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Dni Gminy Suchy Las  
– oficjalnie zostały odwołane

Dni Gminy Suchy Las, organizowane co roku w czerwcu na pamiątkę nadania herbu, 
flagi i pieczęci Gminie, niestety po raz drugi musiały zostać odwołane. Utrzymująca się 
sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwala – nie tylko ze względów prawnych, ale mając 
także na uwadze zdrowie mieszkańców – na wspólne świętowanie. Musimy uzbroić się 
w cierpliwość i przetrwać ten trudny czas, by móc w dobrej formie, razem spotkać się 
na kolejnych Dniach Gminy. BS

W uzasadnieniu do projektu ustawy 
napisano, że jej celem było rozszerzenie 
wiedzy i propagowanie informacji o pol-
skich symbolach narodowych, w duchu 
patriotycznym. – Data 2 maja wybrana 
została nieprzypadkowo z kilku powodów – 
czytamy na stronie internetowej Sejmu RP.  
– Jednym z nich było wspomnienie czasów 
PRL, kiedy to władze, walcząc z przeja-
wami oddolnego patriotyzmu, nakazywały 
zdejmowanie flag po święcie 1 maja, tak 
aby nie pozwolić Polakom czcić rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 2 maja jest 
też dniem Polonii i Polaków za granicą. 
Rozproszeni po całym świecie, często nie 
z własnej woli, Polacy zawsze z dumą jed-
noczą się wokół biało-czerwonych barw i 
otaczają je czcią, dając znak swojego przy-
wiązania do ojczyzny. 

Tego dnia pamiętajmy także o gmin-
nych symbolach i lokalnym patriotyzmie. 
Przed dwudziestoma dwoma laty zostały 
ustanowione symbole Gminy Suchy Las. 

20 czerwca 1999 roku radni podczas se-
sji Rady Gminy Suchy Las, podjęli trzy 
uchwały w sprawie HERBU, FLAGI i PIE-
CZĘCI Gminy Suchy Las. 

Jeżeli chodzi o flagę Gminy, zgodnie z 
powszechnymi założeniami, zestaw znaj-

dujących się na niej barw odpowiada ko-
lorystyce herbu i nawiązuje, także poprzez 
symbole, do jej historii. Podstawową bar-
wą płata flagi jest kolor żółty. Na żółtym 
prostokącie znajduje się czerwony trójkąt 
(symbol doskonałości) z białym krzyżem 
joannitów.

Ważne! Przy wywieszaniu obu flag ra-
zem, należy pamiętać, że dla patrzącego na 
wprost, flaga państwowa musi znajdować 
się po lewej stronie, a gminna po prawej.

Zebrała Barbara Stachowiak

Turniej Tańca 
przełożony

Szanowni Państwo ze względu na ob-
ostrzenia epidemiczne Szkoła Tańca JA-
WOR oraz Urząd Gminy w Suchym Lesie 
zmuszeni są do przesunięcia terminu wy-
darzenia XLI Turnieju Sportowego Tańca 
Towarzyskiego na 18 września br. W kwiet-
niu planowaliśmy transmisję wydarzenia 
bez udziału publiczności. Mamy ogromną 
nadzieję, że po wakacjach uda się zaprosić 
Państwa do aktywnego uczestnictwa w hali 
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu. 

 Paweł Andrzejewski

Majówka z flagą
Pierwszego maja obchodzimy Święto Pracy, 3 maja przypada Święto Konstytucji.  
Natomiast 2 maja – to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustanowiony  
na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Ryszard Chruszczewski
Idea pracy organicznej najszybciej i naj-

pełniej została zrealizowana na ziemiach 
zaboru pruskiego. Dotyczyła solidarnej 
współpracy wszystkich warstw społecz-
nych w celu rozwoju gospodarczego – 
zwłaszcza handlu i przemysłu. Jej nazwa 
jest związana z przekonaniem, że 
społeczeństwo jest organizmem, 
który może sprawnie funkcjonować 
tylko wtedy, gdy wszystkie jego or-
gany (stany społeczne) będą silne i 
zdrowe.  

Przyczyn jej powstania należy 
upatrywać w rozczarowaniu roman-
tyczną wizją romantyzmu, który na-
kazywał walkę z zaborcą za wszelką 
cenę, bez patrzenia na ponoszone 
straty. Znamienne, że pierwszymi 
organicznikami byli dawni żołnierze 
armii napoleońskiej i uczestnicy po-
wstania listopadowego, którzy jako 
pierwsi zrozumieli, iż każdy kolej-
ny zryw narodowy bez solidnego 
przygotowania i udzielenia pomocy 
z zewnątrz, zakończy się klęską i 
związanymi z nią represjami.

Praca organiczna  była szansą 
na wzmocnienie społeczeństwa w 
ramach, na jakie pozwalało pań-
stwo pruskie. Były to działania w 
większości legalne, długofalowe, 
nastawione na ewolucję społeczeń-
stwa i zjednoczenie jego wszystkich 
warstw. Organicznicy przyjęli meto-
dę rywalizacji i konkurowania z zaborcą. 
Wykorzystywali do tego wszelkie luki i 
nieścisłości prawne oraz słabe strony pru-
skiej administracji: poszanowanie prawa i 
drobiazgowe jego realizowanie, schema-
tyzm postępowania i nieprzygotowanie do 
działań w ramach konkurencji. Rezultatem 
prowadzonych działań na przestrzeni kil-
ku pokoleń było wypracowanie polskich 
struktur organizacyjnych w większości 
dziedzin życia kulturalnego, gospodar-
czego i politycznego. Funkcjonowały one 
równolegle obok niemieckich. Celem było 
zapewnienie podstaw egzystencji, ocalenie 
tożsamości narodowej i wychowanie po-
kolenia, które w sprzyjających okoliczno-
ściach dziejowych będzie gotowe do walki 
i przejęcia władzy w swoje ręce (co ziściło 
się 27 grudnia 1918 r). 

Wbrew dość powszechnej opinii, doktor 
Karol Marcinkowski nie był twórcą pracy 
organicznej. Prekursorami jej byli Dezy-
dery Chłapowski i Gustaw Potworowski. 
Ideowe założenia tego kierunku opracował 
August Cieszkowski, a autorem pojęcia był 
Jan Koźmian. Jednak to właśnie Marcin-
kowski nadał pracy organicznej znaczenie, 

rozmach i wszechstronność. Bez wątpienia 
był jednym z najwybitniejszych Wielkopo-
lan XIX wieku. 

Dość często ludzie zastanawiają się, 
kim byli organicznicy i jakie cechy ich 
wyróżniały. Analizując ich drogę życiową, 
można dostrzec: pracowitość, zdecydowa-
nie, skłonność do niekonwencjonalnych 
rozwiązań, silną osobowość wywierającą 
wpływ na współpracowników, dar szero-
kiego oglądu sytuacji, upór, konsekwencję, 
silną wolę i nieoglądanie się na poczynania 
innych osób.

Jednak należy też zauważyć, że wielu 
tych ludzi, których podziwiamy za osią-
gnięcia, nie mała nawet czasu na realizację 
swoich zainteresowań. W dzisiejszych cza-
sach nazwano by ich pracoholikami. Nie-
którzy  – jak ksiądz Wawrzyniak z przepra-

cowania zmarli.
Jedną z cech 

ruchu organiczni-
kowskiego jest jego 
częściowa anoni-
mowość. Znamy 
nazwiska wielkich 
ludzi, którzy prze-
szli do historii re-
gionu, takich jak 
Karol Marcinkow-
ski, Hipolit Cegiel-
ski, ksiądz Piotr Wawrzyniak czy Cyryl 
Ratajski. Znacznie mniej znani są Dezyde-
ry Chłapowski, August Cieszkowski, Mak-
symilian Jackowski, Gustaw Potworowski, 
Heliodor Święcicki czy księża Stanisław 
Adamski i Augustyn Szamarzewski. Być 
może dlatego, że działali na jednym polu 

aktywności społecznej do końca 
swego życia, brakowało im chary-
zmy, wszechstronności i rozmachu 
tych wielkich tytanów pracy.  Ale 
warto wiedzieć, że na tych kilku-
nastu wybitnych, przypadały setki 
lub tysiące anonimowych. Byli to 
ich wychowankowie i naśladowcy, 
ludzie, którzy uwierzyli w ideę pra-
cy organicznej, skrupulatnie i bez 
rozgłosu realizowali ją na swoich 
stanowiskach pracy i w innych for-
mach działalności. Poza pamięcią 
kultywowaną w ich rodzinach, są 
przeważnie nieznani.  

W każdej dziedzinie życia i w 
każdej miejscowości zdarzają się lu-
dzie wybitni, szczególnie zasłużeni, 
których wspomina się długo po ich 
śmierci, których osiągnięcia na stałe 
zapisały się w historii regionu, danej 
gminy, wsi lub miasta. W XIX wie-
ku, na terenie obecnej gminy Suchy 
Las byli to Jędrzej i Bibianna Mora-
czewscy, nauczyciel Antoni Kociał-
kowski oraz księża Józef Grabkow-
ski i Bronisław Hertmanowski.

W wieku XX idea pracy orga-
nicznej nadal była żywa. Po zakończeniu 
II wojny światowej, w okresie Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, na ogół nie mó-
wiono o niej oficjalnie, ale realizowano  
(często pod innymi nazwami) w środowi-
sku lokalnym. Z czasem ludzi, którzy to 
czynili zaczęto nazywać społecznikami. 
Nie byli już organicznikami w dawnym 
stylu, działali dysponując na ogół niewiel-
kimi środkami. Mimo komunistycznej pro-
pagandy, utrwalone w społeczeństwie idee 
przetrwały. Ludzie wykorzystywali wszel-
kie dozwolone formy aktywności, aby na 
przykład w ramach czynów społecznych 
lub przynależności do różnych organizacji 
partyjnych jak PZPR lub Front Jedności 
Narodu, działać dla dobra społeczności lo-
kalnej i miejsca zamieszkania.

Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, 

Od pracy organicznej  
do samorządu terytorialnego. 
Idee, ludzie, przyszłość.
27 maja obchodzony jest w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to dobra 
okazja do przypomnienia przemian, które zaszły w mentalności i sposobie działania 
Wielkopolan od XIX do XXI wieku.
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pojawiła się potrzeba zreformowania pań-
stwa, poprzez przekazanie obywatelom 
części uprawnień władzy centralnej, które 
ich dotyczyły. Dało to początek decentrali-
zacji i reformie samorządu terytorialnego.

Działanie samorządu terytorialnego jest 
określone w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w ar-
tykułach 163 – 172. 

W art. 163 czytamy: „Samorząd teryto-
rialny wykonuje zadania publiczne nieza-
strzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla 
organów innych władz publicznych”. 

W art. 164 pkt 1 czytamy: „Podstawową 
jednostką samorządu terytorialnego jest 
gmina”. 

Reforma samorządowa w 1990 roku, 
której twórcami byli Jerzy Regulski i Je-
rzy Stępień wprowadziła w życie istnienie 
samorządu gminnego. W 1999 roku utwo-
rzone zostały samorządy powiatowe i wo-
jewództw. Powiaty stanowią  uzupełnienie 
gmin, wykonują zadania o charakterze 
ponad gminnym. Samorządy województw 
obejmują gminy i powiaty położone na ich 
terenie. Wśród wielu ich zadań warto wy-
różnić możliwość pozyskiwania środków z 
Unii Europejskiej na realizację projektów 
w gminach, powiatach i województwie.

Samorząd terytorialny tworzą ludzie 
mieszkający na danym terenie. Władza 
samorządowa jest tą najbliższą względem 
obywateli. Jedną z podstaw działalności 
samorządów jest ich niezależność od wła-
dzy państwowej i dbanie o interesy spo-
łeczności lokalnej. Tworzeniu samorządu 
terytorialnego przyświecała idea, zgodnie 
z którą, to ludzie żyjący na danym terenie 
wiedzą najlepiej, jakie są ich potrzeby. 
Zgodnie z tym, mają oni prawo wyboru 
swoich przedstawicieli, którzy będą decy-
dować o sprawach związanych z ich ży-
ciem codziennym.

Dla sprawnego działania samorządu, 
ważne jest, aby płacić podatki w miejscu 
zamieszkania. Ich część trafia do gmin, bę-
dąc istotnym składnikiem lokalnych budże-
tów. Dlatego, gdy korzystamy z gminnych 
ścieżek rowerowych, chodników, obiek-
tów sportowych, ośrodków kultury, szkół 
i przedszkoli, pamiętajmy, że do ich istnie-
nia dokładają się ludzie żyjący i płacący 
podatki na danym terenie. Jeśli mieszkamy 
w danej gminie, korzystamy z istniejących 
udogodnień, ale płacimy podatki w innej, 
to w pewnym sensie nie jesteśmy wobec 
nich w porządku. 

Istotnym elementem sprawnego funk-
cjonowania samorządu terytorialnego jest 
aktywność społeczna. Uczestnictwo w sto-
warzyszeniach jest przejawem wysokiej 
świadomości mieszkańców, oraz przeko-
nania, że wspólnymi siłami można reali-
zować wspólne cele, osiągając więcej niż 
działając samodzielnie. 

Na terenie Wielkopolski jest wiele ta-

kich organizacji. Niektóre – jak Poznań-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, utwo-
rzone w 1857 roku, nadal działają. Inne, 
jak Towarzystwo im. Hipolita Cegielskie-
go, którego celem jest utrwalanie i popu-
laryzowanie etosu pracy organicznej we 
współczesnym społeczeństwie, honoruje 
„Statuetką Złotego Hipolita” oraz złotymi 
i srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vin-
cit” ludzi zasłużonych w pracy organicznej, 
charytatywnej i pomocy potrzebującym.

Równie ważną wielkopolską organiza-
cją regionalną jest działająca od 1990 roku 
Unia Wielkopolan. Jej celem jest rozwi-
janie samorządności, gospodarki, nauki 
i kultury Wielkopolski. Osoby szczegól-
nie zasłużone na tym polu są nagradzane 
„Wawrzynem Pracy Organicznej”. 

