki i wygodny w przestawia-
niu, a jeśli zajdzie taka potrzeba, można go 
zawiesić na tylnej ścianie sali. Przestrzeń 
sceniczna została całkowicie okotarowa-
na, co (poza funkcją zasłaniania) znacznie 
polepszyło warunki akustyczne. Parter bu-
dynku uzupełniają garderoba wygospoda-
rowana z korytarza i magazyn instrumen-
tów Orkiestry Dętej.

Cały obiekt jest przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Do głów-
nego wejścia prowadzi podjazd, na piętro 
można wjechać windą, na podłogach zaś 
zostały zamontowane specjalne prowadni-

ce, które ułatwiają poruszanie się 
osobom niewidomym. Panele in-
formacyjne i tabliczki przy wej-
ściach do pomieszczeń są opisa-
ne alfabetem Braille’a.

Na piętrze mają swoje sie-
dziby dwa największe stowa-
rzyszenia artystyczne Chludo-
wa, czyli Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie” i Orkiestra Dęta 
Chludowo. To połączenie biur  
z garderobami i salami ćwiczeń,  
a zatem pomieszczenia wielo-
funkcyjne, zresztą tak jak wszyst-
kie w budynku. Tuż obok sala 

zajęć kreatywnych, które mieszkańcom bę-
dzie oferowało CKiBP, piękna i z wyjściem 
na jeden z dwóch tarasów Starego Baru, ten 
od strony głównego wejścia. Drugi, jesz-
cze większy taras wychodzi na dziedziniec 
budynku i może z powodzeniem być sceną 
dla występów orkiestry, czy chóru, tak, jak 
dziedziniec to świetna scena dla występów 
plenerowych „Chludowian”. 

Mamy jeszcze kilka asów w rękawie, 
ale na razie zachowamy je dla siebie…

Andrzej Ogórkiewicz

Stary Bar po nowemu
Czyli co proponuje obiekt przy Poznańskiej

Montownia 
wyobraźni

Z powodu trwającej pandemii Bi-
blioteka Publiczna w Suchym Lesie 
zaprasza serdecznie najmłodszych do 
skorzystania ze zdalnych warsztatów 
plastycznych pod hasłem Montow-
nia wyobraźni. Dzięki nim dzieci 
nadal będą mogły rozwijać manu-
alne zdolności oraz realizować swe 
twórcze pasje. Za pomocą różnego 
rodzaju technik pokażemy Wam, jak 
w łatwy sposób w domowym zaci-
szu można zrealizować konkretne 
projekty plastyczne. Śledźcie nasz 
Facebookowy profil. Wkrótce ukaże 
się na nim pierwsza odsłona zajęć 
zatytułowana Żyrafa Jacksona Pol-
locka. Przyłączcie się do wspólnej 
zabawy i pochwalcie się jej efektami 
w komentarzach. Obudźcie w sobie 
twórcze pasje na nowo!
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Patrząc w przyszłość z odrobiną opty-
mizmu, wraz z nadejściem wiosny ogła-
szamy w CKiBP Wiosenne Przebudzenie! 
W ramach tego cyklu zapraszamy na róż-
ne wydarzenia kulturalne dostępne online 
na naszej stronie internetowej www.osro-
dekkultury.pl. Sytuacja szybko się zmie-
nia, więc jeżeli będzie taka możliwość, to 
oczywiście zaprosimy Państwa również do 
naszych wnętrz.

Wiosenne Przebudzenie to pokazy grup 
artystycznych, konkursy, a także otwarcie 
odrestaurowanego Starego Baru w Chlu-
dowie. Wszystkie wydarzenia odbędą 
się w okolicy pierwszego dnia wiosny.  
W dniach 15-20 marca odbędą się poka-
zy artystyczne uczestników naszych za-
jęć, będą to: wokaliści śpiewający z Kasią 
Hybiak, tancerki baletowe ćwiczące z Ja-
kubem Grzelakiem, tancerze Tabasco Bre-
ak Rebels School Radka Arenta i Teatru 
Ruchu i Tańca Dawida Mularczyka oraz 
uczestnicy zajęć tańca towarzyskiego i tań-
ca solo dla dorosłych tańczący z Zuzanną 

Sołtysiak.
Wiosenne Przebudzenie, to również 

konkursy recytatorski i fotograficzny. Tym 
razem konkurs recytatorski odbędzie się  
w wersji online. Na zgłoszenia recytatorów 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Suchy Las czekamy do 15 marca, nato-
miast szczegóły konkursu fotograficznego 
podamy wkrótce.

Wisienką na torcie naszego Wiosenne-
go Przebudzenia będzie otwarcie Starego 
Baru w Chludowie. Uroczystość odbędzie 
się 21 marca i również dostępna będzie na 
naszej stronie internetowej.

Wszystkie wydarzenia organizowane 
przez CKiBP w ramach Wiosennego Prze-
budzenia dostępne będą na:

 www.osrodekkultury.pl.

Wiosenne Przebudzenie! KONKURS  
recytatorski

Wiosna coraz bliżej, dlatego dla 
wszystkich młodych miłośników 
poezji przygotowaliśmy nasz tra-
dycyjny wiosenny konkurs recyta-
torski. Wiosenne przebudzenie jest 
skierowane do uczniów szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Suchy 
Las, ale w tym roku odbędzie się 
w nieco innej formule, bo w cało-
ści online. Zadaniem uczestników  
z kategorii najmłodszej (klasy I-III) 
i młodszej (klasy IV-VI) jest przy-
gotowanie nagrania z prezentacją 
jednego wiersza, którego wyko-
nanie nie może przekroczyć 4 mi-
nut. Uczestnicy grupy najstarszej 
(klasy VII-VIII) przygotowują 
jeden wiersz oraz fragment prozy  
o łącznym czasie prezentacji nieprze-
kraczającym 6 minut. Na zgłosze-
nia wraz z nagraniami czekamy do  
15 marca (poniedziałek). Jury oce-
niać będzie dobór repertuaru, in-
terpretację, technikę wykonania  
i ogólny wyraz artystyczny. Zwy-
cięzców ogłosimy 22 marca na na-
szej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje doty-
czące konkursu, regulamin oraz 
karta zgłoszeniowa znajdują się na 
stronie www.osrodekkultury.pl.

Na początku minionego roku na łamach „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

Przychodzi Józwa na szkiełownię i 
mówi: – Przylozłem zgłosić, że moja 
teściowa gdzieś brykła.

Szkieł szpycuje spod brylów i pyto: 
– A od kiedy jej ni ma?

Józwa drapie się po glacy i po 
chwili rzuca – no od miesiąca.

Szkeł wywalił ślipia jak szyroko 
i pyto Józwę czymu przylozł do nich 
dopiero teroz.

Tyn szpycnął na niego z winkla i 
odparł, że jeszczy cięgiem w tyn cud 
nie może uwierzyć.

Z knajpy wyłazi nagwizdany szczon  
i haltuje dryndę. Kiedy z ledwością 
wknaił się do środyszka zaczyno śla-
brotać pod kluką: Do chaty jedzie-
my!!! W porzundku ino gdzie? – odpo-
wiada dryndziorz. No do chaty – drze 
się tyn istny. O.K. do chaty ale gdzie? 
– powtarza dryndziorz. Do chaty – 
drze kalafę tamtyn. Już wiem, że do 
chaty ale tak kunkretnie to gdzie? 
– z leką rachą powtarza szofer. No 
konkretnie to do sypialki – na wyro po 
lewej stronie.

Przy obiedzie staruszka żali się 
mężowi: Tej Rychu, czymu  jo mom 
cięgiem taką wuchtę roboty w chacie? 
Tyn szpycuje na nią i ze spokojem od-
powiada: no co się tak dziwisz, garu-
jesz w nocy, to zaś Ci się nazbiero.
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ZPiT Chludowianie – Covidowe 
podsumowanie
Gdy 6 marca 2020 roku najmłodsza stażem grupa Rajlender wyjeżdżała na swoje warsztaty 
do Wenecji (oczywiście tej koło Żnina) nikt nie przypuszczał, że po powrocie rzeczywistość 
tak bardzo się odmieni. W momencie wydania obecnego numeru mija rok od tamtej chwili. 
Rok dziwny, trudny, inny, ale z pewnością nie był on stracony.