Szczególnie zasłużone w kultywowaniu 
historii regionu jest Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, którego kapi-
tuła co roku przyznaje honorowe nagrody 
w postaci statuetek „Dobosza Powstania 
Wielkopolskiego” oraz medale „Wierni 
Tradycji”.

Na terenie gminy Suchy Las działa 
kilkadziesiąt różnych organizacji, co jest 
przejawem dużej aktywności mieszkańców 
na różnych płaszczyznach życia społeczne-
go. Od 2018 roku jest wręczana statuetka 
„Dębowego Liścia”. Otrzymują ją osoby, 
które w szczególny sposób zasłużyły się 
dla gminy i jej mieszkańców oraz są z nią 
związane. Do tej pory nagrodzeni „Dębo-
wym Liściem” zostali: Zenon Pilarczyk 
(nauczyciel, historyk, prekursor badań 
nad historią gminy Suchy Las), Marek 
Woźniak (Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego –  za propagowanie tradycji i 
historii naszego regionu), Piotr i Adam Rą-
czyńscy (właściciele firmy Apart sp. z o.o. 
– za wkład w rozwój przedsiębiorczości w 
gminie Suchy Las).

Gmina Suchy Las (jako jednostka sa-
morządu terytorialnego) należy do kilku 
stowarzyszeń. Są nimi: Stowarzyszenie Po-
znańska Lokalna Organizacja Turystyczna, 
Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopol-
ski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych.

Ostatnią ideą, która ma związek z pra-
cą organiczną i samorządem terytorialnym 
jest regionalizm. Regionalizm jest kierun-
kiem badań historycznych, ale również 
narzędziem budowania tożsamości i przy-
należności mieszkańców do danego terenu 
i zbiorowości. Znajomość historii danego 
terenu i społeczności na nim żyjącej, po-
zwala na lepsze zrozumienie rządzących 
nią praw. Pozwala to na podtrzymywanie 
lokalnych tradycji, zwyczajów oraz daje 
poczucie dumy z osiągnięć przodków. Po-
zwala na lepsze zrozumienie motywów ich 
działań i kultywowanie ich pamięci. Daje 
poczucie wyjątkowości i odrębności jednej 

społeczności lokalnej od drugiej. Ciekawie 
wyeksponowana historia lokalna może stać 
się siłą napędową gminnej lub miejskiej tu-
rystyki. 

Poza tym regionalizm, pojmowany jako 
odkrywanie i popularyzowanie lokalnej 
czy regionalnej historii wśród kolejnych 
pokoleń mieszkańców, jest służebny wo-
bec idei samorządu terytorialnego. Ludzie 
znający i ceniący historię swojego miejsca 
zamieszkania lub regionu, częściej angażu-
ją się w pracę samorządową, stają się rad-
nymi Rady Gminy, Rady Powiatu lub Sej-
miku Województwa. Należy też zauważyć, 
że samorząd terytorialny stwarza możliwo-
ści rozwoju badań regionalnych oraz krze-
wienia idei pracy organicznej. Widać, że 
wszystkie te wielkie idee są ze sobą powią-
zane i mogą się wzajemnie uzupełniać.

Praca organiczna dała początek wszyst-
kiemu, co dziś cechuje świadome spo-
łeczeństwo obywatelskie i pozwala być 
dumnym z bycia Wielkopolaninem. Re-
gionalizm wpływa na kształtowanie świa-
domości historycznej i odpowiedzialności 
ludzi żyjących na danym terenie. Samo-
rząd terytorialny stanowi zwieńczenie 
wcześniej wymienionych idei, wzmacnia 
je i w pewnym sensie jest spadkobiercą ich 
dziedzictwa. 

Przyszłość upatruję w popularyzacji 
pracy organicznej i regionalizmu, two-
rzących podstawę rozwoju samorządu 
terytorialnego. Kształtują one znajomość 
historii najbliższego otoczenia i osiągnięć 
wcześniejszych pokoleń, wzmacniają więź 
ludzi z miejscem ich zamieszkania, kształ-
tują potrzebę pracy dla wspólnego dobra i 
rozwoju ich małej ojczyzny. Nie było by 
dziś silnego samorządu terytorialnego, bez 
doświadczeń czerpanych z tradycji XIX- 
wiecznych organiczników, czy XX- wiecz-
nych społeczników.

Postscriptum 
Niniejszy artykuł dedykuję pamięci Stefa-

na Bratkowskiego – prawnika, dziennikarza, 
znawcy i popularyzatora XIX-wiecznych 
dziejów Wielkopolski, autora „Najkrótszej 
historii Wielkopolski”, scenariusza do serialu 
„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” i 
wielu innych dzieł.

ReklAmA
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Młodzieżowa Rada Gminy Suchy 
Las działa na podstawie Statutu, sta-
nowiącego załącznik do uchwały nr 
XIX/234/20 Rady Gminy Suchy Las z 
dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

W dniu 21 października 2020 r. 
odbyły się wybory w czterech okrę-
gach wyborczych, zlokalizowanych w 

gminnych szkołach podstawowych w 
Suchym Lesie (2), Chludowie i Bie-
drusku. W wyborach uprawnionych do 
głosowania było 1198 uczniów, nato-
miast udział w głosowaniu wzięło 945 
uczniów. 

Wójt zatwierdził prawidłowość 
przeprowadzenia wyborów i wydał 30 
października 2020 roku obwieszczenie 

o składzie 15-osobowej Młodzieżowej 
Rady Gminy Suchy Las pierwszej ka-
dencji 2020 – 2022.

Ze względu na stan epidemii pierw-
sze posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Gminy Suchy Las odbyło się w trybie 
zdalnym 26 marca 2021 roku. 

Joanna Nowak 
Sekretarz Gminy Suchy las

Młodzieżową Radę Gminy tworzy 15 
radnych – juniorów, którzy na pierwszą, 
dwuletnią kadencję zostali wybrani przez 
swoich rówieśników. Wybory zostały prze-
prowadzone 21 października 2020 roku 
w czterech okręgach wyborczych, utwo-
rzonych w poszczególnych placówkach 
oświatowych na terenie gminy. 

Podczas marcowej, inauguracyjnej se-
sji, na jej wstępie Wójt Gminy Grzegorz 
Wojtera pogratulował radnym – juniorom 
zwycięstwa w wyborach do Młodzieżowej 
Rady Gminy Suchy Las. – Wierzę mocno w 
to, że Młodzieżowa Rada Gminy, która de-
biutuje na scenie politycznej naszej gminy, 
zapisze się w sposób istotny w działaniach 
podejmowanych na rzecz wspólnoty lokal-
nej i będzie ważnym ogniwem w łańcuchu 
władz samorządowych Gminy Suchy Las. 
Swoją pracą udowodni, że sprawy dotyczą-
ce środowiska młodzieżowego, szkolnego, 
ale nie tylko, są dla niej tak samo istot-
ne, jak dla starszych radnych, tych którzy 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
reprezentują naszą wspólnotę. 

Po słowach Wójta pierwszą sesję Mło-

dzieżowej Rady Gminy Suchy Las otwo-
rzył najstarszy wiekiem radny – junior. 
Kacper Czerwiński poprowadził obrady do 
czasu wybrania przewodniczącego Mło-
dzieżowej Rady. 

W pierwszej sesji uczestniczyło 14 
radnych – juniorów, którzy w obecności 
Wójta Gminy Grzegorza Wojtery, Sekre-
tarz Gminy Joanny Nowak, radnych: Anny 
Ankiewicz, Iwony Koźlickiej, Joanny Ra-
dziędy, Roberta Rozwadowskiego, Toma-
sza Sztolcmana oraz pracowników Urzędu 
Gminy złożyli uroczyste ślubowanie. 

– Bardzo się cieszę, że udało nam się 
powołać Młodzieżową Radę, że wystarto-
waliście w wyborach i zdobyliście mandaty 
– podkreśliła radna Joanna Radzięda, opie-
kun Młodzieżowej Rady Gminy. – Jestem 
przekonana, że czeka nas intensywna i mam 
nadzieję, że ciekawa dla was kadencja. Li-
czę na to, że będziecie aktywnie działać na 
rzecz swojej społeczności – dzieci i mło-
dzieży. Wiem, że macie świetne pomysły, 
fajne plany i jestem przekonana, że uda się 
je zrealizować. Trzymam za was kciuki!

Podczas pierwszej sesji, zgodnie z po-

rządkiem obrad, dokonano wyboru prze-
wodniczącego Młodzieżowej Rady Gmi-
ny, którym został Kacper Czerwiński. 
Wybrano również wiceprzewodniczącego 
– najwięcej głosów uzyskała Weronika Po-
znańska oraz sekretarza – tę funkcję będzie 
pełnić Max Hadyński. 

Radni – seniorzy swoim młodszym ko-
legom gratulowali odwagi i życzyli sukce-
sów na nowej drodze samorządowej. Za-
deklarowali również wsparcie i pomoc ze 
swojej strony.  

Barbara Stachowiak

Radni – juniorzy Młodzieżowej  
Rady Gminy Suchy Las  
pierwszej kadencji 2020-2022
Wojciech Chudy  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie
Kacper Czerwiński  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie
Hubert Dachniewski  
– Zespół Szkół w Biedrusku
Michalina Dybała  
– Zespół Szkół w Chludowie
Franciszek Gulczyński  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie
Max Hadyński  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie
Adrian Kachel  
– Zespół Szkół w Biedrusku
Oliwia Kołodziejczak  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie
Lena Kuraszyńska  
– Zespół Szkół w Chludowie
Weronika Poznańska  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie
Julia Siudak  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie
Franciszek Ślęzak  
– Zespół Szkół w Chludowie
Weronika Wieczorek  
– Zespół Szkół w Chludowie
Julia Ząbek  
– Zespół Szkół w Biedrusku
Aleksandra Żabicka  
– Zespół Szkół w Biedrusku

Uroczyście ślubuję
„Uroczyście ślubuję obowiązki radnego Młodzieżowej Rady sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na uwadze dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży”. W piątek  
26 marca zdalnie odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las pierwszej 
kadencji 2020-2022, podczas której radni – juniorzy złożyli uroczyste ślubowanie. 

Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las
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Radni – junioRzy Młodzieżowej Rady GMiny Suchy LaS  
pierwszej kadencji 2020-2022

Przewodniczący Młodzieżowej rady
Kacper czerwiński

wicePrzewodniczącA Młodzieżowej rady
weronika Poznańska

SeKretArz Młodzieżowej rady
Max Hadyński 

Hubert dachniewski  Franciszek Ślęzak  Julia Siudak  Michalina dybała  

Franciszek Gulczyński  wojciech chudy  Lena Kuraszyńska  
  

Julia ząbek

weronika wieczorek  
  

Adrian Kachel  



04 •  k wiecień 20218

Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto 
protokół z XXX sesji Rady Gminy, a na-
stępnie podjęto uchwałę w sprawie pomo-
cy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. 
Jest to pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej w wysokości 2 750 000 zł, udzie-
lona między jednostkami samorządu te-
rytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-
stycyjnych z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 
Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w 
Suchym Lesie”. 

Kolejnym projektem uchwały skierowa-
nym pod obrady Rady była zmiana Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy 
Las na lata 2021-2031. Zmiany w tym do-
kumencie dotyczyły zarówno wydatków 
bieżących, jak i majątkowych. W ramach 
wydatków bieżących zwiększono o kwotę 
378 600,68 zł wydatki na realizację progra-
mu unijnego „Szkoła Kompetencji w Gmi-
nie Suchy Las” (niewykorzystane środki z 
roku 2020 – COVID-19). Natomiast wy-
datki majątkowe dotyczyły zwiększenia 
łącznych nakładów na „Realizację węzła 
przesiadkowego w Chludowie i Golęcze-
wie w celu zwiększenia dostępności linii 
kolejowej nr 354 Poznań – Piła”, a także 
przeznaczenia środków finansowych na 
dokumentację budowy Urzędu Gminy 
w Suchym Lesie w roku 2021 – 100 tys. 
i w roku 2022 – kwota 150 tys. złotych. 

Po przyjęciu zmian w WPF-ie nastąpiła 
dyskusja nad projektem uchwały w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las 
spowodowana zgłoszoną autopoprawką 
Wójta, dotyczącą zadania polegającego na 
budowie sieci teletechnicznej w Suchym 
Lesie. Po burzliwej dyskusji ustalono, że 
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego w miesiącu kwietniu omó-
wi wraz z pracownikami spółki GCI oraz 
Prezesem zarządu zakres prac związanych 

z budową sieci telekomunikacyjnej wraz z 
przyłączami na terenie gminy Suchy Las. 
Efektem końcowym będzie wypracowanie 
przez Komisję propozycji zmian w bu-
dżecie i przedstawienie projektu uchwa-
ły zmieniającej budżet na rok 2021, na 
XXXII sesję. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, którzy w związku z pan-
demią COVID-19 nie mogą prowadzić w 
pełni swojej działalności gospodarczej, 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zwolnienia z opłaty za korzystanie ze ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 
prowadzących punkty na terenie gminy 
Suchy Las i zwrotu części tej opłaty. 

Artykuł 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 roku o ochronnie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 611) wymusił konieczność 
uchwalenia przez Radę Gminy programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Suchy Las na lata 2021-2025, po-
nieważ poprzednio obowiązujący program 
wygasł z końcem 2020 roku. Powyżej 
przytoczone przepisy zobligowały również 
Gminę do dostosowania przepisów aktów 
prawa miejscowego do przepisów rangi 
ustawowej, w wyniku czego Rada podję-
ła uchwałę w sprawie ustalenia zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy 
Las. 

Rada przyjęła jednogłośnie kolejny pro-
jekt uchwały w sprawie określenia szcze-
gółowego trybu i harmonogramu opraco-
wania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Suchy Las na lata 2022-2030, w tym trybu 
jej konsultacji. W trakcie opracowywania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy 
Las na lata 2022-2030 weszły w życie 
nowe przepisy, dotyczące kwestii plano-

wania rozwoju kraju 
m.in. nakazujące sze-
rokie konsultacje z 
różnymi partnerami 
założeń rozwojowych. 
W wyniku tych zmian 
pojawił się m.in. obo-
wiązek, że projekto-
wanie strategii gminy 
czy miasta powinno być zgodne ze stra-
tegią rozwoju województwa. Te zmiany 
spowodowały konieczność przesunięcia w 
czasie powstania projektu Strategii Roz-
woju Gminy Suchy Las. 

Rada Gminy, wypełniając obowiązek 
wynikający z ustawy o ochronie zwie-
rząt, w drodze uchwały (podobnie jak co 
roku do dnia 31 marca) podjęła uchwałę 
w sprawie Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Suchy 
Las w 2021 roku. W porównaniu do pro-
gramu z 2020 roku, w nowym programie 
„czipowanie” psów zostało wskazane jako 
obowiązkowe. Druga znacząca zmiana to 
podpisanie umowy na świadczenie usług 
weterynaryjnych, o których mowa w pro-
gramie, z gabinetem weterynaryjnym lek. 
wet. Marcina Markiewicza w Chludowie. 

Kolejnym i ostatnim projektem uchwa-
ły rozpatrywanym i przyjętym przez Radę 
Gminy był projekt uchwały w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkańcami gminy Suchy Las. 
Słowa podziękowania dla Komitetu Oby-
watelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej za 
wkład pracy włożony w opracowanie pro-
jektu uchwały. 

Szczegóły przebiegu sesji oraz wyniki 
głosowania można znaleźć na stronie BIP 
Urzędu Gminy Suchy Las: bip.suchylas.
pl/294/protokoly-kadencja-2018-2023.

Nagranie z XXXI sesji Rady Gminy Su-
chy Las dostępne jest w serwisie ESESJA.
TV pod linkiem https://esesja.tv/transmi-
sja/14500/xxxi-sesja-rady-gminy-suchy-
las.htm. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Suchy las

Radosław Banaszak

Z sesji Rady Gminy Suchy Las
25 marca odbyła się w trybie zdalnym ze względu na obowiązujące rygory sanitarne XXXI 
sesja Rady Gminy Suchy Las. 

NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 96 m2 

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

tel. 662 006 590 
www.imperialhouse.pl

ReklAmA
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Należy pamiętać, że w bieżącym roku 
rolnicy nie otrzymają, tak jak to miało 
miejsce w latach poprzednich, listu z pa-
pierowym, spersonalizowanym wnioskiem 
obszarowym, wraz z załącznikami graficz-
nymi.

Od bieżącego roku nie ma możliwości 
złożenia uproszczonego oświadczenia, za-
stępującego wniosek o przyznanie płatno-
ści, ani też przesłania spersonalizowanego 
formularza wniosku, wraz z materiałem 
graficznym, w wersji papierowej.

Wnioski o płatności obszarowe należy 
składać wyłącznie w formie elektronicznej 
— poprzez Internet, w aplikacji eWniosek-
Plus, udostępnionej przez ARiMR.

W związku z powyższym apelujemy 
do Państwa, aby nie odkładać decyzji o zło-
żeniu wniosku do ostatniej chwili. Może 
to bowiem spowodować znaczące obcią-
żanie, zarówno pracowników ARiMR, do-
radców rolniczych, jak i systemu informa-
tycznego w ostatnich tygodniach trwania 
naboru.

Wszelkich informacji na temat bieżącej 
kampanii składania wniosków o płatno-
ści obszarowe udzielają biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Rolnicy mogą również zgłaszać się o po-
moc do biur powiatowych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, których adresy dostępne są 

na stronie: www.wir.org.pl oraz do jedno-
stek doradztwa rolniczego.UWAGA ROLNICY!

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że od 15 marca do 17 maja br. włącznie trwa 
kampania składania wniosków o płatności obszarowe.

Główną metodą spisu jest samospis in-
ternetowy. Samospis internetowy odbywa 
się poprzez aplikację spisową, dostępną na 
stronie: spis.gov.pl. Respondent do aplikacji 

może zalogować się za pośrednictwem pro-
filu zaufanego lub bankowości elektronicz-
nej, a także przy pomocy numeru PESEL.  

Każda osoba dokonująca samospisu 
przez Internet jest uwierzytelniana w sys-
temie teleinformatycznym. Co ważne, 
samospis jest możliwy przez 14 dni od 

pierwszego zalogowania. Ponadto aplika-
cja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubryki.

Metodą uzupełniającą w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
jest infolinia spisowa, obsługiwana przez 
pracowników statystyki publicznej. Infoli-
nia czynna jest od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8:00 - 18:00 pod numerem telefo-
nu: 22 279 99 99.

Z osobami, które nie skorzystają z sa-
mospisu internetowego lub nie spiszą się 
telefoniczne na infolinii spisowej, skon-
taktuje się rachmistrz spisowy. Ze względu 
na sytuację epidemiczną – telefonicznie. 
W gminie Suchy Las wywiady spisowe 
przeprowadza ośmiu rachmistrzów. Ich 
tożsamość można sprawdzić dzwoniąc na 
numer infolinii Narodowego Spisu Po-
wszechnego: 22 279 99 99. 

Dla osób, które dokonają spisu, została 
uruchomiona loteria spisowa.  Wystarczy 
po wypełnieniu formularza spisowego po-
brać 10-znakowy kod i zarejestrować go 
do 7 lipca br. na stronie loteria.spis.gov.
pl. Co ważne, osoby które zgłoszą kod do 
loterii najpóźniej do 5 maja wezmą udział 
we wszystkich 6 losowaniach nagród I-ego 
stopnia (kart przedpłaconych o wartości 
500 i 1000 zł) oraz w losowaniu finałowym 
o nagrodę główną – 14 lipca 2021 r.

BS

Spisując się masz szansę na 
wygraną!
Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis ten 
jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich mieszkańców Polski – zarówno Polaków, jak i 
cudzoziemców oraz stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą. 
W spisie uczestniczą osoby pełnoletnie, oraz – za pośrednictwem rodziców lub opiekunów 
– niepełnoletnie.
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Wbrew pozorom plastikowe nakrętki to 
wartościowy odpad. W naszych domach 
„produkujemy” ich całkiem sporo. Zamiast 
wyrzucać je do śmieci, można przekazać je 
na szczytny cel. Temu służą właśnie meta-
lowe serca. Zebrane w ten sposób nakręt-
ki trafiają do organizacji, które następnie 
sprzedają je do punktów skupów nakrętek. 
Pozyskane pieniądze przeznaczane są na 
działalność statutową stowarzyszeń, ich 
podopiecznych – np. na leczenie, na reha-
bilitację, zakup sprzętu medycznego itp. 

Recykling nakrętek jest także opłacalny 
dla środowiska. Odpady te przerabiane są 
na granulat, z którego wytwarzane są pro-
dukty takie jak: nowe nakrętki, opakowa-
nia, rury PCV, doniczki czy wiaderka. 

W gminie pierwsze dwa serca na pla-
stikowe nakrętki pojawiły się pod koniec 
sierpnia ubiegłego roku dzięki Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej. Stanęły przy 
Urzędzie Gminy w Suchym Lesie oraz 
na Placu Grzybowym w Złotnikach. Ini-
cjatywa ta spotkała się z pozytywnym 

odzewem społecznym. Dlatego kolejne 
jednostki pomocnicze postanowiły mieć 
je także u siebie. Ich zakup został zreali-
zowany przez Referat Komunalny Urzędu 
Gminy ze środków finansowych przezna-

czonych na ten cel z zadań lokalnych osie-
dli i sołectw. 

bs

Referat Komunalny zachęca osoby, 
organizacje do zgłaszania zapotrze-
bowania na plastikowe nakrętki – 
warunek! – z przeznaczeniem na cel 
charytatywny. Nakrętki z publicznej 
zbiórki będą przekazywane na rzecz 
zgłaszanych akcji.
Kontakt: tel. 61 8926 503, e-mail: 
d.torba@suchylas.pl

MetaLove serca mają moc
Kolejne cztery czerwone serca promujące działalność charytatywną oraz proekologiczną 
stanęły w gminie Suchy Las. Metalowe pojemniki na nakrętki, bo o nich mowa, dostępne są 
teraz w następujących miejscowościach: Biedrusku, Golęczewie, Suchym Lesie, Zielątkowie, 
Złotnikach oraz Złotnikach Wsi. 

 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  

ReklAmA / oGłoSZeNie
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W Punkcie, w każdą środę dyżuruje terapeuta uzależnień 
oraz psychoterapeuta. Pomoc psychologiczna jest tam udziela-
na anonimowo i nieodpłatnie osobom w każdym wieku, także 
dzieciom, młodzieży czy osobom starszym. 

Poza psychologicznym wsparciem można również uzyskać 
informacje o innych miejscach udzielających profesjonalnego 
wsparcia w sytuacjach różnych problemów i trudności, nie tyl-
ko związanych z uzależnieniem. 

Umówienie na konsultacje odbywa się telefonicznie poprzez 
kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie:  
ul. W. Bogusławskiego 17, tel. 6125 00 360. Zapraszamy!

Agata Pakuza

Nie bój się prosić o pomoc!
Możesz powiedzieć „nie”, zmienić zdanie, nie wiedzieć,  
co dalej, zwolnić tempo, poprosić o pomoc.         A. Rae

Od kilku lat w Chludowie przy ul. Medycznej działa Punkt  
Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych  
i ich bliskich. 

Bezpłatne badanie adresowane jest do 
osób pełnoletnich, które mają problem z 
prawidłowym słyszeniem. Badanie będzie 
wykonywane w poniedziałek 10 maja od 
godz. 9:00 do 14:00. Na badanie nie są 
prowadzone zapisy. Należy przyjść bezpo-
średnio na miejsce. Aby wziąć udział w ba-

daniu, nie jest potrzebny żaden dokument.
Badanie słuchu – audiometria tonalna 

– jest bezbolesne i nieinwazyjne trwa ok. 
10-15 minut. Pacjent zakłada słuchawki  
i kolejno do każdego z uszu 
(nie do obu jednocześnie) są 
wysyłane dźwięki o różnym 

natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciska-
nie przycisku w momencie, gdy usłyszy 
dźwięk. Badanie pozwala na wstępne okre-
ślenie charakteru i głębokości niedosłuchu. 
Wynik badania audiometrii tonalnej jest 
podstawą do ewentualnej dalszej diagno-
styki w gabinecie SŁUCHMED.

marek kowalski
koordynator Promocji Zdrowia

SłUCHmeD

Słuchobus w maju, w Suchym Lesie
Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem 10 maja mogą wykonać bezpłatne 
badanie. Tego dnia samochód (SŁUCHOBUS) z gabinetem do badań zaparkuje przy Urzędzie 
Gminy, ul. Szkolna 13.

 

       02-04-2020 
  przy Szkole, ul. Poziomkowa 11 

                               w Suchym Lesie, od 09:00-13:00 
 (panie poza grupą wiekową mogą wykonać badanie prywatnie) 

15:30 

Badania odbędą się w dniu 1 czerwca 2021 r. 
w godz. 09.00 – 17.00,

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie,  
ul. Poziomkowa 11. 
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Strażacy z OSP Golęczewo w marcu do 
akcji alarmowani byli osiem razy.

Pierwszy wyjazd dotyczył owadów 
błonkoskrzydłych na poddaszu budynku 
gospodarczego w Złotkowie. Dwa kolejne 
związane były z wypadkami drogowymi, 
do których doszło na trasie DK 11 oraz w 
Sobocie. Strażacy wyjeżdżali także do po-
walonego drzewa w miejscowości Rostwo-
rowo. W działaniach uczestniczyły 
również zastępy z OSP Rokietnica.

Pozostałe akcje związane były z 
gaszeniem pożarów. Dwa zastępy z 
naszej jednostki zostały zadyspono-
wane do pożaru traw w Golęczewie 
przy ulicy Tysiąclecia, przy przejeź-
dzie kolejowym. Na miejscu zasta-
no pożary traw w odległości 100 m 
od siebie. Na polecenie Kierującego 
Działaniami Ratowniczymi do pomo-
cy wezwana została jednostka OSP 
Chludowo, natomiast jeden z naszych 
zastępów został przekierowany na ul. 
Daimlera. Tu także, na tyłach firmy Merce-
des, paliły się trawy. Po ugaszeniu pożaru 
strażacy otrzymali kolejne wezwanie, tym 

razem do miejscowości Złotkowo, gdzie 
ogień pojawił się na nasypie kolejowym.

Kolejny wyjazd w minionym miesiącu 
również dotyczył pożaru, w tym przypad-
ku składowiska odpadów komunalnych 
w Suchym Lesie na ul. Meteorytowej. W 
działaniach trwających blisko 2,5 godziny 
uczestniczyło 9 zastępów PSP oraz OSP: 
z JRG 5 Poznań, OSP Golęczewo, OSP 

Chludowo, OSP Zielątkowo, OSP Suchy 
Las, a także Oficer Operacyjny Miasta Po-
znania. Po ugaszeniu palących się śmieci, 

pogorzelisko przy użyciu spychacza 
zostało rozgarnięte oraz dokładnie 
przelane. 

***
W marcu strażacy z OSP Golęcze-

wo ponadto dostarczali do domów 
ulotki na temat szczepień przeciwko 
Covid-19.

Zastępca komendanta Gminnego 
ZoSP RP w Suchym lesie

krzysztof Ancuta

OSP Golęczewo w akcji

W gminie Suchy Las jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej to organizacje  
z pięknymi tradycjami i bogatą historią. 
Najstarsza z nich OSP Golęczewo w tym 

roku świętuje jubileusz 100-lecia istnienia. 
Pozostałe, są nieco młodsze – OSP Chlu-
dowo, OSP Suchy Las i OSP Zielątkowo 
powstały w 1923 roku. 

Jednostki OSP w swoich szeregach zrze-
szają mieszkańców – mężczyzn i kobiety,  
a także młodzież.  W wielu rodzinach tra-
dycje strażackie przekazywane są z poko-
lenia na pokolenie. Druhowie są wierni 
strażackiemu motto: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Ratują nasze życie i 
mienie, działają społecznie, angażują się w 
najróżniejsze akcje. Dumnie noszą strażac-
ki mundur i godnie go reprezentują. 