Mimo, że osobno, to jednak 
cały czas byliśmy razem, może nie 
fizycznie, ale duchowo na pewno. 
W okresie wiosennym i jesien-
no-zimowym, dzięki dostępnym 
technologiom i wysiłkom naszych 
choreografów, przeprowadziliśmy 
ponad 40 prób online i ponad 10 
prób podwórkowych (oczywiście 
z przestrzeganiem wszystkich obo-
wiązujących w danym momencie 
obostrzeń), które w rzeczywistości 
okazały się trudniejsze niż te na 

żywo, bo jak na przykład zatańczyć układ 
nie mając koło siebie innych par?  Zmonto-
waliśmy w tym czasie 4 filmiki z piosenka-

mi, które można było obejrzeć na naszym 
zespołowym Facebooku. Powołaliśmy tak-
że do życia ekipę filmową, która pod kie-

rownictwem pani 
choreograf Renaty 
i przy nieocenionej 
pracy montażowej 
pana Marka przy-
gotowała 11 odcin-
ków serialu „Rok 
kościelny a polskie 
tradycje”, w któ-
rym poza treścią 
merytoryczną przy-

pomnianych zostało około 60 fragmentów 
z naszych koncertów i występów, czasami 
tych już zupełnie zapomnianych…

Jako zespół wzięliśmy udział w wyda-
rzeniach online, takich jak: Kolędowanie 
z Fundacją „Orszak trzech Króli”, Hot16-
Challenge, ogólnopolska akcja „wytnij 
Hołubca” czy inicjatywa  #polonezlaczy, 
której celem jest wpis poloneza na Listę 
Reprezentatywną Niematerialnego Dzie-

dzictwa Kulturowego Ludzkości 
UNESCO. Ponadto nasza najstar-
sza grupa Rajlender wystartowała 
w konkursie Programu 1 Polskie-
go Radia – „Zatańcz z nami Polkę 
Dziadek”, gdzie wykonała z nieby-
wałą lekkością i humorem układ do 
znanej wszystkim melodii. W listo-
padzie uczestniczyliśmy także w 
Międzynarodowym konkursie on-
line „Let’s Unfreeze The Culture”, 
organizowanym przez Folklore Fe-
stival Association – do naszych rąk 
trafiła nagroda za najpiękniejszy 
kostium tradycyjny, a nasi chore-

ografowie otrzymali listy gratulacyjne.
W maju część z nas miała zaszczyt 

uczestniczyć w doniosłym momencie świę-
ceń kapłańskich i pierwszej mszy świętej 
naszego zespołowego kolegi, księdza Jana 
Jabłuszewskiego.

Korzystając z nieco łagodniejszych re-
strykcji, z radością spotkaliśmy się na ze-
społowym zakończeniu sezonu oraz wzię-
liśmy udział w obozie letnim i jesiennych 
warsztatach weekendowych. Nie zapo-
mnieliśmy także o naszej historii. Jak co 
roku, 11 listopada, nasza delegacja złożyła 
kwiaty pod figurą NMP Królowej Koro-
ny Polskiej w Golęczewie. W grudniu, z 
wdzięcznością w sercu oraz z wierszem 
na ustach świętowaliśmy 20-lecie istnie-
nia Zespołu, a w przedświątecznym cza-
sie członkowie Zarządu przeobrazili się 
w świętych Mikołajów i osobiście dostar-
czyli do domów naszych tancerzy paczki 
świąteczne.

Wielką niespodzianką, nie tylko dla nas, 
okazał się tegoroczny styczeń i luty. Nie 
mogąc wyjechać na obóz zimowy, posta-
nowiliśmy wykorzystać aurę i zorganizo-
wać plenerową sesję zdjęciową. Wszak nie 
co roku mamy taką białą, mroźną i piękną 
zimę, a nasze barwne kostiumy wspania-

le wyglądają na tle śnieżnego 
krajobrazu.

Wierzymy, że kiedy nastą-
pi już powrót do „normalno-
ści” wszyscy spotkamy się na 
próbach, by szlifować formę. 
A kolejny rok będzie pełen 
zespołowych przygód, już nie 
wirtualnych ale realnych.

ZPiT Chludowianie

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
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Firma Mol Sp. z o.o. jest czołowym producentem przesłon okiennych 
na terenie całej europy. Swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku  
w Poznaniu i od prawie 30 lat pozostaje liderem w swej branży.

W związku z nadchodzącym sezonem 2021 na rolety, 
markizy, moskitiery oraz rozbudową firmy w Suchym lesie 
poszukujemy:

S T U D E N T Ó W
do pracy na produkcji. 

Praca lekka, polegająca na pomocy przy montażu rolet, 
moskitier, markiz oraz pakowaniu wyrobów gotowych.  
Umowa na zlecenie ze stawką 18,50 PlN netto na godzinę. 

CV prosimy przysyłać na adres: praca@mol.net.pl

ReKLAMA

ReKLAMA
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To jednak nie jedyny jubileusz, który w 
tym roku świętuje Orkiestra. W styczniu 
przed dekadą jako kapelmistrz współpracę 
z muzykami rozpoczął  Krzysztof Żeleśkie-
wicz. Natomiast we wrześniu, również 10 
lat temu, Orkiestra stała się stowarzysze-
niem. 

Rok 2011 był przełomowy dla Orkie-
stry Dętej Chludowo.

Michał Wojtyna – Prezes Stowarzy-
szenia Orkiestra Dęta w Chludowie: Or-
kiestra przeżywała kryzys. Jeszcze trochę i 
przestałaby istnieć. Ówczesny kapelmistrz 
pan Ignacy Bień miał inną wizję jej działal-
ności, która odbiegała od naszych oczeki-
wań. Na to, że możemy grać inaczej, oczy 
otworzył nam koncert orkiestry z Sierako-
wa, która swego czasu wystąpiła w hali GOS 
w Suchym Lesie. Oglądając i słuchając ich 
występu, stwierdziłem, że daleko nam do 
nich i że my nigdy tak nie graliśmy. Ogrom-
ne wrażenie wywarł także na mnie koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nych pod kierownictwem mjra Pawła Joksa. 
Oni w swoim repertuarze mocno poszli w 
rozrywkę. Pomyślałem wówczas, dlaczego 
my tak nie możemy? Może się uda, kto wie? 
Trzeba po prostu w naszą Orkiestrę tchnąć 
nowe życie. 

Zmiany były konieczne?
Namawiano nas na utworzenie stowarzy-

szenia, dzięki któremu moglibyśmy rozwi-
nąć naszą działalność. Na jednym z zebrań 
za tą inicjatywą rękę podniosło 15 członków 
Orkiestry. Sprawami formalnymi postano-
wiliśmy zająć się w trójkę – ja, Leszek Bed-
narek i Grzegorz Warzybok. Jednak potrze-
bowaliśmy wsparcia osoby doświadczonej, 
kogoś zaufanego, kto wskazałby nam drogę. 

Tą osobą, takim naszym aniołem stróżem 
była ówczesna dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Suchy Las Pani Ula Habrych. Zielo-
ne światło i deklarację wsparcia otrzymali-
śmy także od wójta Grzegorza Wojtery. Od 
tego momentu rozpoczął się nowy etap dla 
chludowskiej Orkiestry. 

Nowy etap oznaczał także zmianę na 
stanowisku kapelmistrza. 

Michał Wojtyna: Pani Ula umówiła nas 
na spotkanie z kandydatem na kapelmistrza. 
Odbyło się ono jeszcze w starym Ośrodku 
Kultury przy ulicy Bogusławskiego, tam 
gdzie dziś swoją siedzibę ma OPS. Krzysz-
tof przyjechał mega przygotowany do tej 
rozmowy. Powiedział jasno, by odbudować 
tę Orkiestrę on to jedno, ale w Orkiestrze 
muszą nastąpić zmiany pod kątem organiza-
cyjnym. Musi zostać podzielona na sekcje, 
muszą zostać dołożone instrumenty, a stare 
wymienione na nowe. Dla przykładu, wcze-
śniej nie mieliśmy fletów, dysponowaliśmy 
jednym klarnetem i to w opłakanym stanie. 

Krzysztof Żeleśkiewicz – kapelmistrz 
Orkiestry Dętej Chludowo: Pierwsze spo-
tkanie przebiegło w miłej atmosferze. Każ-
dy z nas przyjechał trochę szybciej. Podje-
chałem pod Ośrodek Kultury, a nowy zarząd 
stowarzyszenia Orkiestry, który się tworzył, 
już na mnie czekał. Moje pierwsze wraże-
nie? Patrząc na Michała i dwóch jeszcze 
„takich łysych” – Grzecha i Leszka, którzy 
mieli ubrane szaliki Lecha i Warty Poznań, 
pomyślałem: orkiestra kiboli (śmiech). Ale 
na poważnie, na spotkaniu ustaliliśmy za-
sady współpracy. To było przed świętami 
Bożego Narodzenia, a już 14 stycznia 2011 
roku odbyliśmy pierwszą próbę. Na pró-
bie tej poprosiłem Orkiestrę, żeby zagrała 

utwór, który najlepiej jej wychodzi. Pan Sta-
siu Kornaś, który jest jedną z osób najdłużej 
grających w Orkiestrze,  powiedział wtedy: 
…chyba pogrzebowy (śmiech). Ale zagrali 
znanego mi marsza i  w gruncie rzeczy od 
tego zaczęła się nasza współpraca. 