BS

Kartka z kalendarza – DZIEŃ STRAŻAKA
Jak co roku, 4 maja strażacy obchodzą swoje święto. W dniu wspomnienia w kościele 
katolickim Świętego Floriana przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Polsce od 2003 
roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szanowni Państwo,
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
Weterani Służby Pożarniczej

Z okazji Dnia Strażaka 2021  
kierujemy do Państwa słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań i obowiązków naszej służby,  

za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.
Z tej właśnie okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim strażakom, pełniącym obowiązki społecznie i zawodowo.  

Weteranom, którzy są przykładem poświęcenia i godnego służenia ludziom i Ojczyźnie, a także strażackiej młodzieży,  
która zdobywając doświadczenie w środowisku pożarniczym kontynuuje chlubne tradycje naszej społecznej powinności.

Wasza gotowość w niesieniu pomocy zasługuje na najwyższe uznanie.
Życzymy Państwu wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków społecznych i zawodowych, spełnienia planów  

i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Serdeczne życzenia i pozdrowienia kierujemy również do Państwa Najbliższych.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Suchym Lesie
dh Zbigniew Hącia 

Komendant Gminny ZOSP RP w Suchym Lesie
dh Jarosław Sznajder
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Tradycją jest, że akcją obejmowana zo-
staje  zawsze inna część osiedla. Tym razem 
postanowiono oczyścić teren łąk i starego 
sadu pomiędzy ulicami Bogusławskiego, 
Rolną, Młodzieżową i Obornicką, gdzie 
od lat przewidziany jest park. W tym roku 
zaplanowano pierwsze środki finansowe w 
budżecie Gminy oraz z zadań lokalnych 
osiedla na stworzenie tego wyjątkowego 
miejsca na mapie Suchego Lasu. 

24 kwietnia mieszkańcy wraz z człon-
kami Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód 

i pod okiem Pani Ludmiły Woźniak – fir-
ma „Twój Ogród” – projektanta tego tere-
nu, oczyścili i uporządkowali jego sporą 
część. Całe rodziny zbierały śmieci, gruz, 
podcinały drzewa i kosiły trzcinę. Monto-
waliśmy budki dla owadów. Dzieci i Pa-
nie rzucały kwietne bomby i siały nasiona 
kwiatów miododajnych, podarowanych 
przez firmę Agro Profil z Suchego Lasu. 
Posadzono sorbarie, bzy – lilaki i kaliny 
koralowe. Poprzez wykoszenie trzcin wy-
tyczono szlaki nowych ścieżek. Wykonano 
sporo naprawdę bardzo dobrej roboty. 

Po pracy wszystkich nakarmiono pysz-
ną grochówką z Napachania, zamówioną 
przez Zarząd Osiedla. Stoły rozstawiono w 
dużych odległościach, aby zachować dy-

stans. Dzieci otrzymały zabawki, ciekawe 
gadżety oraz soczki od Referatu Promocji 
Gminy i Zarządu Osiedla. Dorośli ekolo-
giczne torby, a posiadacze psów przypin-
ki do smyczy z woreczkami. Na koniec 
uczestników akcji czekała wielka niespo-
dzianka. Właściciel Lodziarni Pastelowy 

Rowerek obdarował każdego wielką porcją 
lodów. Dziękujemy wszystkim za ciężką  
pracę i trud. Mamy nadzieję, że każda ko-
lejna akcja będzie również udana i wkrót-
ce będziemy mogli cieszyć się z pięknego 
parku. 

Podziękowania dla ZGK za worki, ręka-
wice i kontenery, choć dwa ogromne, które 
przygotowano okazały się zdecydowanie 
za małe na tak dużą ilość śmieci i gałęzi, 
które zebrano. Zapraszamy Państwa do 
zaglądania na ten teren. Niewielu wie, że 
jest tam  już zbiornik retencyjny, do które-
go prowadzą dwa rowy. Jeden z rejonu ul. 
Śnieżnej, a drugi z rejonu ul. Fortecznej. 
Teren jest podmokły, dzięki czemu można 
na terenie łąk znaleźć wyjątkowe rośliny, 

takie jak np. kaczeńce. 
Już dziś zapraszamy Państwa do akcji 

NIEZAPOMINAJKA, która zaplanowana 
została 15 maja.  Szczegóły wkrótce na Fa-
cebooku i na tablicach ogłoszeniowych. 

W imieniu Zarządu osiedla 
Suchy las-Wschód 

Anna Ankiewicz

Ekologiczny Park w Suchym Lesie
Jak co roku w ramach Światowego Dnia Ziemi, Zarząd Osiedla Suchy Las-Wschód 
zorganizował akcję sprzątania osiedla.  

W obiektyWie...
Bociany chludowskie przyleciały!!!

Zdjęcie nadesłał Bogdan Dzięcioł 
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Mapuj Klimat
– Punktem wyjścia do prac nad doku-

mentem jest udział Uniwersytetu w mię-
dzynarodowym projekcie TeRRIFICA o 
charakterze społecznym, ukierunkowanym 
na przeciwdziałanie zmianom klimatu i 
adaptację do skutków tych zmian – 
informuje Stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań. 

W ramach tego projektu powsta-
ło innowacyjne narzędzie „Mapuj 
Klimat”, za pośrednictwem którego 
zainteresowane osoby mogą wyrazić 
swoje opinie na temat dostrzegalnych 
zmian klimatycznych w lokalnym śro-
dowisku. Na platformie internetowej 
mapujklimat.terrifica.eu mieszkańcy 
Metropolii – gminy Suchy Las na 
interaktywnej mapie mogą wskazać 
miejsca dotknięte zmianami klimatu 
bądź chroniące przed nimi i odpo-

wiedzieć na pytanie dlaczego dane miejsce 
zostało wskazane jako dobre bądź złe.

Zebrane informacje będą analizowane 
przez ekspertów. Posłużą również jako 
punkt wyjścia do planowanych na maj i 
czerwiec warsztatów konsultacyjnych.

Klimatyczne warsztaty już w maju
Dla mieszkańców gminy Suchy Las, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządo-
wych warsztaty konsultacyjne online od-
będą się 19 maja, w godz. 17.00-19.00. Do 
udziału w nich wszystkie zainteresowane 
osoby zachęca Adam Górczewski ze Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań i dodaje, 
że ich najważniejszym celem jest wzmoc-
nienie współdziałania różnych grup spo-
łecznych na rzecz klimatu i odpowiedzial-
nego korzystania ze środowiska.

Podczas warsztatów konsultacyjnych 
omawiane będą zagadnienia dotyczące: 
a)  identyfikacji najważniejszych obszarów 

problemowych dotyczących zmian 
klimatu w gminie; 
b)  wypracowania niezbędnych roz-

wiązań lokalnych problemów kli-
matycznych; 

c)  wskazania potencjalnych barier na 
drodze do wdrożenia działań ada-
ptacyjnych w naszym regionie. 
Warsztaty zostaną przeprowa-

dzone z wykorzystaniem platformy 
komunikacyjnej Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje zostaną 
zamieszczone na www.suchylas.pl  
i FB Gminy Suchy Las.

BS

Metropolia dla klimatu
Stworzenie regionu, który będzie przyjazny dla klimatu. To cel, który postawiła przed sobą 
Metropolia Poznań. Stowarzyszenie zamierza go osiągnąć m.in. poprzez współpracę z 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i opracowanie „Planu adaptacji do zmian klimatu 
dla Metropolii Poznań”. Dokument ten ma powstać przy udziale mieszkańców Metropolii. 
Już dziś mogą oni aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. 

Jedną z ulic w Złotkowie jest ulica Go-
gulcowa. Ulica ta sąsiaduje z Rezerwa-
tem Przyrody „Gogulec”, który został 
utworzony w 2001 roku i obejmuje 
powierzchnię 5,29 ha. Jest to torfowi-
skowy rezerwat przyrody z cenną florą 
i fauną. W rezerwacie stwierdzono wy-
stępowanie 6 gatunków objętych praw-
ną ochroną: grążel żółty, rosiczka okrą-
głolistna, kruszyna, konwalia majowa, 
kalina koralowa, porzeczka czarna. Skra-
jem rezerwatu przebiega znakowany ko-
lorem żółtym szlak rowerowy, który na 
terenie gminy prowadzi z Suchego Lasu 
do Chludowa. BS

Czy wiesz,
	 	 że...

Szanowni MieSzKańcy  
GMiny  

Suchy LaS

Z uwagi na to, że napływają do nas 
informacje o oszustwach dokony-
wanych na tak zwaną legendę na 
policjanta, listonosza – Komisariat 
w Suchym Lesie przestrzega przed 
osobami podającymi się za pracow-
ników różnych instytucji, w tym wo-
dociągów, energetyki lub pracowni-
ków socjalnych.

ważne:
–  nie każda osoba podająca się za 

pracownika instytucji lub firmy 
musi zostać wpuszczona do domu,

–  masz prawo prosić o okazanie legi-
tymacji służbowej lub telefonicznie 
sprawdzić cel wizyty danej firmy.

PAMIĘTAJ, ŻE W RAZIE 
WĄTPLIWOŚCI  

ZAWSZE MOŻESZ 
ZADZWONIĆ NA NUMER 

ALARMOWY  

112  
LUB BEZPOŚREDNIO DO 
KOMISARIATU POLICJI: 

698 084 696.
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Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu dro-
gowym, do tej pory pieszy wchodzący na 
jezdnię lub torowisko, albo przechodzący 
przez jezdnię lub torowisko był obowiąza-
ny zachować szczególną ostrożność oraz 
korzystać z przejścia dla pieszych. Pie-
szy znajdujący się na tym przejściu miał 
pierwszeństwo przed pojazdem.

Natomiast od 1 czerwca przepis ten bę-
dzie obowiązywał w rozszerzonej wersji: 
Pieszy znajdujący się na przejściu dla pie-
szych będzie miał pierwszeństwo przed po-
jazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla 
pieszych będzie miał  pierwszeństwo przed 
pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Drugi istotny zapis obowiązujący od  
1 czerwca będzie dotyczył kierujących po-
jazdami: Kierujący pojazdem, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na tym przejściu albo wchodzącemu na to 
przejście. Kierujący tramwajem, zbliżając 
się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć 

prędkość tak, aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego znajdującego się na tym 
przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na tym przejściu.

– Zmiany te są niezwykle ważne – pod-
kreśla Józef Klimczewski z Referatu Ko-
munalnego Urzędu Gminy. – Nakładają na 
kierowców nowe obowiązki. Pieszy zgod-
nie z przepisami prawa będzie chroniony 
nie tylko na przejściu dla pieszych, ale już 
w momencie zbliżania się do niego. 

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym nie zwalnia jednak pieszego z zacho-
wania szczególnej ostrożności i z rozsądku. 
Przy przechodzeniu przez „zebrę” trzeba 
pamiętać o pięciu podstawowych zasadach, 
wpajanych nam od dziecka: przed przej-
ściem dla pieszych należy zatrzymać się na 
skraju jezdni, spojrzeć w lewo, spojrzeć w 
prawo, spojrzeć jeszcze raz w lewo, jeżeli 
jezdnia jest wolna można śmiało przejść 
przez jezdnię. Mało tego, zmieniona usta-
wa zabrania pieszemu: korzystania z tele-
fonu lub innego urządzenia elektroniczne-
go podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko, w tym również 
podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez przejście dla pieszych – w sposób, 

który prowadzi do ograniczenia możliwo-
ści obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu dla pieszych.

Ale to nie wszystko. W związku z wcho-
dzącymi od czerwca zmianami związanymi 
z pierwszeństwem na przejściach dla pie-
szych, także samorządy zostały wywołane 
do odpowiedzi. Komenda Główna Policji 
zwróciła się do włodarzy gmin o przepro-
wadzenie kontroli przejść dla pieszych na 
zarządzanych przez nich drogach. – Cho-
dzi o prawidłowe oznakowanie przejść dla 
pieszych, sprawdzenie ich widoczności,  
w szczególności z perspektywy kierujących, 
oraz czy miejsca postojowe znajdują się w 
odpowiedniej odległości od przejść – wyja-
śnia Józef Klimczewski. – Gmina na bieżą-
co wykonuje takie działania. Ale oczywiście 
do końca maja, jeśli pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, zamierzamy odnowić wszyst-
kie przejścia dla pieszych – wymalować 
wszystkie zebry i sprawdzić oznakowanie 
pionowe – czy jest widoczne, czy zachowane 
są wszystkie wymagane prawem odległości. 

Pracownik Referatu Komunalnego do-
daje również, że „gminne” przejścia dla 
pieszych są sukcesywnie modernizowane 
przez Gminę. – Gmina „porządkuje” przej-
ścia m.in. w zakresie elementów aktywnego 
oznakowania – kocie oczka, dodatkowego 
doświetlenia – wymienia Józef Klimczew-
ski. – Aktualnie procedujemy kolejne dwa 
przejścia dla pieszych: Stara Droga przej-
ście z parkingu przy Chacie Polskiej oraz 
ulica Leśna – skrzyżowanie z ulicą Bogu-
sławskiego przy OPS. W tych lokalizacjach 
pojawi się aktywne oznakowanie, dodat-
kowe oświetlenie, na odcinku około 100 m 
zostanie wymieniona nawierzchnia.

Te wszystkie działania, podejmowane 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i lo-
kalnym, mają jeden wspólny cel. Chodzi o 
poprawę bezpieczeństwa pieszych na dedy-
kowanych dla nich przejściach. Niestety po-
licyjne statystyki pokazują, że nie stanowią 
one dostatecznej ochrony. Tylko w minio-
nym roku na przejściach dla pieszych do-
szło do 2871 wypadków, w wyniku których 
śmierć poniosło 213 osób.         BS

Uwaga na przejścia dla pieszych!
Pierwszego czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Zmiany, 
które zaczną obowiązywać dotyczą m.in. pierwszeństwa na przejściach dla pieszych.  
W rezultacie nowe rozwiązania prawne mają przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych poprzez wymuszenie na kierowcach dokładnej obserwacji 
samych przejść, jak również ich najbliższej okolicy. 