Jakie było Pana pierwsze wrażenie? 
Krzysztof Żeleśkiewicz: Orkiestra chcia-

ła pokazać, że gra głośno i radośnie, ale w 
muzyce nie zawsze o to chodzi. Osobiście 
lubię wyzwania (uśmiech). Tak się wów-
czas zastanawiałem, czy uda się stworzyć 
Orkiestrę z tej małej orkiestry, która nigdy 
nie miała do czynienia z zawodowym dy-
rygentem. Dzięki dofinansowaniu z Gminy, 
przychylności i wsparciu Wójta oraz Rady 
Gminy, zaczęliśmy wymieniać instrumenty, 
poszerzyliśmy kadrę instruktorską. Już po 
pół roku zagraliśmy pierwszy duży koncert 
na Dniach Gminy Suchy Las. Może nie był 
on super profesjonalny, ale przyjemnie się go 
słuchało, a publiczność była zadowolona. 

Drugim wydarzeniem, które potwierdzi-
ło progres Orkiestry, była wrześniowa uro-
czystość w Łagiewnikach z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Zagraliśmy 
podczas mszy, zagraliśmy także oprawę 
uroczystości, zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym. Dla mnie jako żołnierza – kapel-
mistrza orkiestr wojskowych nie stanowiło 
to najmniejszego problemu, aby ceremonia 
odbyła się zgodnie z zaplanowanym scena-
riuszem uroczystości. Nie ujmując nic po-
przedniemu kapelmistrzowi, który przecież 
był zawodowym muzykiem, myślę że po 
prostu potrzebne było świeże spojrzenie na 
to wszystko, na zarządzanie Orkiestrą.

Dziś orkiestry, w tym Wasza, łamią 
stereotypy o tego typu formacjach mu-
zycznych. 

Krzysztof Żeleśkiewicz: Ale w świado-
mości ludzi dalej pokutuje przekonanie, że 
orkiestra nie gra nic innego oprócz marszy 
i poleczek. A orkiestry dęte, nawet te ama-
torskie, dziś grają zawodowo. W swoich 
repertuarach mają najróżniejsze utwory. 
Przeorganizowały się na muzykę znaną, 
popularną. Tak też jest w naszym przypad-
ku, czego dowodem mogą być koncerty na 
zakończenie karnawału w Suchym Lesie.
Niemniej jednak publiczność, zwłaszcza ta 
starsza, oczekuje od nas zagrania takiego 
prawdziwego marsza.

Michał Wojtyna: Szczególnie podczas 
dożynek. Zależy nam na tym, by każdy z 
koncertu wyszedł zadowolony. Dlatego sta-
ramy się dopasowywać nasz repertuar do 
oczekiwań publiczności. 

Abstrahując od obecnej sytuacji pan-
demicznej, ile koncertów Orkiestra gra 
rocznie?

Krzysztof Żeleśkiewicz: Od 2012 roku 
dajemy średnio 35 występów rocznie – gra-
my koncerty, zapewniamy oprawę muzycz-
ną różnego rodzaju uroczystości. 

Michał Wojtyna: Dla nas, pod kątem 

Wyjątkowy rok Orkiestry Dętej
Początki Orkiestry Dętej z Chludowa sięgają 1946 roku. Powstała ona przy miejscowej 
parafii z inicjatywy ks. jana Chodzidły oraz organisty Tadeusza Kubiaka, który był 
pierwszym jej kapelmistrzem. Orkiestrę tworzyło wówczas 9 osób: Marian Ogrodowicz, 
Sylwin Gramsch, Stanisław Gramsch, Władysław Gramsch, Eugeniusz Gramsch, Bolesław 
Sobczak, Zenon Karaczewski, Stanisław Suchorowski i Mirosław Bielicki. Od tamtego czasu 
minęło już 75 lat. 
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Zapraszamy Orkiestra Dęta Chludowo www.orkiestrachludowo.pl
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muzycznym, najważniejsze są te koncerty, 
które gramy dla dużej publiczności. Przy-
kładem są koncerty ostatkowe, które wy-
magają od nas perfekcyjnego przygotowa-
nia. Na finalny efekt, który prezentujemy 
publiczności, składają się godziny prób, 
ciężkiej i mozolnej pracy, szlifowania umie-
jętności podczas warsztatów. W tym przy-
padku nie ma taryfy ulgowej. Tym bardziej, 
że Kapelmistrz co roku podnosi nam po-
przeczkę i stawia przed nami nowe wyzwa-
nia (uśmiech), które z chęcią podejmujemy.

Krzysztof Żeleśkiewicz: Pierwszym ta-
kim niezwykle ważnym, prestiżowym wy-
darzeniem dla Orkiestry był koncert w 2015 
roku, który zagraliśmy w Filharmonii Po-
znańskiej. Wiadomo, w takim miejscu nie 
występują orkiestry, które reprezentują ni-
ski poziom. Ten występ zrobił przeogromne 
wrażenie nie tylko na muzykach, ale także 
na publiczności. Dał wszystkim mnóstwo 
satysfakcji. Był on też spełnieniem jednego 
z marzeń naszego muzyka Pana Jurka Step-
ki. Natomiast Pana Stasia Kornasia życze-
niem było zagrać z zawodową orkiestrą. I 
to był drugi równie ważny koncert. Koncert 
połączonych orkiestr – Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Sił Powietrznych z Orkiestrą Dętą 
Chludowo – na obronę mojej pracy dyplo-
mowej. Co ciekawe, mimo tego, że grała or-
kiestra zawodowa i amatorska, zamykając 
oczy nie można było odróżnić, że grają dwa 
zespoły o różnym poziomie wykształcenia. 
Reakcja publiczności także pokazała, że 
koncert bardzo się podobał. Jak już mówię 
o marzeniach, to  z kolei marzeniem prezesa 
Michała było zorganizowanie cyklicznego 
festiwalu orkiestr w Chludowie, co również 
z powodzeniem udało się zrealizować w ra-
mach Festynu Rodzinnego w Chludowie z 
okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 

Michał Wojtyna: Podsumowaniem bę-
dzie otwarcie Starego Baru w Chludowie, 
z piękną sceną. Na pewno niejedna orkie-
stra pozazdrości nam tego obiektu. Do tego, 
żeby ten budynek był i służył społeczności 
przyczyniło się naprawdę wiele osób, któ-
rym bardzo dziękujemy. Spośród nich nale-
ży wymienić Pana Zbigniewa Hącię.

Pan Kapelmistrz ma także jakieś ma-
rzenie, dotyczące Orkiestry?

Krzysztof Żeleśkiewicz: Chciałbym, 
żeby Orkiestra ciągle się rozwijała. Żeby 
tych muzyków było coraz więcej. Chociaż 
i tak jest nas sporo, łącznie wszystkich 80 
osób. Rozpiętość wiekowa członków or-
kiestry jest duża, między najmłodszym a 
najstarszym jest 65 lat różnicy. Mamy dużą 
orkiestrę koncertową i małą – Żelek Junior 
Band, dla tych którzy dopiero zaczynają z 
nami muzyczną przygodę. Ale wiadomo, 
część z tych osób rozpoczyna studia, pracę, 
dlatego zależy mi na nowym narybku. Poza 
tym moim marzeniem jest, żeby Suchy Las 
otworzył się na muzykę. Okazuje się, że w 
naszej Orkiestrze nie mamy nikogo z Su-

chego Lasu, a przecież grają u nas muzycy 
z różnych stron powiatu, nawet z Kórnika, 
Tarnowa Podgórnego, Swarzędza czy Do-
piewa. Grają muzycy również z ościennych 
miejscowości – Obornik, Kiekrza, Soboty, 
Poznania, ale z Suchego Lasu brakuje nam 
muzyków. A wiem, że w Suchym Lesie jest 
naprawdę dużo instrumentalistów, którzy 
mogliby realizować swoją pasję w naszej 
Orkiestrze. 

Reklamując orkiestrę można śmiało 
powiedzieć, że Orkiestra Dęta Chludowo 
spełnia marzenia! 