ReklAmA
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jakie odpady można dostarczyć do 
mobilnego PSzoK?
•  Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny: małe AGD (odkurzacze, czajniki, to-
stery, lokówki itp.), monitory i TV, sprzęt 
IT (drukarki, ksera, skanery, klawiatury 
itp.), komputery, RTV (radia, dvd, video 
itp.), elektronarzędzia (wiertarki, piły, 
kosiarki, szlifierki itp.), świetlówki;

•  Zużyte baterie i akumulatory;
•  Przeterminowane leki;
•  Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, środ-

ki ochrony roślin, detergenty;
•  Inne odpady niebezpieczne powstające w 

gospodarstwach domowych: zużyty olej 
silnikowy, opakowania po olejach, filtry 
olejowe.

Przypominamy! Odpady należy sa-
modzielnie przekazać pracownikom 
ZGK z mobilnego PSZOK. Zabro-
nione jest pozostawianie odpadów 
w miejscu zbiórki przed przyjazdem 
pojazdu oraz po jego odjeździe!

Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd 
do kolejnych miejsc zbiórki należy przeka-
zać odpady w ściśle określonych (zgodnie 
z harmonogramem) godzinach.

Kiedy i w jakim miejscu pojawi się 
mobilny PSzoK?

8 MAJA (SOBOTA)
Jelonek
8.30-8.55 – ul. Sosnowa przy boisku spor-
towym/placu zabaw
Osiedle Grzybowe
9.00-9.25 – ul. Opieńkowa przy wejściu na 
dawny plac zabaw
Suchy Las
9.30-9.55 – ul. Powstańców Wlkp. przy 
skrzyżowaniu z ul. Sportową
10.00-10.25 – os. Poziomkowe – ul. Aro-
niowa
10.30-10.55 – ul. Szkolna – przed Urzę-
dem Gminy
11.00-11.25 – ul. Bogusławskiego – par-
king przed kościołem
11.30-11.55 – przy skrzyżowaniu ul. 
Sprzecznej i ul. Leśnej
12.00-12.25 – przy skrzyżowaniu ul. Łąko-
wej i ul. Krętej

15 MAJA (SOBOTA)
Złotniki-Osiedle
9.00-9.25 – ul. Miła przy placu zabaw

Złotkowo
9.30-9.55 – ul. Złota przy świetlicy
Chludowo
10.05-10.25 – ul. Szkolna przy szkole
10.30-10.55 – ul. Obornicka przy skrzyżo-
waniu z ul. Za Parkiem
Chludowo – Zielątkowo
11.00-11.25 – ul. Dworcowa pomiędzy ta-
blicami drogowymi na wysokości posesji 
nr 72
Zielątkowo
11.30-11.55 – ul. Szkolna przy sklepie
Golęczewo
12.00-12.25 – ul. Dworcowa przy szkole
12.30-12.55 – ul. Tysiąclecia przy skrzyżo-
waniu z ul. Krętą

22 Maja (SoBoTa)
Złotniki
9.00-9.25– ul. Kochanowskiego przy 
skrzyżowaniu z ul. Reja
9.30-9.55– ul. Radosna przy skrzyżowaniu 
z ul. Zieloną
Złotniki-Wieś
10.00-10.25– ul. Słoneczna przy sklepie 
„Tęcza”
Biedrusko
11.00-11.20 – ul. Chludowska – za garaża-
mi, przy bloku nr 388
11.30-11.50 – przy pętli autobusowej
12.00 do 12.30 – ul. Powstańców Wlkp. 
przy blokach

W maju zbiórka “elektrośmieci” 
i odpadów niebezpiecznych
W maju na terenie gminy, we wskazanych miejscach oraz terminach, ZGK Suchy Las  
będzie prowadził odbiór „elektrośmieci” oraz odpadów niebezpiecznych.  

–  Kupiliśmy zamiatarkę firmy Hako – 
informuje prezes spółki Jerzy Świerkow-
ski. – Jest to kompaktowa, specjalistyczna 

maszyna, bardzo zwrotna, która pozwala 
uprzątnąć wąskie uliczki, dotrzeć w róż-
ne zakamarki. Dzięki temu, że ma niedu-

żą wagę można nią spokojnie wjeżdżać na 
chodniki, nie powodując ich uszkodzenia. 

Zakład Gospodarki Komunalnej dys-
ponuje obecnie dwoma zamiatarkami.  
– Mamy też cięższy, większy sprzęt starego 
typu, który sprawdza się, ale przy sprząta-
niu jezdni – dodaje Prezes ZGK.

Maszyny te w gminie mają sporo pracy 
do zrobienia. – Teraz wykonujemy pierw-
sze zamiatanie w nowym sezonie, które jest 
najtrudniejsze. Realizujemy je na wszyst-
kich gminnych drogach. Łącznie do uprząt-
nięcia jest ponad 100 km nawierzchni. 
Jezdnie i chodniki czyszczone są głównie 
z pozostałego po zimie piasku, którego jest 
naprawdę dużo – wyjaśnia Jerzy Świer-
kowski. – Zdarza się, że maszyna musi 
przejechać dwa, trzy razy, by wszystko 
usunąć. W maju przeprowadzimy jeszcze 
zamiatanie doczyszczające. 

Pozimowy piasek usuwany jest nie tyl-
ko z jezdni i chodników. Pracownicy ZGK 
oczyszczają z niego także wpusty uliczne. 
– Udrożnienie studzienek kanalizacji desz-
czowej jest bardzo ważne. Gwarantuje, że 
woda opadowa będzie miała gdzie odpły-
wać – dodaje Prezes Świerkowski. 

Barbara Stachowiak

I… pozamiatane
Wiosna to dobry czas na porządki, także te w skali makro. W kwietniu Zakład Gospodarki 
Komunalnej Suchy Las przystąpił do kompleksowego, mechanicznego sprzątania gminnych 
dróg przy pomocy nowego sprzętu. 
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PSZOK to Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych, który mieści 
się w Chludowie przy ulicy Golęczewskiej 
22a. Czynny jest od poniedziałku do soboty 
w następujących godzinach: pn. 8.00-17.00, 
wt.-pt. 8.00 – 15.00, sob. 9.00 – 12.00.

Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą 
dostarczać odpady problemowe. Nieod-
płatnie przyjmowane są:
•  zużyTy SPRzĘT eLeKTRyczny  

i eLeKTRoniczny
małe AGD (odkurzacze, czajniki, to-
stery, lokówki itp.), duże AGD (pral-
ki, mikrofalówki, lodówki, zamrażalki, 
chłodziarki. itp.), monitory i TV, sprzęt 
IT (drukarki, tonery, ksera, skanery, 
klawiatury, itp.), komputery, RTV (ra-
dia, dvd, video, itp.), elektronarzędzia 
(wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.), 
świetlówki;

• zużyTe BaTeRie i aKuMuLaToRy
• odPady wieLKoGaBaRyTowe

kanapy, fotele, krzesła, meble, dywany, 
wykładziny itp.;

• odPady zieLone/Bio
owoce i warzywa oraz ich obierki, fusy 
po kawie i herbacie, przeterminowana 
żywność (i resztki żywności) bez mię-
sa i kości, a także trawa, liście, kwiaty, 
chwasty, rozdrobnione gałęzie;

• PRzeTeRMinowane LeKi
• cheMiKaLia

farby, rozpuszczalniki, środki ochrony 
roślin, detergenty;

•  inne odPady nieBezPieczne 
PowSTajĄce w GoSPodaRSTwach 
doMowych
zużyty olej silnikowy i przekładniowy, 
filtry olejowe, opakowania po olejach;

• PaPieR i TeKTuRa

•  SzKło i odPady oPaKowaniowe 
ze SzKła

• TwoRzywa SzTuczne
opakowania z tworzyw sztucznych, 
tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, 
skrzynki, doniczki, czyste wiaderka), 
styropian opakowaniowy;

• MeTaLe (złom)
• oPaKowania wieLoMaTeRiałowe

kartoniki po mleku i sokach;
•  odPady BudowLane  

i RozBiÓRKowe
niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub 
betonowy;

• zużyTe oPony 
(bezpłatnie 8 szt. w ciągu roku z nieru-
chomości);

•  odPady PoBudowLane 
i ReMonTowe 
(bezpłatnie 1 t w ciągu roku z nierucho-
mości)
gruz ceglany, betonowy lub ceglano-be-
tonowy, odpadowa papa, odpady PCV 
(rury, rynny, brodziki i kabiny pryszni-
cowe, ondulina itd.), styropian, szkło 
płaskie, pozostałe pobudowlane.
Karta Użytkownika PSZOK, która trafi 

do mieszkańców, usprawni funkcjonowa-
nie Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Każdy, kto będzie 
chciał dostarczyć odpady problemowe do 
Chludowa przy wjeździe na PSZOK będzie 
zobowiązany okazać kartę. Po jej zeskano-
waniu przez pracownika punktu, w syste-
mie zostaną zapisane kody odpadów, które 
na PSZOK dostarczył użytkownik karty. 

PSZOK w Chludowie cieszy się dużym 
zainteresowaniem. – Bardzo dużo osób 
korzysta z naszego punktu w Chludowie. 
Najwięcej w soboty. Bywa, że już przed go-
dziną 9 ustawiają się kolejki, a do godziny 
12 pracownicy nie mają chwili wolnego 
– mówi Prezes ZGK. – Odbieram to oczy-
wiście pozytywnie. Widać, że PSZOK jest 
potrzebny, a mieszkańcy wiedzą co zrobić z 
odpadami problemowymi. 

W ciągu ostatnich pięciu lat znacznie 
wzrosła liczba odpadów dostarczanych na 
PSZOK. W 2015 roku wynosiła ona 141,91 t. 
Natomiast w 2020 roku już – 1130,742 t. 

BS

Będą Karty Użytkownika PSZOK. 
Sprawdź, kto je dostanie.
Już wkrótce Zakład Gospodarki Komunalnej przekaże mieszkańcom gminy Karty 
Użytkownika PSZOK. Jak informuje prezes spółki Jerzy Świerkowski, taką kartę otrzyma 
każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. 

W celu ułatwienia gospodarowania do-
mowymi odpadami, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Suchy Las udostępnił dar-
mową aplikację dla mieszkańców gminy. 
Aplikacja nie tylko wyśle powiadomienie 
o zbilżających się terminach wywozów 
odpadów, ale również dostarczy Eco-in-
formacji. Prosty i komunikatywny interfejs 
pozwala zapoznać się z podstawowymi za-

sadami segregacji, bieżącymi informacja-
mi na temat funkcjonowania PSZOK, mo-
bilnego PSZOK czy punktów, do których 
można dostarczyć przeterminowane leki 
oraz baterie. Poprzez moduły „Wiadomo-
ści” oraz „Aktualności”, ZGK ma możli-
wość na bieżąco informować mieszkańców 
o ewentualnych zmianach czy wydarze-
niach. Wkrótce zostanie również urucho-

miony moduł o nazwie „Gdzie wyrzucić”, 
zawierający wyszukiwarkę odpadów. 
Mieszkaniec, który ma problem i nie wie 
gdzie umieścić dany odpad, będzie mógł w 
prosty sposób wyszukać go przy pomocy 
aplikacji, która wskaże, do którego worka 
lub pojemnika go wrzucić. 

W celu korzystania z aplikacji należy 
ją pobrać z App Store, Google Play czy 
Windows Store. Po zainstalowaniu należy 
wybrać swój adres zamieszkania – miej-
scowość, ulicę, numer posesji. I gotowe! 
Warto też na bieżąco aktualizować apli-
kację. 

mikołaj Świerkowski 

EcoHarmonogram na telefon
Od stycznia tego roku harmonogram odbioru odpadów można pobrać na swój telefon  
w formie darmowej aplikacji. 
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Tematem budzącym w naszej gminie 
niemało kontrowersji są ścieżki rowero-
we. Jedni chcą abyśmy budowali ich dużo 
i wszędzie – upatrując w tym bezpieczeń-
stwo  i możliwości przyjemnego poruszania 
się na rowerze dla siebie i swoich dzieci, 
inni wręcz przeciwnie, uważają je nawet za 
niebezpieczne (a już w szczególności, gdy 
taka ścieżka ma znaleźć się na wyjeździe z 
ich bramy). Są i tacy, którzy po prostu chcą 
ścieżki rowerowe w swojej okolicy, ponie-
waż jest to modne i świadczy o wysokim 
stopniu urbanizacji, lub nie chcą, bo „ma 
zostać tak, jak jest”. 

Jednak na początku wyjaśnijmy sobie, 
czym tak naprawdę jest „ścieżka rowero-
wa”. Otóż pod pojęciem tym rozumie się 
przystosowany pas terenu przeznaczony do 
poruszania się rowerem, w tym m.in.:
•  drogę rowerową – drogę przeznaczo-

ną do ruchu rowerów albo rowerów 
i pieszych, z której może korzystać 
każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem 
(Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych t.j. Dz.U.2020.470 ze zm.);

•  drogę dla rowerów – drogę lub jej część 
przeznaczoną do ruchu rowerów, ozna-
czoną odpowiednimi znakami dro-
gowymi. Droga dla rowerów jest od-
dzielona od innych dróg lub jezdni tej 
samej drogi konstrukcyjnie lub za po-
mocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (Ustawa z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz.U.2021.450 ze zm.);

•  pas ruchu dla rowerów – część jezdni 
przeznaczoną do ruchu rowerów w jed-
nym kierunku, oznaczoną odpowiednimi 
znakami drogowymi (Ustawa z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
t.j. Dz.U.2021.450 ze zm.);

•  ścieżkę rowerową – budowaną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie t.j. Dz.U.2016.124 ze 
zm.

W świetle Prawa o ruchu drogowym 
„ścieżka rowerowa” jest to droga dla rowe-
rów, czyli wydzielony pas terenu (ciąg ko-
munikacyjny) przeznaczony dla ruchu ro-
werowego.  