Michał Wojtyna: Zanim staliśmy się 
stowarzyszeniem i rozpoczęliśmy współ-
pracę z Krzysztofem, instrumenty które 
mieliśmy do dyspozycji były w fatalnym 
stanie. Każdy instrument był z innej parafii. 
Kleciliśmy tak, by można było na nich grać. 
Na początku, na próbach najwięcej czasu 
spędzaliśmy na ich strojeniu. Obecnie w 
98 procentach mamy instrumentarium wy-
mienione. Mamy z średniej pułki naprawdę 
dobre instrumenty. Teraz dokupujemy tylko 
te, które są bardzo potrzebne. 

Krzysztof Żeleśkiewicz: Orkiestra moc-
no rozwinęła się przez ostatnie10 lat. Mamy 
naprawdę dobrą kadrę instruktorską, któ-
ra występuje z wieloma gwiazdami, w te-
atrach, filharmoniach i na różnych scenach 
muzycznych w kraju. 

Michał Wojtyna: Nasi muzycy dzięki 
Orkiestrze dostrzegli nowe możliwości, że 
mogą rozwijać skrzydła w kierunku mu-
zycznym i z muzyką związać swą przyszłość 
zawodową. Sporo osób zaczęło uczęszczać 
do szkół muzycznych, co także przełożyło 
się na wzrost poziomu artystycznego naszej 
Orkiestry. Mamy studentów akademii mu-
zycznych. Marcin Piechuła studiuje w War-
szawie, a inni w Poznaniu – Maciej Stepka  
czy Kinga Piechowiak.

Krzysztof Żeleśkiewicz: Poza tym Mar-
cin został już zauważony na rynku muzycz-
nym. Jest dobrym trębaczem i grał w wielu 
big bandach z gwiazdami polskiej estrady. 
Wybił się, ale to dzięki jego ogromnej pracy 

i determinacji. Pracy u podstaw. Jesteśmy z 
niego dumni.

Ale żeby nie było tylko cukierkowo, 
zapewne Orkiestra na swoim koncie ma 
jakieś „artystyczne wpadki”.

Krzysztof Żeleśkiewicz: Jak każda or-
kiestra czy zespół.

Proszę powiedzcie o tych ciekawszych. 
Michał Wojtyna: Zdarza się, że muzyk 

zapomni zabrać na koncert instrumentu. Pół 
biedy jeśli koncert jest gdzieś w pobliżu, ale 
mieliśmy taką sytuację będąc w Grecji. Na 
miejscu okazało się, że perkusista pojechał 
bez blach. Trzeba było ratować sytuację. Na 
szczęście pozwala na to dzisiejsza techno-
logia. Podłączyliśmy do kolumny iPhona, 
na którym przy pomocy odpowiedniego 
programu dogrywane były blachy do sa-
mej perkusji. I tak zagraliśmy wszystkie 
koncerty. Natomiast we Francji Krzysiowi 
podczas wskakiwania na scenę rozdarły się 
spodnie… (śmiech).

Teraz w czasie pandemii miło wspomi-
na się koncertowe przygody. A jak mija 
Orkiestrze czas w „domowej” izolacji? 

Michał Wojtyna, Krzysztof Żeleśkie-
wicz: Na pewno nie marnujemy tego czasu 
na czekanie. W pierwszej kolejności prze-
organizowaliśmy stronę internetową. Ale 
też dużo ćwiczymy, tak by nadal utrzymać 
naszą kondycję muzyczną. Warsztaty, spo-
tkania z instruktorami odbywają się onli-
ne. Braliśmy też udział w charytatywnych  
challengach. Przygotowaliśmy nagrania dla 
Powiatu Poznańskiego w związku z otrzy-
manym dofinansowaniem. Piszemy różne 
wnioski do programów, z których można 
pozyskać środki finansowe. Jeden z nich  
dotyczy wsparcia i doposażenia centrów 
kultury. Jeśli  wszystko pójdzie dobrze, to 
doposażymy Stary Bar w Chludowie o pro-
fesjonalne symfoniczne instrumenty.

Trzymam zatem kciuki i liczę, że już 
niebawem będzie można Orkiestrę słu-
chać i oglądać m.in. na scenie zrewitali-
zowanego Starego Baru w Chludowie. 

Rozmawiała Barbara Stachowiak
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Anna Teuschner

Ewa Zalewska-Cholewa

Sebastian Fiałkowski

Ewelina Murzydło
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Z inicjatywy Małego Samorządu 
Uczniowskiego (klasy 1-3) odbyła się ak-
cja „Sprzątanie świata”, plener „Jesienne 
drzewa”, kampania „Mała książka – wielki 
człowiek”, Dzień Pluszowego Misia, kla-

sowe andrzejki, klasowe mikołajki i kla-
sowe spotkania bożonarodzeniowe online. 
Dzieci uczestniczyły zdalnie w koncertach 
muzycznych i warsztatach „Świąteczne 
tradycje”, brały udział w programie „Być 
jak Ignacy”. Wykonane przez nie prace 
plastyczne można było podziwiać na szkol-
nym Facebooku.  

Nie próżnowała świetlica. Przebywają-
ce tam dzieci wzięły udział w międzynaro-
dowym projekcie edukacyjnym Kreatywne 
Prace Plastyczne, w II edycji projektu dla 
klas I-III „Czytam z klasą. Lekturki spod 
chmurki”, w konkursie „Jeż – kolczasty 
zwierz”. Były zachęcane do samodzielnej 
lektury akcją „Cisza, czytamy!”.

Zanim pandemia zamknęła nas w do-
mach, dzięki inicjatywie pani bibliotekarki, 
pierwszoklasiści uczestniczyli w ceremonii 
pasowania na czytelnika. Obchodziliśmy 
Europejski Dzień Języków: starsze klasy 
rozwiązywały quizy interaktywne, doty-

czące wiedzy o krajach i językach euro-
pejskich, a dzieci ze świetlicy kolorowały 
flagi i stroje krajów europejskich. Dziew-
częta z klas 5-6 grały w Poznańskiej Lidze 
Orliczek.

Prężnie działał Samo-
rząd Uczniowski, skupiający 
uczniów klas 4-8. Odbyły się: 
jesienna zbiórka makulatury, 
z której dochód został prze-
znaczony na zakup książek 
do szkolnej biblioteki, wy-
bory do Młodzieżowej Rady 
Gminy, konkurs „Twórcy 
niepodległej Polski” z okazji 
Święta Niepodległości.

Na brak konkursów dzieci 
nie mogły narzekać. Oprócz 
licznych zmagań klasowych, 
takich jak konkurs gwarowy 
w 4a, Wioska Elfów w 2a czy 
na najlepszy przepis świątecz-
ny zamieszczony na Padlecie 
w 2b, zostały zorganizowane 
konkursy dla całej społecz-
ności szkolnej lub dla grup 
wiekowych. Na Halloween 

uczniowie rozwiązywali zadania, mające 
na celu zapoznanie z tradycjami krajów an-
glojęzycznych. W grudniu mogli pochwa-
lić się swymi umiejętnościami kulinarnymi 
dzięki konkursowi „Katarzynki – projekt 
piernika”. Uzdolnieni plastycznie i tech-
nicznie albo po prostu kreatywni wykazali 
się w konkursie świątecznym na ekolo-
giczną i naturalną ozdobę bożonarodze-
niową (wszystkie prace były prezentowane 
na szkolnym Facebooku). Nie zapomniano 
o tych, którzy lubią śpiewać kolędy, od-
znaczają się zdolnościami muzycznymi 
i wokalnymi. Dla nich był konkurs kolęd 
i pastorałek „Kolędować Małemu…”. 

Uczniowie uczestniczyli także w kon-
kursach pozaszkolnych, takich jak Gminny 
konkurs ekologiczny „Daj odpadom drugie 
życie”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” 
– konkurs organizowany przez PSSE w 
Poznaniu, ogólnopolski konkurs literacki 
„Jak zdobyć nagrodę Nobla?”.

Mimo wszelkich ograniczeń, dzięki 
inicjatywom i zaangażowaniu nauczycie-
li, współpracy z rodzicami oraz chęciom 
uczniów, było to udane półrocze. 

Jolanta Jedynak

AKTYWNE PÓŁROCZE
Pierwsze półrocze w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Biedrusku upłynęło pod 
znakiem dużej aktywności, w czym w niewielkim stopniu przeszkodziło nauczanie w trybie 
zdalnym. 

 Z E S P ó ł  S Z K ó ł  I M .  7  P u ł K u  S T r Z E L c ó w  K O N N Y c h  w L K P.  w  b I E d r u S K u
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Na misję Mars 2020 zostaliśmy 
zarejestrowani na początku 2019 
roku. Projekt o wdzięcznej nazwie 
‘Send Your Name’ Placard Attached 
to Perseverance polega na podaniu 
tekstu 2x20 znaków – domyślnie imię 
i nazwisko, jak również jakieś własne 
przesłanie. Wszystkie teksty wraz z 
esejami 155 finalistów konkursu Nasa 
Name the Rover zostały zapisane w 

jednym 
z trzech chipów, które zo-

stały umieszczone na pokładzie łazika.
Potwierdzeniem zamieszczenia informacji o 

nas oraz rezerwacji „lotu” było otrzymanie 
Boarding Pass – biletu. W aktualnej misji 
poleciało 0,13% populacji naszej kochanej 
Ziemi, w tym chłopaki z Chludowa! W na-
pięciu oglądaliśmy na żywo start oraz lą-
dowanie samego łazika.  Było dużo frajdy 
i ekscytacji zakończonej wiwatami! Uko-
ronowaniem każdej misji jest otrzymanie z 
klubu odznaki oraz punktów. 

Aktualnie „przygotowujemy się” do na-
stępnej misji, która odbędzie się za 5 lat. 
Może fizycznie chłopcy nie mają możli-

wości być na Marsie, ale chociaż jakaś ich 
mała część, ślad Jana i Piotra tam pozosta-
nie, a wspólna zabawa przy tym jest nie do 

ocenienia i pozostaje w pamięci na 

zawsze. W przyszłości będą mogli się po-
chwalić, że „byli” nie tylko na Ziemi…

Tekst i zdjęcia: Konrad Jankowski
Nadesłała: Izabela Kachlicka – pedagog szkolny

Chłopcy z Chludowa dotarli na Marsa
jaś i Piotruś wraz z rodzicami należą do Nasa Frequent Flyer Club – Klubu Nasa dla często 
podróżujących. To już nasza trzecia wspólna misja, po Orion i InSight.

Sympatyczne zwierzątka, występujące 
niemalże w każdym gospodarstwie domo-
wym, lubiane są za piękne futerko, nieza-
leżny charakter i cudowne mruczenie.

Koty były uważane w Egipcie za zwie-
rzęta święte, a obecnie często są źle trakto-
wane, porzucane i zaniedbywane. 

Postanowiliśmy uczcić to nietypowe 
święto w naszej szkole, aby uzmysłowić 
uczniom, że każde zwierzę zasługuje na 
szacunek i dobre traktowanie. Poznaliśmy 
nieznane do tej pory ciekawostki o kotach i 
obejrzeliśmy tematyczne albumy.

Pomimo, że koty przesypiają 70% swo-

jego życia, potrafią rozbawić nas swoim 
zachowaniem do łez. Zwłaszcza małe ko-
ciaki są prawdziwymi mistrzami harców i 
niezwykłych wygibasów. To niesamowi-
cie sprawne zwierzaki, a brak obojczyka 
sprawia, że mogą wciskać się we wszyst-
kie szczeliny. Dowiedzieliśmy się także, 
dlaczego lubią chować się w pudełkach, 
walizkach lub torbach. Jest nam również 
nieco „żal” fantastycznych futrzaków, po-
nieważ nie rozpoznają słodkiego smaku! 

Zajęcia artystyczne, w czasie których 
wykonaliśmy tekturowe koty, dostarczyły 
nam wiele radości. Wesoła gromadka, któ-

ra stanęła w oknie naszej szkolnej świetli-
cy, umila pobyt w szkole każdego dnia.

Więcej zdjęć na naszym świetlicowym 
blogu: https://swietlicowechwile.blogspot.
com.

Zapraszamy!
Małgorzata Golec

Dzień Kota w świetlicy szkolnej
17 lutego to ważna data dla miłośników zwierząt, ponieważ właśnie tego dnia przypada 
Dzień Kota. 

Z E S P ó ł  S Z K ó ł  I M .  O J c A  M A r I A N A  ż E L A Z K A  w  c h L u d O w I E

S Z K O ł A  P O d S TA w O w A  w  G O L Ę c Z E w I E  –  Z E S P ó ł  S Z K ó ł  I M .  O J c A  M A r I A N A  ż E L A Z K A  w  c h L u d O w I E
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Maria Montessori urodziła się 31 
sierpnia 1870 roku we Włoszech. Wbrew 
wszystkim podjęła decyzję o rozpoczęciu 
studiów medycznych w Rzymie.  Wytrwa-
le dążąc do celu stała się pierwszą kobietą 
– lekarzem w Italii. 

Przez lata zdobywała praktykę w pracy 
z dziećmi z różnorakimi  niepełnospraw-
nościami.  Pogłębiała swoją wiedzę peda-
gogiczną i podjęła się pracy badawczej. 
Zdobyte umiejętności pozwoliły jej na za-
łożenie szkół w robotniczych dzielnicach 
Rzymu. Pierwszą placówką tego typu był 
Casa dei Bambini, czyli Dom Dziecięcy, 
który został otwarty 6 stycznia 1907 roku 
w dzielnicy San Lorenzo. Początkowo do 
placówki uczęszczały dzieci w wieku 2-6 
lat. W tym czasie Maria Montessori zrezy-
gnowała z praktyki lekarskiej i całkowicie 
poświęciła się pracy pedagogicznej oraz 
wychowawczej. Charakterystyczną cechą 
domów dziecięcych była dbałość o otocze-
nie. Meble zostały dostosowane do potrzeb 
dzieci, a „szkolna ławka” zastąpiona mate-
riałami własnego projektu. 

Maria Montessori wielokrotnie pod-
kreślała, że celem jej edukacji nie jest 
wypełnianie dziecka wiadomościami lecz 
podtrzymywanie jego naturalnego głodu 
wiedzy. W klasycznym modelu nauczania 

w centrum jest nauczyciel, który decydu-
je czego uczyć się będą jego podopieczni. 
Model edukacyjny oparty na filozofii Mon-

tessori podkreśla istotę korelacji pomiędzy 
dzieckiem – dorosłym – otoczeniem. 

Po wielu latach pracy z dziećmi, przy 
okazji międzynarodowej konferencji po-
święconej jej pedagogice, Maria Montes-
sori wygłosiła znaczącą myśl, która po dziś 
dzień jest główną zasadą jej pedagogiki: 
„Pomóż mi zrobić to samemu”.  W myśl 
powyższej idei istotą rozwoju dziecka jest 
SAMODZIELNOŚĆ, która daje możli-
wość podejmowania decyzji, ponoszenia 
za nie konsekwencji i odpowiedzialności. 
Osiąganie tak właśnie rozumianej samo-
dzielności staramy się umożliwić na co 
dzień naszym przedszkolakom. 

Kolejnym filarem tej pedagogiki jest 
materiał rozwojowy, który nie tyle służy 
do przekazywania wiedzy, co do zdobywa-
nia konkretnych umiejętności. Dzieci na 
zajęciach Montessori nie bawią się zabaw-
kami, a pracują z wybranymi pomocami. 
Przygotowane otoczenie to m.in. tak jak w 
golęczewskim przedszkolu sale, w których 
materiały są ułożone od najłatwiejszych do 
najtrudniejszych. 

Zgodnie z założeniami Pedagogiki 
Marii Montessori, również u nas pomoce 
rozwojowe są podzielone na pięć działów: 
ćwiczenia praktycznego życia, sensoryka, 
matematyka, mowa oraz wychowanie ko-
smiczne. Każdy z montessoriańskich ma-
teriałów, bez względu na dziedzinę, której 
dotyczy, posiada ściśle określony cel. 

W kolejnych artykułach opiszemy po-
szczególne działy, a także pokażemy jak 
to wygląda u nas, oraz podpowiemy, jak 
dobrze przygotować otoczenie dla dziecka 
w domu.

Justyna Szymańska – Mikołajczak
Anna Wierzbicka 

Pedagogiczne inspiracje  
– Maria Montessori cz. 2
W poprzednim artykule wspomniałyśmy o wprowadzonej w tym roku szkolnym  
innowacji pedagogicznej „Pozwól mi zrobić to samemu”, opartej na pedagogice  
Marii Montessori. Dziś chciałybyśmy przybliżyć sylwetkę autorki i jej filozofię. 

Raz do roku jest karnawał!
Okres pandemii pokazał nam, jak ważne są przyjaźń, koleżeństwo oraz obecność drugiego 
człowieka. Boleśnie odczuwamy izolację, zamknięcie w domach i brak bezpośredniego 
kontaktu ze znajomymi.