Według tego samego prawa: droga lub 
jej część przeznaczona do ruchu rowerów, 
oznaczona odpowiednimi znakami drogo-
wymi oraz oddzielona od innych dróg lub 
jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub 

za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, 
drogami dla rowerów nie są pasy ani kon-
trapasy rowerowe.

Droga dla rowerów może stanowić ele-
ment: trasy rowerowej, szlaku rowerowego; 
natomiast ciąg pieszo-rowerowy powinien 
być określany jako droga dla pieszych i ro-
werów.

Istnieją również turystyczne trasy rowe-
rowe – szlaki rowerowe. Szlaków rowero-
wych nie należy mylić z drogą rowerową. 
Turystyczne trasy dla rowerów są to ozna-
kowane szlaki rowerowe, które mogą pro-
wadzić zarówno po drogach rowerowych 
w mieście, po wydzielonych, osobnych 
drogach dla rowerów poza miastami, jak i 
zwykłymi drogami publicznymi lub niepu-
blicznymi. Przykładem sieci turystycznych 
tras rowerowych jest EuroVelo.

Liderami w Polsce pod względem ilo-
ści dróg rowerowych są: Warszawa (410 
km dróg dla rowerów), Gdańsk (118 km) 
oraz Wrocław (205 km). W kilku miastach 
Polski Rady Miast wprowadziły zasadę 
obowiązku budowania dróg rowerowych 
w trakcie poważnych remontów dróg, o 
ile to tylko możliwe (np. Gdańsk, Warsza-
wa, Łódź, Zamość, Kraków, Gdynia, Ra-
dom). Niestety w praktyce zasada ta jest 
często ignorowana.

Problemem wielu polskich miast jest 
niska jakość dróg rowerowych. Wiele z 
nich to drogi źle zaprojektowane – często 
o nieodpowiedniej nawierzchni (z kostki 
brukowej) oraz ułożone blisko chodników 
dla pieszych. Dobra nawierzchnia może być 
asfaltowa lub wyłożona tartanem.

W wielu krajach ścieżki rowerowe bu-
duje się z wykorzystaniem tras zlikwidowa-
nych linii kolejowych. Ścieżki te charakte-
ryzują się łagodnymi łukami i niewielkimi 
nachyleniami. Wykorzystują one infrastruk-
turę pozostałą po zdemontowaniu szyn 
i podkładów kolejowych – nasypy, wykopy, 
mosty i wiadukty, czasem nawet tunele. W 
Polsce przykładami byłych linii kolejowych, 
które posłużyły do tego celu są: linia Po-
łczyn – Zdrój – Złocieniec, linia Orneta 
– Lidzbark Warmiński, linia kolejowa nr 
263 Swarzewo – Krokowa, odcinek Oborni-
ki Wlkp. – Stobnica, kilka odcinków zlikwi-
dowanych linii wąskotorowych na południe 
od Kołobrzegu. Osobiście przejechałam na 
rowerze większość z tych tras i serdecznie 
polecam.

Na gruncie prawa polskiego usytuowa-

nie drogi dla rowe-
rów względem jezdni 
powinno zapewnić 
bezpieczeństwo ru-
chu. Szerokość drogi 
dla rowerów powinna 
wynosić nie mniej, 
niż:
• 1,5 m – gdy jest jed-
nokierunkowa,
• 2,0 m – gdy jest dwukierunkowa,
•  2,5 m – gdy z jednokierunkowej drogi dla 

rowerów mogą korzystać piesi (poza tere-
nem zabudowanym i 3 m na terenie zabu-
dowanym).

Szerokość drogi dla rowerów należy 
ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz pro-
wadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne 
funkcje.

A jak to wygląda u nas? Może nie jest 
tak pięknie w tej kwestii jak w Holandii, 
ale mamy się czym pochwalić. W gminie 
Suchy Las znajduje się prawie 20 km dróg 
rowerowych (dokładnie 19,8 km): 
•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Szkółkarskiej. 

W trakcie realizacji jest kolejny odcinek, 
stanowiący powiązanie z już istniejącym 
odcinkiem. W planach inwestycyjnych 
Gminy jest również ścieżka przez osie-
dle Grzybowe, do przystanku kolejowego 
Złotniki Grzybowe, która dalej łączyć się 
będzie z istniejącą ścieżką przy ul. Złot-
nickiej, projektowaną ścieżką przy ul. Mo-
siężnej i dalej do ul. Łagiewnickiej; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Stefańskiego 
– pomiędzy jezdnią a chodnikiem; 

•  przejście pieszo - rowerowe przez tory ko-
lejowe Borówkowa – Wałecka. Bezpiecz-
ny dojazd od ul. Borówkowej i powiązanie 
ze ścieżką w ul. Stefańskiego; 

•  ścieżka rowerowa na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Młodzieżową do ul. Bo-
rówkowej. Zlokalizowana wzdłuż drogi, 
oddzielona pasem zieleni z przylegającym 
chodnikiem. Jest to pierwszy etap ścieżki 
planowanej wzdłuż ul. Obornickiej Suchy 
Las – Jelonek – Złotniki – Złotkowo; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Sprzecznej – 
ciąg łączy się ze ścieżką w ul. Leśnej; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Łagiewnic-
kiej; 

•  ścieżka biegnąca do ul. Słonecznej w Złot-
nikach Wsi;

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Złotnickiej – 
wzdłuż torów ul. Mosiężna, ul. Granatowa;

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Dworcowej 
– ścieżka powiązana z ciągami wzdłuż ul. 
Łagiewnickiej, bezpośredni dojazd do wę-
zła przesiadkowego w Złotnikach (dwo-
rzec kolejowy, park&ride);

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Obornickiej 
– wzdłuż  drogi serwisowej przy strefie 
AG w Złotkowie, ma umożliwić dojazd 
do przystanku kolejowego Złotkowo oraz 
dworca Złotniki (z węzłem przesiadko-
wym) – na etapie projektu; 

Ścieżki rowerowe  
– temat pełen kontrowersji
„Nie widziałam, a już wiem” to cykl artykułów, który dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. 
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•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Golęczew-
skiej – odcinek DK11 – tory kolejowe; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Dworcowej – 
odcinek DK 11 – Lipowa / Tysiąclecia; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Dworcowej – 
odcinak DK – Leśna / Szkolna; 

•  ścieżka biegnąca wzdłuż ul. Złotnickiej – 
odcinek Obornicka – tory kolejowe; 

•  ścieżka Radojewo – Biedrusko – ścieżka 
niezależna, oddzielona od jezdni pasami 
zieleni, położona wzdłuż drogi powiato-
wej od miejscowości Biedrusko do granic 
miasta Poznań – Radojewo.

* Wśród wyżej wymienionych znajdują 
się ścieżki rowerowe w trakcie realizacji. 

Dodatkowo możemy korzystać z Sucho-
leskiego Roweru Gminnego. Obecnie do 
dyspozycji mieszkańców jest 10 rowerów 
IV generacji (tzn. z GPS, bez konieczności 

pozostawiania ich w stacjach dokujących), 
które można wypożyczać w pięciu punktach 

zlokalizowanych w wyznaczonej strefie na 
terenie gminy. 

Bardzo się cieszę, że poszerzamy ciągle 
naszą sieć gminnych ścieżek rowerowych. 
Cieszę się z tego jako amator kolarstwa, 
ale również jako mama dwójki dzieci sa-

modzielnie poruszających się na rowerach 
po terenie naszej gminy, a także jako pra-
codawca, którego pracownicy mogą bez-
piecznie dojeżdżać do pracy (lub do punktu 
przesiadkowego) na rowerach. 

Zachęcam tym samym Was Drodzy 
Mieszkańcy gminy Suchy Las do korzysta-
nia z naszych ścieżek rowerowych zarówno 
w celach rekreacyjnych, jak i w ramach do-
jazdu do pracy, oraz życzę doskonałej formy 
fizycznej, którą dzięki temu uzyskacie. 

Za wszelkie udzielone mi informacje nie-
zbędne do napisania tego artykułu serdecznie 
dziękuję pani kierownik Referatu Budowla-
no-Inwestycyjnego Urzędu Gminy Suchy 
Las Aurelii Szczęsnej. 

Wiesia Prycińska 
Radna Gminy Suchy las 

Gmina Suchy Las miłośnikom dwóch 
kółek gwarantuje wiele atrakcji przyrodni-
czo-turystycznych, dostępnych dla wszyst-
kich. Dlatego nie warto jechać tam, gdzie 
obowiązuje zakaz wstępu, a łamiąc go na-
rażać się na niebezpieczeństwo oraz koszty 
związane z mandatem.  Mowa oczywiście 
o poligonie wojskowym Biedrusko, który 
stanowi teren zamknięty Resortu Obrony 
Narodowej. 

Przemieszczanie się po nim może od-
bywać się tylko na podstawie przyznanych 
uprawnień (przepustek). 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych informuje: „Na terenie poli-
gonu nie ma wytyczonych żadnych 
dróg publicznych, dróg leśnych do-
puszczonych do ruchu publicznego, 
dróg / ścieżek rowerowych, szlaków 
turystycznych, tras edukacyjnych, 
itp., a wszelkie formy rekreacji i tu-
rystyki są zabronione.

Odcinek „Pierścienia rowerowego do-
okoła Poznania” przebiegający po drodze 

asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwi-
dacji 22 grudnia 2018 roku. Przemieszcza-
nie się tą trasą jest traktowane jak wykro-
czenie.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na 
teren poligonu bardzo często powołują się 

na opublikowane „gdzieś” informacje albo 
na tzw. wieść gminną – „zawsze było moż-
na”. CSWL nie ponosi odpowiedzialności 
za pojawiające się w przewodnikach tury-
stycznych, aplikacjach, mediach i porta-
lach społecznościowych nieautoryzowane 

informacje nt. dostępności terenu poligo-
nu. Teren poligonu jest niedostępny cały 
czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu. Warto podkreślić, że dotyczy to rów-
nież weekendów, ponieważ z doświadczeń 
żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących 
kontroli na poligonie wynika, że duża 
część osób, które wtargnęły na teren po-
ligonu twierdzi, że „przecież w weekendy 
można!”.

Osoby łamiące zakaz wstępu, o którym 
szczegółowe informacje znajdują się na 
wjazdach, naraża się na utratę zdrowia i 
życia, a także na mandat karny w wysoko-
ści 500 zł za każde popełnione wykrocze-
nie, do których zalicza się m.in.:
•  nieuprawnione przebywanie na terenie 

wojskowym;
•  złamanie zakazu ruchu w obydwu kie-

runkach (który dotyczy również rowerzy-
stów);

•  wjazd pojazdem silnikowym do lasu;
•  wyprowadzenie psa bez możliwości jego 

kontroli (smyczy);
•  rejestrację obrazu i dźwięku.

Jednym z głównych priorytetów Cen-
trum Szkolenia Wojsk Lądowych w Pozna-
niu jest dbałość o bezpieczeństwo zarówno 
szkolonych, czyli żołnierzy przebywają-
cych na poligonie, jak i lokalnych miesz-
kańców. Dlatego CSWL apeluje o rozwagę 
i nieprzekraczanie granic poligonu bez ze-
zwolenia.        BS

Wstęp wzbroniony – teren wojskowy!
Wiosna to doskonały czas, by odkurzyć rower i wybrać się na przejażdżkę po gminie. Jest 
to także doskonały sposób na zbudowanie formy oraz na kontakt z przyrodą i atrakcyjne 
spędzenie wolnego czasu. 
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Biblioteka poleca
dLa dzieci: 
agata Romaniuk, Kocia Szajka i zagad-
ka zniknięcia śledzi, wyd. agora 2021.

Akcja tego przeza-
bawnego kryminału 
dla dzieci rozgrywa 
się w Cieszynie, nie-
wielkim (choć peł-
nym niespodzianek) 
mieście na pograniczu 
polsko-czeskim. W ra-
tuszu szykuje się aku-
rat uroczysty bankiet, 

którego atrakcją mają być słynne w całym 
mieście kanapeczki ze śledziem. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności ze sklepu rybnego 
na ulicy Głębokiej znika całe osiem skrzy-
nek… Do akcji wkraczają wąsaty komisarz 
Ludwik Psota i policjantka Walerka Koczy. 
Nie są jednak w stanie dotrzeć do wszyst-
kich śladów. Pomóc może jedynie Kocia 
Szajka, czyli barwna (mniej lub bardziej 
łotrowska) zbieranina kotów, zamieszkują-
ca jedno z cieszyńskich podwórzy. Tworzą 
ją: wysportowany Komandos, rozleniwio-
na Lola, jednooki Morfeusz, bliźniacy Pik-
sele, nieśmiała Poziomka i Bronka – ży-
wiołowa kocia dusza, porozumiewająca się 
jedynie w miejscowej gwarze. Ekipa pod 
wodzą byłego szefa kocich oddziałów spe-
cjalnych pomaga policji w rozwiązywaniu 
najtrudniejszych zagadek, wykorzystując 
swoje nieludzkie umiejętności. Czy uda im 
się znaleźć złodzieja i uratować przyjęcie 
w ratuszu?

dLa Młodzieży:
Lauren child, Ruby Redfort. weź ostat-
ni oddech, wyd. dwie Siostry 2021.

Druga część be-
stsellerowego sensa-
cyjnego cyklu o Ruby 
Redfort – nastoletniej 
tajnej agentce. Ta trzy- 
nastoletnia geniusz-
ka od dziecka łamie 
najtrudniejsze kody, 
zapis nutowy i alfabet 
Morse’a ma w ma- 

łym palcu, z przyjacielem porozumiewa 
się szyfrem, a od niedawna pracuje w su-
pertajnej agencji wywiadowczej Spektrum. 
Ruby zakończyła właśnie kurs nurkowa-
nia – w samą porę, ponieważ u wybrzeży 
Twinford zaczynają dziać się niepokojące 
rzeczy. Znikające zwierzęta, piraci napada-
jący na jachty, dziwne zakłócenia w radiu 
i szepty z głębin morza? To wszystko łą-
czy się ze sobą w fascynującą układankę, 
a agentka Redfort uwielbia łączyć ze sobą 

pozornie niezwiązane fakty. Dodajmy do 
tego szczyptę odwagi, garść uporu, pomoc-
nych przyjaciół, kilka szpiegowskich ga-
dżetów… i zabójczego wroga. Czytelnicy 
(również ci dorośli), którzy sięgną po Ruby 
Redfort mogą spodziewać się sensacyjnej 
intrygi doprawionej lekkim, ironicznym 
poczuciem humoru. 

dLa doRoSłych:
Michał Rusinek, zero zahamowań,  
wyd. agora 2020.

Po Pypciach na ję-
zyku i Niedorajdzie wy-
bitny literaturoznawca 
proponuje czytelnikom 
wycieczkę w kolejne 
„egzotyczne” rejony 
polszczyzny – tym ra-
zem celem stają się tek-
sty popularnych piose-
nek. Omawianej przez 

Michała Rusinka literatury nie znajdziemy 

w książkach, tomikach wierszy czy pod-
ręcznikach, ale towarzyszy nam w codzien-
nym życiu niemal na każdym kroku – w sa-
mochodzie, na festynie, na plaży i podczas 
wesela. Rzadko przy tym zastanawiamy się 
nad głębszym sensem czy metaforycznym 
znaczeniem słyszanych utworów. Michał 
Rusinek robi to za nas… byśmy my już nie 
musieli. Z dowcipem (podszytym szczyptą 
sarkazmu) interpretuje największe hity di-
sco-polowe i hip-hopowe oraz kilka mniej 
znanych dzieł, stanowiących przykład nie-
zwykle kreatywnego użycia polszczyzny. 
Czy piosenka Przez twe oczy zielone może 
być wzruszającym wyznaniem oddania 
człowieka wobec psa? Kto rzeczywiście 
jest szalony w utworze Jesteś szalona? Co 
mówią o życiu piosenki z seriali? O czym 
charczą heavymetalowcy? Lektura felie-
tonów Michała Rusinka może odświeżyć 
nasze spojrzenie na muzykę popularną. 
Niewykluczone, że uczyni to przy wtórze 
wybuchów śmiechu. Am

Zbliża się dzień, który dla kultury  
w gminie Suchy Las był, jest i mamy 
nadzieję, będzie chwilą szczególną, uro-
czystą i miłą. Sucholeski ośrodek kul-
tury będzie obchodził trzydziestolecie 
swojego istnienia. To zawsze okazja do 
wzruszających wspomnień, przeglądu 
tego, co się w ośrodku działo, pamięci 
o osobach, które to miejsce tworzyły. 
To także czas refleksji nad tym, co nam 
się udało, w czym jesteśmy mocni, a co 
można by robić lepiej. No i okazja do 
spotkań z odbiorcami naszej oferty, któ-
re w ostatnim czasie są mocno utrudnio-
ne. Nie możemy zorganizować dużego 
wydarzenia, w którym wezmą udział ty-
siące uczestników. Zaproponujemy jed-
nak pod szyldem naszej „trzydziestki” 
rozmaite wydarzenia o mniejszej skali, 
z którymi postaramy się dotrzeć do róż-
nych zakątków gminy Suchy Las.

KRÓTKie KaLendaRiuM  
TRzydzieSToLecia
•  27 sierpnia 1991 roku Rada Gminy 

podjęła uchwałę o utworzeniu Ośrod-
ka Kultury Gminy Suchy Las. Siedzibą 
Ośrodka były pomieszczenia w Biblio-
tece Publicznej, mieszczącej się przy 
ul. Bogusławskiego. Powołano zinte-
growaną instytucję, łączącą funkcje 
ośrodka kultury i biblioteki. 

•  W listopadzie szefową Ośrodka została 
Urszula Habrych, która była dyrekto-
rem do 2016 roku

•  Przez kilka lat niektóre wydarzenia, np. 
kameralne koncerty, były organizowa-
ne gościnnie w Cukierni Na Rynku

•  W 2003 roku Ośrodek otrzymał moż-
liwość zaadaptowania piwnicy su-
choleskiego gimnazjum; powstał tam 
Teatr na Palecie; dodatkowo Ośrodek 
wykorzystywał też pomieszczenia przy 
filii bibliotecznej przy ul. Żukowej  
w Złotnikach, przez pewien czas tak-
że na piętrze budynku. Stworzono tam 
pracownię ceramiczną, w Złotnikach 
odbywały się też zajęcia plastyczne  
i muzyczne

•  W 2013 roku Centrum Kultury i Bi-
blioteka Publiczna Gminy Suchy Las 
przeprowadziło się do nowej, pięknej 
siedziby przy ul. Szkolnej 

•  W lipcu 2020 roku CKiBP objęła w za-
rządzanie jak filię Stary Bar w Chludo-
wie

•  Od 2010 roku kierowniczką Biblioteki 
jest Monika Majewska-Szymkowiak

•  Od 2013 roku wicedyrektorką CKiBP 
jest Matylda Strebejko-Komarowska, 
która na przełomie 2016/17 pełniła 
obowiązki dyrektora

•  Od 2017 roku dyrektorem CKiBP jest 
Andrzej Ogórkiewicz

TRZYDZIEŚCI LAT OŚRODKA  
KULTURY W SUCHYM LESIE
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Akcja „Żonkile” 2021.  
Łączy nas pamięć!
19 kwietnia Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las włączyło się w ogól-
nopolskie obchody 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego 
zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tegoroczne wydarzenia podkreślały 
rolę, jaką w powstaniu odegrały kobiety. Żydówki w czasie walk organizowały kuchnie 
ludowe, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły zbrojnie.

W ramach akcji społeczno-edukacyjnej 
„Żonkile” Czytelniczki i Czytelnicy od-
wiedzający bibliotekę otrzymy-
wali symboliczne papierowe 
kwiaty. Tradycję tę zapo-
czątkował Marek Edel-
man, ostatni przywódca 
Żydowskiej Organizacji 
Bojowej który w każ-
dą rocznicę powstania 
składał żonkile pod war-
szawskim Pomnikiem 
Bohaterów Getta. W tym 
roku obchody miały formę 
wyłącznie zdalną, dlatego na pro-
filu facebookowym CKiBP przez cały 

dzień pojawiały się premiery wydarzeń dla 
dzieci i dorosłych, organizowanych przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Młodsi odbiorcy 

mieli okazję uczestniczyć  
w dwóch słuchowiskach: 
Pamięci drobinek czy-
li fantastycznej historii 
leśnych istot, uczulają-
cej dzieci na krzywdę  
i rozwijającej empatię (na 

podstawie opowiadania 
Zofii Staneckiej) oraz Hi-

storii z pewnej ulicy, ukazu-
jącej przyjaźń między polskimi  

i żydowskimi mieszkańcami ul. Ma-

gnolii w okresie wojny (na podstawie opo-
wiadania Joanny Bednarek). Dla dorosłych 
odbyło się spotkanie pt.: Stawiam pomnik 
tym, którzy zginęli. Rozmówczynią Miko-
łaja Grynberga była Krystyna Budnicka 
– jedna z nielicznych osób, która przeży-
ła powstanie w getcie warszawskim. Po 
wielu latach milczenia nawiązała kontakt 
ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu  
i nauczyła się opowiadać swoją historię. Jak 
sama twierdzi - przywołując wspomnienia 
o śmierci osób, które nie mają swoich gro-
bów, stawia im pewnego rodzaju pomnik. 
Wszystkie opisane wydarzenia można zna-
leźć na profilach facebookowych muzeum 
POLIN oraz CKiBP Gminy Suchy Las.

Akcji „Żonkile” od lat towarzyszy hasło 
„Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę 
wspólnoty, znaczenie solidarności i potrze-
bę dialogu ponad podziałami. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które włączyły się  
w upamiętnienie rocznicy wybuchu po-
wstania. 

Am

Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja została uchwalona 
230 lat temu. Po konstytucji amerykańskiej 
z 1797 roku uznawana jest za drugą na 
świecie, a pierwszą w Europie nowoczesną 
konstytucję. Uchwalony na Sejmie Cztero-
letnim akt miał regulować ustrój prawny 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konsty-
tucja zmieniła ustrój państwa na monarchię 

konstytucyjną, formalnie zniosła liberum 
veto, konfederacje i wolną elekcję. Pomi-
mo tego, że zachowała stanową strukturę 
społeczeństwa, otworzyła także perspek-
tywy do dalszych przekształceń systemu 
państwowego. W związku z tym dokona-
no trójpodziału władzy na prawodawczą, 
ustawodawczą oraz sądowniczą. Konstytu-
cja ta po niecałych 14 miesiącach przestała  
w praktyce obowiązywać, a jako akt praw-
ny została derogowana na sejmie grodzień-
skim w 1793 roku. Mimo to była wielkim 
osiągnięciem dla narodu polskiego, który 
chciał zachować niezależność państwową  
i zapewnić sobie możliwość rozwoju go-
spodarczo-politycznego.

Od 1945 roku w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych przechowywane są trzy ory-

ginalne rękopisy Konsty-
tucji 3 maja. Początkowo 
jej rękopiśmienny oryginał 
znajdował się w Wilanowie. 
Za sprawą Stanisława Kost-
ki Potockiego, uczestnika 
obrad Sejmu Czteroletniego, 
trafił do zbiorów Archiwum 
Publicznego Potockich. 

Jednak na mocy umów ro-
dzinnych w latach 70. XIX 
wieku archiwum to zostało 
przekazane do podkrakow-
skich Krzeszowic. Stamtąd 
akt prawny powrócił do 
Warszawy i jest tu przecho-
wywany po dziś dzień. 

W ramach projektu Pa-
tron Roku 2021 ku uczcze-
niu pamięci o Konstytucji 3 
maja przygotowaliśmy dla 
Was krótki quiz historyczny zatytułowa-
ny „Ale Historia!!!”. Pamiętacie daty po-
szczególnych wydarzeń? Znacie historię 
wszystkich polskich królów i władców? 
Nieobca jest Wam wiedza o bitwach i po-
wstaniach? Sprawdźcie jak dobrze znacie 

historię Polski. Quiz dostępny jest w apli-
kacji Action Track, aby wziąć udział w te-
ście należy tylko wczytać kod QR. Udanej 
zabawy!

Konstytucja 3 maja



04 •  k wiecień 202122

C e n t r u m  k u lt u r y  i   B i B l i ot e k a   P u B l i C z n a   G m i n y   S u C h y   l a S

Łukasz Wierzbicki jest znanym autorem 
popularnych książek dla dzieci, a także 
podróżnikiem i ogromnym miłośnikiem 
zwierząt. W swych publikacjach zwraca 
szczególną uwagę na popularyzację praw-
dziwych historii i postaci. Zredagował re-
portaże Kazimierza Nowaka, który w latach 
30. XX wieku rowerem, konno, czółnem  
i na wielbłądzie przemierzał Afrykę. Mię-
dzy innymi dzięki nim powstała powieść 
opisująca jego przygody w wersji dla naj-
młodszych pod tytułem Afryka Kazika. Z 
kolei w książce Dziadek i niedźwiadek. 
Historia prawdziwa pisarz przedstawił 
losy niedźwiedzia Wojtka z Armii Ander-
sa. Na średniowiecznych relacjach z wy-
prawy franciszkanów Giovanni da Piann 
del Carpine i Benedykta Polaka do stolicy 

Imperium Mongolskiego osnuł opowieść 
Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana. 
Niejako kontynuacją opowieści bohaterów 
z historii o Benedykcie Polaku jest książ-
ka Wróżby dla Kuźmy. Historię zebraną  
z fragmentów pamiętników z wyprawy 
motocyklowej do Chin Haliny Korolec-
Bujakowskiej opowiedział najmłodszym  
w publikacji Machiną przez Chiny. Prócz 

tego autor napisał również Drzewo. Mity 
słowiańskie i inne opowieści oraz Ocean to 
pikuś, krótką opowieść o transatlantyckiej 
wyprawie kajakowej Aleksandra Doby.

Już dziś Biblioteka Publiczna w Su-
chym Las serdecznie zaprasza wszyst-
kich małych czytelników 9 maja 2021 r.  
o godzinie 11.00 na spotkanie autor-
skie z Łukaszem Wierzbickim, które 
odbędzie się pod hasłem Rowerem przez 
Afrykę. Szczegóły dotyczące formuły tego 
spotkania pojawią się wkrótce na stronie 
CKiBP www.osrodekkultury.pl. 

Spotkanie autorskie  
z Łukaszem Wierzbickim

29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Tańca, z tej okazji CKiBP zaprasza na wernisaż wy-
stawy malarstwa Jana Wojciecha Malika, zatytuło-
wanej TANIEC obrazy słowa. Obrazy Malika oddają 
swoisty hołd wszystkim osobom, które zajmują się 
tą ciężką, ale jakże piękną dziedziną sztuki. Artysta 
w swoich pracach stara się uchwycić to, co czasami 
nieuchwytne. Niepewna kariera (często przerwana 
niespodziewaną kontuzją), ciągłe treningi, setki po-
wtórzeń i prób po to, aby przenieść widza na kilka 
chwil do innego, pełnego emocji i piękna, świata. Ta 
transformacyjna siła sztuki widoczna jest również  
w malarstwie Wojciecha Malika.

Wystawę można oglądać w holu CKiBP do  
28 maja. Serdecznie zapraszamy!

TANIEC obrazy słowa
Taniec wpływa bardziej niż jakakolwiek  

inna sztuka na duszę  
– Platon
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Nasze zaproszenie oczywiście jest aktu-
alne, ale tym razem nie podajemy żadnych 
terminów, których potem nie moglibyśmy 
dotrzymać. Spotkajmy się wtedy, kiedy 
będzie mogło to przynieść nam pełną ra-

dość, bez troski i lęku o własne zdrowie. 
Oczywiście jak tylko będzie to możliwe, 
natychmiast Państwa poinformujemy.

Żeby zobaczyć budynek Starego Baru  
i posłuchać działających tam grup ar-

tystycznych, zapraszamy do udziału  
w wirtualnym spacerze po budynku, który 
dostępny jest na naszej stronie interneto-
wej: www.osrodekkultury.pl.