P r Z E d S Z K O L E  w  G O L Ę c Z E w I E  –  Z E S P ó ł  S Z K ó ł  I M .  O J c A  M A r I A N A  ż E L A Z K A  w  c h L u d O w I E

S Z K O ł A  P O d S TA w O w A  w  G O L Ę c Z E w I E  –  Z E S P ó ł  S Z K ó ł  I M .  O J c A  M A r I A N A  ż E L A Z K A  w  c h L u d O w I E

Dzień 14 lutego, kojarzący się przede 
wszystkim ze świętem zakochanych, był 
doskonałą okazją do zorganizowania za-
bawy karnawałowej w świe-
tlicy szkolnej. Poprzedziły go 
wielkie przygotowania, pod-
czas których dzieci wykonały 
niepowtarzalne dekoracje wa-
lentynkowe. Nie obyło się rów-
nież bez poważnej rozmowy o 
szacunku, ogromnej wartości 
przyjaźni i zaufaniu.

Sama zabawa okazała się 
nie tylko świetną rozrywką i 
radosnym sposobem spędzenia 
czasu wolnego, ale udowod-
niła, że uczniowie szkoły w 

Golęczewie potrafią się doskonale bawić! 
Tanecznym pląsom nie było końca i mamy 
nadzieję, że w radosnym nastroju pozosta-

niemy do końca zimy.
Zapraszamy do galerii zdjęć na naszym 

świetlicowym blogu: https://swietlicowe-
chwile.blogspot.com.

Małgorzata Golec
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Przynęta w tym roku  świętuje 50-lecie 
działalności, ale tej oficjalnej jako Koła 
PZW. 

Mikołaj Rybarczyk, prezes Koła: 
Mniej oficjalna historia Koła rozpoczyna się 
w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku. W 
roku 1957 grupa miłośników wędkowania 
założyła Stowarzyszenie Wędkarskie, dzia-
łające przy świetlicy w Suchym Lesie. Jako 
sekcja funkcjonowało ono przy Kole Sołacz 
– Winiary. W 1971 roku Prezydium Zarządu 
Okręgu w Poznaniu Polskiego 
Związku Wędkarskiego wyra-
ziło zgodę na utworzenie Koła 
PZW w Suchym Lesie. Nato-
miast w 1985 roku przyjęło 
ono nazwę Przynęta. 

W minionym roku do Koła 
należało ponad 270 wędkarzy… 

Koło swoje największe try-
umfy święci w ostatnich latach. 
Po ukonstytuowaniu się nowych 
władz, obrane zostały nowe 
cele. Wszystko to prowadzi do 
regularnego wzrostu ilości osób 
należących do zrzeszenia.

Skoro już mówimy o na-
szych członkach, to naprawdę jeste-
śmy pod wrażeniem tego, jak grupa 
osób może chętnie i wydajnie dzia-
łać we wspólnej sprawie. Zrzeszamy 
w swoich szeregach przedstawicieli 
różnych branż, zawodów i fachów. 
Taki mix umiejętności i charakterów 
powoduje, że jakikolwiek problem 
udaje nam się szybko rozwiązać, spra-
wę załatwić, a imprezę zorganizować. 
Zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie 
pomoże czy dopilnuje. Nasi członko-
wie wnoszą naprawdę wiele w funk-
cjonowanie naszej jednostki.

Organizacja imprez, działalność chary-
tatywna, integracyjna. Tak wygląda działal-
ność „nowoczesnego” koła wędkarskiego?

Nasze Koło stara się obalić mit o wędka-
rzu wyłącznie siedzącym nad wodą i obser-
wującym otoczenie. Oczywiście, że to jest 
najbardziej popularny obrazek i kwintesen-
cja naszej pasji. Jednak zwracamy uwagę, 
że nowoczesne koło wędkarskie to taka mała 
firma oparta na charytatywnej działalności 
części jej członków. Dla nas praca u podstaw 
na rzecz młodzieży, przyrody, osób potrzebu-
jących czy sportu wędkarskiego i promocji 
gminy, jest tak samo istotna jak spotkania z 
wędką nad wodą samotnie lub w gronie przy-
jaciół. 

Wspomniał Pan o pracy z młodzieżą. 
Są to działania w celu „złowienia nowego 

narybku” do Koła?
Niezwykle istotna dla nas jest praca z mło-

dzieżą. Flagowym przykładem naszych dzia-
łań w tym zakresie jest spora ilość juniorów 
w Kole, mimo że w zdecydowanej większo-
ści jednostek jest to wskaźnik malejący lub 
bliski zeru. Każdego roku na zbiorniku Łysy 
Młyn organizujemy „Dzień Dziecka z węd-
ką”. Jest to spotkanie, które rokrocznie przy-
ciąga kilkadziesiąt osób wraz z opiekunami. 
Serce rośnie, widząc taką ilość młodych 

adeptów w jednym miejscu. Oczywiście for-
ma tej imprezy jest taka, że każdy uczestnik 
wygrywa, co powoduje niesamowitą radość 
na twarzach dzieci. Takie działania możemy 
prowadzić dzięki uprzejmości sponsorów 
publicznych i prywatnych, ale w olbrzymiej 
części dzięki członkom naszego Koła. Panie 
i Panowie, jeżeli to czytacie przyjmijcie ofi-
cjalne i szczere podziękowania od Zarządu! 
Bez Was to by się nie udało!

Podczas „Dnia Dziecka z wędką” dzie-
ci uczestniczą w zawodach wędkarskich. 
Takie zawody w różnych dyscyplinach są 
popularne wśród wędkarzy także tych do-
rosłych.  

Jako jednostka, w statucie której wpisany 
jest również sport wędkarski, staramy się ak-
tywnie doceniać wszelkie inicjatywy z tym 

związane. W ostatnim czasie możemy po-
chwalić się sukcesami na arenie juniorskiej 
– udział naszych najmłodszych wędkarzy w 
imprezach różnych rang, w tym tych najważ-
niejszych, czyli Mistrzostwach Polski bądź 
GPX Polski, jak również seniorskiej. 

Nasi dorośli zawodnicy startują w wie-
lu imprezach towarzyskich i rankingowych 
na terenie całego kraju. Istotnym aspektem 
naszej działalności sportowej jest sekcja 
spinningowa, której członkowie stanowią 
zdecydowaną większość kadry okręgu po-
znańskiego w tej dyscyplinie, oraz repre-
zentują Koło w zawodach najwyższej rangi 
w Polsce. Sytuacja jest dla nas o tyle sym-
patyczna, że są najliczniejszą reprezentacją 
pośród wszystkich kół wędkarskich w Pol-
sce. W spinningowym GPX Polski nie ma 

chyba już osoby, która nie 
potrafi wskazać na mapie 
Suchego Lasu. To dla nas 
naprawdę duże wyróżnie-
nie. Zachęceni sukcesami 
sekcji spinningowej, już 
dziś myślimy o utworzeniu 
kolejnych sekcji specjali-
stycznych, m.in. karpiowej 
czy federowej. Szukamy 
tylko odpowiednich osób, 
które podejmą się tworze-
nia z nami następnych ini-
cjatyw. 

To plan na przyszłość. 
Czy Koło ma również 

inne pomysły na swoją działalność? 
Jak każda tego typu instytucja mamy 

swoje plany na przyszłość. Nie chcieli-
byśmy w tym momencie wszystkiego 
zdradzać, ale nasze aspiracje sportowe 
czy wychowawcze wykraczają daleko 
poza to, co dziś robimy. Ale na wszyst-
ko potrzeba czasu. 

Z planów na najbliższy okres, to 
przede wszystkim powrót do normal-
ności po pandemii (sportowej i towa-
rzyskiej), udział naszych członków w 
dorocznej akcji sprzątania Warty, w ra-
mach działań jednej z większych fun-

dacji ekologicznych, a także przygotowanie 
obchodów 50-lecia naszego Koła. W sferze 
marzeń mamy również własne biuro, w któ-
rym będziemy mogli realizować swoje cele 
statutowe, przyjmować nowych członków, 
odbywać szkolenia i spotkania z młodzieżą. 
Być może w ramach niespodzianki na „50-te 
urodziny”  uda nam się spełnić to marzenie.  
Jesteśmy jednym z kilku (dosłownie) kół 
zrzeszonych w okręgu poznańskim, które 
mają stały przyrost członków i to od kilku lat. 
Dlatego będzie nam niezmiernie miło, jeżeli 
uda nam się w niedługim czasie rozwiązać 
również problem lokalowy. Znacznie po-
prawi to prestiż naszej organizacji i pozwoli 
jeszcze skuteczniej się rozwijać i promować 
naszą Gminę. 

Pytała Barbara Stachowiak

To już pół wieku Przynęty Suchy Las
Dla wielu wędkarstwo to całe życie. Pasja przekazywana w rodzinach z pokolenia na poko-
lenie. W gminie Suchy Las działają dwa koła wędkarskie. jednym z nich jest Koło PZW  
nr 122 Przynęta Suchy Las, które w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. 

ZAPRASZAMY www.przyneta.suchylas.pl
facebook.com/Przynęta-Suchy-Las-106647138032666
facebook.com/Przynęta-Suchy-Las-Sekcja-Spinningo-

wa-362603533881347
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CO NOWEGO W SUCHARACH
Z początkiem 2021 roku w naszym klubie pracę rozpoczął Tomasz Ptaszyński, powołany 
na nowo powstałe stanowisko Trenera Koordynatora. Zapewne większość z Was 
zastanawia się, czym zajmuje się osoba pełniąca tę funkcję. Ciekawych zachęcamy 
do lektury wywiadu.

Tomaszu – witamy w naszym Klubie 
i cieszymy się, że jesteś w naszych szere-
gach. Czy mógłbyś krótko przedstawić 
się naszym czytelnikom i powiedzieć kil-
ka słów o sobie?

Witam serdecznie. Nazywam się To-
masz Ptaszyński. Od stycznia bieżącego 
roku pełnię funkcję Trenera Koordynato-
ra w klubie TMS Suchary Suchy Las. Z 
piłką związany jestem już bardzo długo. 
Najpierw jako zawodnik, a od 9 lat jako 
trener. Przez ten czas szkoliłem dzieci oraz 
młodzież na każdym etapie: od skrzata do 
juniora. Legitymuję się najwyższą licencją 
trenerską dla szkolenia dzieci i młodzieży 
UEFA ELITE YOUTH.

Muszę poprosić Cię również o przy-
bliżenie obowiązków, z jakich musisz wy-
wiązywać się jako Trener Koordynator.

Do moich obowiązków jako Koordyna-
tora należy szereg zadań: przede wszyst-
kim klub TMS Suchary Suchy Las posia-
da złotą gwiazdkę certyfikacji szkolenia 
nadaną przez PZPN. Wiąże się to z wy-
sokimi standardami szkoleniowymi, które 
muszą zostać spełnione. Moja osoba jest 
odpowiedzialna za ich kontrolę i wpro-
wadzanie w klubie. Jednocześnie sprawu-

ję pieczę nad szeroką kadrą szkoleniową, 
sprawami organizacyjnymi i merytoryczno
-szkoleniowymi. 

W Sucharach pracujesz już dwa mie-
siące. Jak przebiegły pierwsze tygodnie 
na nowym stanowisku?

Początek polegał na poznaniu specyfiki 
i środowiska. Myślę, że ten etap się jeszcze 
nie zakończył, ze względu na rozbudowaną 
strukturę Sucharów. W międzyczasie roz-
począłem szereg działań mających na celu 
usprawnienie funkcjonowania klubu.

Jakie cele na najbliższy rok stawiasz 
sobie i pozostałym trenerom?

Celem dla całego sztabu szkoleniowego 
jest dawanie dzieciom i młodzieży rado-

ści płynącej z uprawiania tak pięknej 
dyscypliny sportu, jaką jest piłka 
nożna. W ten sposób chcemy od-
działywać wieloaspektowo wycho-
wując ich, a także podnosząc na 

wyższy poziom umiejętności tech-
niczno-taktycznych. 

Pracowałeś w swojej karierze w wie-
lu klubach – m.in. w poznańskim Lechu, 
Tarnovii Tarnowo Podgórne czy Poznań-
skiej 13-tce. Co sądzisz o potencjale Su-
charów?

Dostrzegam bardzo duży potencjał, który 
niewątpliwie będę starał się w pełni wyko-
rzystać. Klub jest bardzo dobrze zarządza-
ny, czego dowodem niech będzie wejście 
do finału konkursu na najlepiej zarządzaną 
organizację w województwie. Mimo to nie 
spoczywamy na laurach. Chcemy cały czas 
iść do przodu, aby zapewnić naszym pod-
opiecznym najwyższe standardy szkolenia, 
a to bez wątpienia wymaga od nas zwięk-
szania nakładów i finansowania. Nowi tre-
nerzy, więcej sprzętu, spełnienie wymogów 
na Złoty Certyfikat PZPN, powołanie nowej 
funkcji Trenera Koordynatora, podwyżki 
cen transportu na mecze i inne – to wszyst-
ko generuje olbrzymie koszty, których jesz-
cze kilka lat temu nasz kameralny wówczas 
klub nie ponosił aż w takim stopniu. 

Chciałbym zaznaczyć, iż klub two-
rzą ludzie, a Ci posiadają w sobie ogrom 
pasji i ambicji. Tutaj bez wątpienia nale-
ży wspomnieć o Pani Prezes Mirosławie 
Żmijewskiej, której dziękuję za możliwość 
współpracy. 

Również dużo u nas utalentowanej mło-
dzieży – w tym miejscu chciałbym poinfor-
mować o naborach. Przed nami okres wio-
senny, wielu rodziców będzie rozglądać 
się za dodatkowymi zajęciami dla swoich 
pociech. Dlatego jeśli ktoś szuka dobrego 
miejsca dla rozwoju piłkarskiego swojego 
dziecka, to zapraszamy do nas! Zgłoszeń 
można dokonywać poprzez stronę interne-
tową www.suchary.com.pl lub drogą ma-
ilową.

Czego możemy życzyć Tobie i po-
zostałym trenerom na najbliższe kilka 
miesięcy?

Ze względu na obecne czasy, to przede 
wszystkim zdrowia. Natomiast jeśli chodzi 
o szkolenie dzieci i młodzieży, zdecydo-
wanie cierpliwości, która jest niezwykle 
istotna oraz konsekwencji w działaniu. Pa-
trząc na ludzi związanych z klubem jestem 
pewien, że nigdy tego nie zabraknie. 

Dziękuję za rozmowę i w imieniu 
wszystkich sympatyków Sucharów życzę 
powodzenia w realizacji zaplanowanych 
celów!

Rozmawiał Janusz SiwekMarcin Jaśkowiak
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Turniej odbył się pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej Pawła Wojtali, który za-
wsze popiera sportowe przedsięwzięcia 

dla dzieci. Pan Prezes odwiedził 
graczy osobiście i podsumował tur-
niej słowami: Świetnie, że są takie 
inicjatywy. Dobrze zorganizowane 
piłkarskie turnieje, którym towa-
rzyszy duch sportowej rywalizacji, 
w których biorą udział drużyny z 
całej Wielkopolski, a co najważ-

niejsze dzieci pomagają dzieciom grając w 
piłkę. Wspaniała sprawa.

Turniej rozegrany został w dwa kolejne 
weekendy stycznia, a wszystko po to, aby 

utrzymywać reżim sanitarny. Ale nawet 
mimo pandemii, frekwencja dopisała i po-
nad 500 sportowców z całej Wielkopolski 
wzięło udział w tej pięknej akcji pomocy 
dzieciom. Naszą gminę reprezentowali 
młodzi piłkarze w czerwonych barwach 
Red Box – z Suchego Lasu, Biedruska, Go-
lęczewa, Chludowa, Złotkowa i Złotnik.

Graliśmy dla WOŚP, dlatego 
wszystkie zespoły były zwycię-
skie. Najważniejsze były piłkar-

ska atmosfera, sportowy duch, 
wzajemny doping i dobra zaba-

wa, a przyświecał temu nadrzędny 
cel – wsparcie największej Orkiestry 

na świecie. Wszyscy młodzi adepci pił-
ki nożnej otrzymali medale oraz dyplomy 
upamiętniające ich udział w tym szczyt-
nym turnieju. Trenerom, kierownikom 
zespołów, organizatorom wszystkich dru-
żyn wręczono okolicznościowe koszulki,  

a Sztabowi WOŚP przekazany zo-
stał voucher w wysokości 2 000 zł.

Dziękujemy wszystkim współ-
pracownikom i trenerom zespołów 
za ogromne zaangażowanie przy 
organizacji turnieju – świetna dru-
żyna Red Box! 

Po wielkich emocjach Wielko-
orkiestrowego Turnieju wracamy 

do niemniej emocjonującej piłkarskiej 
codzienności i trenowania z naszymi pod-
opiecznymi. Prowadzimy zajęcia piłkarskie 
wzbogacone o ćwiczenia ogólnorozwojo-
we, dbamy o sportową dyscyplinę i wpa-
jamy zasady fair play. Zapraszamy chłop-
ców i dziewczęta do rozpoczęcia przygody  
z futbolem w Red Box Piłkarskiej Akade-
mii. W szczególności czekamy na najmłod-
szych przyszłych piłkarzy, czyli dzieci  
z roczników 2014/2015/2016. Wszelkie in-
formacje: www.redboxpilkarskaakademia.
pl, tel. 730 992 150.

Red Box Piłkarska Akademia

Red Box zawsze z WOŚP!!!
już po raz czwarty w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie został 
zorganizowany turniej piłkarski dla dzieci z Wielkopolski, dla roczników: 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i młodsi. Prawdziwy piłkarski maraton, 
największy w naszej gminie, któremu przyświeca jeden i to jasny cel – wszyscy 
grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!



02 •  lut y  202138

Oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu odbyło się  online, podczas 
konferencji „Organizacje pozarządo-
we w Wielkopolsce wobec pandemii 
COVID-19”. Kapituła Konkursu do 
etapu finałowego zakwalifikowała 9 
organizacji pozarządowych, wśród 
których było także Towarzystwo Mło-
dzieży Sportowej Suchary Suchy Las. 
Eksperci przy ocenie organizacji brali 
pod uwagę następujące kryteria: ogól-
ne zarządzanie organizacją, zarządza-
nie zasobami ludzkimi, współpracę  
z otoczeniem zewnętrznym, finanso-
wanie i majątek, diagnozowanie po-
trzeb/popytu na usługi organizacji.

Podczas tegorocznej edycji pierw-
sze miejsce zajęło Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci „Promyk” w Bronisze-
wicach, drugie miejsce zostało przy-
znane Fundacji im. Doktora Piotra 
Janaszka „Podaj Dalej”. Natomiast 
trzecie miejsce Stowarzyszenie Basket 
Team Suchy Las zajęło ex aequo ze 
Stowarzyszeniem Tiger Wielkopolska.

Nagrodzonym i finalistom serdecz-
nie gratulujemy!

bs

Nagroda  
Rektora dla 
Basket Team 
Basket Team Suchy Las jest jedną z 
trzech najlepiej zarządzanych organizacji 
pozarządowych w Wielkopolsce.  
W II edycji konkursu organizowanego 
przez Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu, którego celem jest promocja 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
organizacjami pozarządowymi oraz 
wyróżnienie najlepiej zarządzanych pod-
miotów z terenu województwa, Basket 
Team zajął trzecie miejsce!

Spotkanie odbyło w Urzędzie Gminy w 
Suchym Lesie. W jego trakcie Panowie re-
prezentujący stowarzyszenie przedstawili 
także najbliższe plany, dotyczące działal-
ności Basket Teamu. 

Obecnie w Basket Team trenuje ponad 
160 zawodniczek i zawodników w wieku 
od 6 do 15 lat. Swoje koszykarskie umie-
jętności dzieci i młodzież doskonalą w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Le-
sie. Wcześniej treningi odbywały się tak-
że w Poznaniu i Dąbrowie. – W sezonie 
2020/21 udało się skumulować wszystkie 
treningi w Suchym Lesie. Co prawda dzieci 
trenują w połączonych grupach, często na 
części sali, ale jest to odpowiedź na oczeki-
wania rodziców, którzy wolą, żeby ich dzie-
ci miały możliwość trenowania w miejscu 
swojego zamieszkania. Jeżeli chodzi o tre-
ningi, to Basket Team chciałby rozszerzyć 
je także o placówki oświatowe na terenie 
gminy – mówi Piotr Drygas, prezes Stowa-
rzyszenia. 

– Od początku istnienia rozwijamy się i 
planujemy rozwijać się dalej – dodaje  wi-
ceprezes Piotr Strańczyk. 

– Zgodnie z obietnicą, którą jeszcze w 
zeszłym roku złożyliśmy Panu Wójtowi, od 
przyszłego sezonu zamierzamy wystarto-
wać z kategorią U17 mężczyzn oraz U16 
kobiet – uzupełnia Piotr Drygas. – Orga-
nizacyjnie jesteśmy także przygotowani do 
startu III ligi – zespołu juniorsko-senior-
skiego. Pełen zestaw kategorii pozwoli na-
szym koszykarzom na grę przez cały czas 
w barwach sucholeskiego Basket Teamu. 
Chcemy, by dzieci, które u nas zdobywały 
pierwsze szlify, były jak najdłużej z nami. 

Basket Team swoich podopiecznych 
chce związać z miejscem swojej działal-
ności nie tylko poprzez stworzenie opty-
malnych warunków do koszykarskiego 
rozwoju, ale także poprzez identyfikację 
wizualną strojów. Od tego sezonu wprowa-
dzane są stopniowo nowe stroje w kolorach 
i z elementami logo Gminy.

BS

Basket Team ma plany na nowy sezon
Legendarny koszykarz Michael jordan w barwach Chicago Bulls na koszykarskich 
parkietach grał z numerem 23. Teraz koszulkę z takim samym numerem, ale w barwach 
Basket Team Suchy Las ma Wójt Gminy Grzegorz Wojtera. Piotr Drygas i Piotr Strańczyk, 
przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las wręczyli ją Wójtowi  
z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

• Latino solo – godz. 9.30
• Bachata – godz. 10.15  
Boisko sportowe przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie 

ZAPRASZAMY, WSTęP WOLNY

DZIEń KOBIET w rytmie Latino 

z Yesid Puello
Zajęcia 7 marca
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SISMS – Mobilny System Informacji Lokalnej 

e-Urząd – Portal Interesanta

SISMS – SMS – Krótkie wiadomości tekstowe 

Aplikacja Blisko 

1. Rejestracja przez formularz online - sisms.pl 
•  Wpisz numer telefonu komórkowego i wybierz serwisy,  

z których chcesz otrzymywać powiadomienia SMS.
•  W celu bezpieczeństwa pobierz kod SMS, aby potwierdzić numer telefonu.

•  Na Twój numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem.  
Wpisz go i potwierdź rejestrację.

2. Rejestracja poprzez kod SMS
•  Wyślij SMS-a o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112  

(kody serwisów informacyjnych: https://sisms.pl/rejestracja/kody/0eaab03b/ 
Gmina-Suchy-Las).

•  Przy pierwszej rejestracji Twojego numeru w systemie na Twój numer zostanie 
przesłany SMS z prośbą o zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacją.

•  Jeśli zaakceptujesz zapisy w regulaminie odeślij SMS o treści ZGODA.
•   Po poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem.

Rejestracja poprzez kod SMS
•  Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO.

•  Wpisz miejscowość, a aplikacja pokaże Ci listę lokalnych nadawców. 

•  Wybierz „Gmina Suchy Las” i otrzymuj Gazetę Sucholeską na telefon.

KORZYSTAJ I OTRZYMUJ INFORMACJE Z GMINY

Strona internetowa (https://eurzad.suchylas.pl)    
Aplikacja mobilna (bezpłatna ze sklepu Google Play)

Bez logowania do Portalu
•  budżet Gminy Suchy Las

•  podatki lokalne:
• wymagane dokumenty
• miejsce złożenia dokumentów
• terminy płatności
• wydawane zaświadczenia 

•  gospodarka odpadami:
• terminy płatności
• stawki opłaty

Po zalogowaniu do Portalu
Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług 
administracji publicznej ePUAP.

•  dostęp do danych o swoich zobowiązaniach podatkowych, opłatach  
i rozrachunkach z urzędem itp. 

•  możliwość realizacji płatności należności poprzez usługę PayBy-Net,  
takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,  
podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami,  
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę/użytkowanie wieczyste

•  dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych

•  wymiana informacji między Urzędem a Klientem

•  otrzymywanie wiadomości SMS lub e-mail po samodzielnym wybraniu 
kategorii – np. przypomnienia

Aplikacja mobilna (bezpłatna ze sklepu Google Play)
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AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

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

NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 96 m2 

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

tel. 662 006 590 
www.imperialhouse.pl

tel. 501 770 921

Oddam w dzierżawę lub sprzedam
CeNTrum OGrOdNiCze, 

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania.

Autoryzowany Dealer Volkswagena Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ul. Wiatraczna 5, tel: 61 8711800
Sprawdź szczegóły i dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO2 na stronie volkswagen.pl

Przyjdź do naszej siedziby z gazetą, a otrzymasz specjalną promocję!

mycie okien
dezynfeKcja Pomieszczeń  
ozonowanie 

czyszczenie  
kanap dywanów
pranie tapicerki samochodowej

sPrząTanie mieszKań
dezynfekcja klimatyzacji  
samochodowej

539 620 149

Renowacja  
tapiceRki

tel. 501 734 480