Do zobaczenia w Starym Barze!

Montownia 
wyobraźni

Biblioteka Publiczna w Suchym Le-
sie zaprasza serdecznie najmłodszych 
do skorzystania ze zdalnych warszta-
tów plastycznych pod hasłem Mon-
townia wyobraźni.  Zerknijcie na nasz 
profil na Facebooku, tam znajduje 
się kolejna odsłona zajęć zatytułowa-
na Podróż. Łapcie za akcesoria pla-
styczne i ruszajcie w drogę!

Kreatywnej wyprawy!

Szanowni Państwo
Otwierając niedawno Stary Bar w Chludowie w trybie online zaprosiliśmy Państwa 
na spotkanie „na żywo” 25 kwietnia. Niestety spotkanie w tym terminie nie było możliwe, 
ponieważ obostrzenia zostały podtrzymane.

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

Przemol z Wildy przestoł beca-
lować raty za telezyzol. Po miesią-
cu przyłazi komornik i godo, że jak 
tyn istny nie zapłaci, to bydzie mu 
po kolei zabierać groty. Zaczął na-
wet szpycować doobkoła, a widząc 
na ścianie malowidło „Śniadanie 
na trawie” rzucił, że tyn obraz by-
dzie pierwszy. Kiedy kolejna rata 
nie wpłynęła, komornik przylozł 
jeszczy roz. Szpycuje na ścianę, a 
tam jest wisieć aby rama. – Gdzie 
jest tyn obroz wyślabrotoł z rachą? 
– A skyndyj jo mom wiedzieć. Spucli 
i poszli weg.

Siodej mi tu w te pyndy szuszwolu 
jedyn – rzucił staruszek do syna. Mu-
sisz się wziąć za robotę, a nie cołkie 
dnie lofrować się nie wiedzieć gdzie. 
Jak miołem Twoje lota, to cołkie noce 
rozładowywołem waguny. Na te słowa, 
z kuchni wychyla się matka i dodaje: 
taaa… dopóki szkieły Cię nie chapły.

Na imininach u Janki, wiaruchna 
zastanawia się z czego właściwie robi 
się parówy. Padają różniste odpowie-
dzi: a to, że z melonych gnotów, a to 
że z krowich cycków, a to że z szaj-
spapióru. W kuńcu wszyscy glapią się 
na Edę, a jego szwagrocha pyto: tej, 
przecież twój brachol jest habajem, 
to musisz wiedzieć. Tyn spuścił aby 
ślipia i wygęgoł, że wie ino brachol 
powiedział, że jak to kumuś wybeblo 
to go zatrzaśnie.

Taju, do nowo poznanej meli: tej 
Mira, co byś tyż powiedziała na ko-
lację u mnie dzisiej wieczorem? Może 
tak kole ósmej? No ekscelyntnie, będę 
punktliś ósma. Po chwili Taju drapiąc 
się po sznupie dodaje: właściwie to 
może wleć o szóstej, przecież tyn futer 
sam się nie zrobi.
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Na początku kwietnia ukazał się Pani 
singiel zatytułowany „Jak”. To piękna 
piosenka o…

To utwór, do którego scenariusz napi-
sało życie. Opowiada o relacji z bardzo 
bliską mi osobą, z którą idę przez życie, 
której jestem wdzięczna za to jak tworzy-
my razem naszą codzienność. A w dużym 
skrócie jest to po prostu utwór o miłości i 
całkowitym oddaniu. 

Ta osoba, bardzo zresztą Pani bliska, 
pojawia się w teledysku promującym 
utwór? Teledysku bardzo zmysłowym.

W klipie występuję u boku mojego 
męża Jana, nie wyobrażam sobie nikogo 
innego w tej roli. Teledysk jest faktycznie 
zmysłowy. Otwieranie się z takimi emocja-
mi, gestami przed całą ekipą na planie nie 
było łatwym zadaniem, ale jestem bardzo 
zadowolona z efektu końcowego. 

Za jego scenariusz i realizację odpowia-
dają Dominik Sydow oraz Paweł Deska, 
współpracujący na co dzień z największy-
mi gwiazdami polskiej sceny. Stylizacja 
to dzieło mojej ukochanej stylistki Beaty 
Andrzejewskiej, cudowna dusza! Dodam, 
że w teledysku jestem ubrana w 40-letni 
płaszcz mojej Mamy, który sprawiła so-
bie go za pierwszą wypłatę mając naście 
lat. Ogromny kawał historii i sentymentu. 
Czułam się w nim wyjątkowo, trochę jak-
bym wróciła do korzeni.

Utwór „Jak” to jednocześnie zapo-
wiedź „czegoś” większego?

Trudno w obecnej, pandemicznej sy-
tuacji zakładać lub planować cokolwiek. 
Ostatni rok jeszcze bardziej uświadomił 
mi, jak ważna jest pokora oraz cierpliwość. 

Plany artystyczne są takie same jak zawsze 
– chcę się rozwijać i produkować / wyda-
wać kolejne single. Marzę o wydaniu pły-
ty, powrocie na scenę i koncertowaniu, ale 
niestety realizacja tych marzeń jest zależna 
od sytuacji w kraju / na świecie. Wiem, że 
muszę poczekać z wieloma projektami i to 
mnie nieco niecierpliwi, ale uważam, że 
nie mogę narzekać. Póki ja i moi najbliżsi 
mamy zdrowie – mamy wszystko.  

Śpiewa Pani od naj-
młodszych lat. Podobno 
pierwsze piosenki nuciła 
Pani do dezodorantu  Fa?

Moja muzyczna droga 
zaczęła się faktycznie od 
wczesnych lat dziecięcych, ponoć śpie-
wałam znacznie wcześniej niż mówiłam, 
jak głoszą rodzinne opowieści (uśmiech). 
Moja Mama dosyć szybko zorientowa-
ła się, że złapałam muzycznego bakcyla, 
choć jestem przekonana o tym, że myślała 
wówczas, że to jest tylko „na chwilę”. W 
dzieciństwie interesowało mnie multum 
rzeczy. Natomiast śpiewanie wygrało ze 
wszystkimi innymi zajęciami. 

W wieku szkolnym aż wyrywałam się 
do śpiewania w chórach, na akademiach 
szkolnych, w przedstawieniach, podczas 
wieczorów poezji śpiewanej. Uwielbiałam 
śpiewać psalmy w kościele, w moim ro-
dzinnym mieście Buku, zawsze uczyłam się 
ich na pamięć. W gimnazjum trafiłam pod 
skrzydła nauczyciela, który poprowadził 
mnie przez przeróżne festiwale, konkursy, 
recitale. Przez kilka lat „zaliczyliśmy” ich 
ponad 80. To była dla mnie świetna szkoła 
życia. Po skończeniu liceum, przyszedł taki 

czas, kiedy mogłam już sama decydować o 
tym, jak dalej potoczy się moje życie. Usa-
modzielniłam się dosyć szybko finansowo, 
wynajęłam mieszkanie w Poznaniu i podję-
łam naukę w szkole muzycznej na kierunku 
wokalnym. Wymagało to ode mnie ogrom-
nej dyscypliny i zaangażowania – miałam 
wówczas 19 lat, ale byłam przeszczęśliwa, 
że w końcu dopięłam swego! 

Tak zaczęłam zawiązywać pierwsze mu-
zyczne znajomości i współprace. Jednego 
dnia śpiewałam event dla kilkudziesięciu 
osób w Krakowie, następnego dnia skoro 
świt jechałam wystąpić na Krajowym Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu przed 
kilkutysięczną widownią. 

Te wszystkie zawodowe obowiązki łą-
czyłam z kolejnymi studiami, jakich się 
podjęłam, czyli Dziennikarstwo i Komu-
nikacja Społeczna na UAM w Poznaniu. 
Musiałam się nieźle nagimnastykować – 
od rana do popołudnia wykłady, wieczora-
mi próby i warsztaty, a w weekendy wio 
z mikrofonem, jak Polska długa i szeroka 
(uśmiech). Piękne, bardzo kształtujące 
czasy. Miło je wspominam. 

Jest Pani dowodem na to, że warto 
marzyć i spełniać marzenia. Kiedy po-
czuła Pani, że pasja może też być sposo-
bem na życie?

Kiedy porzuciłam dorywczą pracę w 
sklepie odzieżowym i tydzień później po 
koncercie otrzymałam wynagrodzenie 
wielkości dwóch wcześniejszych mie-
sięcznych pensji. Pomyślałam wtedy, że 
jeśli będę ciężko pracować nad rozwojem 
i szlifowaniem swojego warsztatu – jestem 
w stanie utrzymać się na przyzwoitym po-
ziomie robiąc to, co kocham. Trochę długo 
to do mnie docierało, ponieważ artystycz-
nie to ja „przecierałam szlaki” w mojej ro-
dzinie.  

Nie jest chyba łatwo wybić się na mu-
zycznej scenie. Jak Pani się to udało?

Nie wiem jak odpowiedzieć na to pyta-
nie, ponieważ nigdy nie pytałam moich zle-
ceniodawców „dlaczego ja”. Wiedziałam 
natomiast, że traktuję swój zawód poważ-

Muzyka i rodzina to dla mnie 
największe spełnienie
Pochodzi z Buku, ale od końca 2018 roku mieszka w Suchym Lesie, w którym jak podkreśla 
jest zakochana. Justyna Krówczyńska-Jabłońska, która występuje pod pseudonimem  
artystycznym Ina – w kwietniu z publicznością podzieliła się swoim najnowszym singlem. 
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nie i systematycznie dbałam o rozwój. Do 
dziś kształcę się wokalnie i bardzo cenię 
sobie każdą minutę spędzoną na zajęciach 
wokalnych czy warsztatach. Współpracuję 
z różnymi gwiazdami i mam ogromną sa-
tysfakcję z tego, że sama zapracowałam na 
wszystkie zawodowe propozycje. Tutaj ni-
gdy nic nie działo się „po znajomości”. 

Oczywiście, nie jest łatwo się wybić, 
choć chyba nie o samo wybicie w tym za-
wodzie się rozchodzi, ale o pewnego ro-
dzaju misję czy powołanie i chęć podzie-
lenia się z innymi ludźmi tym, co w nas 
najlepsze. Jeśli kocha się to, co się robi i 
jest się w tym szczerym i prawdziwym, to 
najważniejszą nagrodą nie jest wcale po-
klask ludzi, ale właśnie ta ogromna satys-
fakcja, że „jestem i tworzę”. 

Singiel to kolejny krok w Pani mu-
zycznej karierze. 

To dla mnie zarówno bardzo ważny, jak 
i trudny krok. Spędziłam wiele czasu na 
rozmyślaniu czy podejmować się tej reali-
zacji, a następnie publikacji, kiedy miałam 
już gotowy materiał. 

Trudność polega na tym, że takie kro-
ki wymagają sporych nakładów finanso-
wych. Podjęcie jakichkolwiek inwestycji 
w sytuacji, w której nie można wykonywać 
swojego zawodu i zarabiać – jest dosyć ry-
zykowne i mało komfortowe. Wynajęcie 
i opłacenie studia, producenta, zaangażo-

wanie muzyków, stylistki, makijażystki, 
fryzjera, scenarzysty, kierownika planu, 
oświetleniowca, zakup stylizacji – generu-
ją potężne koszty. 

Obecne czasy nie są łatwe. W „normal-
nych” okolicznościach po wydaniu singla 
ruszyłabym w trasę promującą moje autor-
skie utwory, dostawała niezłego kopa po 
każdym koncercie i skrupulatnie odkłada-
ła na kolejne produkcje. Wiedziałam, że 
tym razem tego nie doświadczę. Uznałam 
jednak, że nie chcę czekać, bo to spowol-
ni moje prace nad kolejnymi projektami.  
A ja bardzo chcę się rozwijać. I bardzo tego 
rozwoju potrzebuję. 

Muzyka jest z całą pewnością miło-
ścią Pani życia, ale nie tylko ona… 

Odkąd jestem mamą, z jeszcze większą 
świadomością odczuwam, że to właśnie 
miłość i wdzięczność mocno mnie okre-
ślają i determinują moje działania. Kiedy 
jestem na scenie prowadzi mnie miłość do 
śpiewania i szacunek do ludzi. Kiedy dbam 
o rodzinę to też z miłością, wdzięcznością 
i oddaniem realizuję wszystkie obowiązki 
czy zajęcia. Potrafię w małych, codzien-
nych rzeczach odnaleźć całą masę szczę-
ścia i wdzięczności. Muzyka i rodzina to 
dla mnie największe spełnienie. Świado-
mość posiadania własnej rodziny i czucie 
jej wsparcia na każdym kroku są dla mnie 
najważniejsze. 

Zawody artystyczne zazwyczaj nie są 
łatwymi pod kątem zakładania rodziny. 
Częste wyjazdy, koncerty, setki godzin 
w trasie, na próbach powodują całą masę 
utrudnień pod tym kątem. Dlatego jestem 
tak ogromnie dumna, że ja tę rodzinę mam. 
I dbam o nią najlepiej jak potrafię. Teraz, 
kiedy moje życie zawodowe zostało po-
niekąd zablokowane – spełniam się wła-
śnie tutaj, w domu. Ja właściwie kocham 
być panią domu, uwielbiam gotować, piec, 
organizować spotkania z przyjaciółmi.  
I uwielbiam sprzątać – mnie to bardzo 
relaksuje, a wszystkich dookoła napawa 
zdziwieniem.

A co jeszcze Panią relaksuje?
Wolny czas lubię spędzać z przyjaciół-

mi, uwielbiam czytać książki, robótki DIY.  
Lubię też pojechać do naszego drugiego 
domu w lesie, gdzie czas płynie wolniej i 
mogę słuchać śpiewu ptaków przez 24h. 

Dziękuję za rozmowę i gratuluję suk-
cesu nowego utworu, który zyskuje bar-
dzo pochlebne opinie wśród odbiorców. 

Pytała Barbara Stachowiak

Zapraszamy  
do wysłuchania 

utworu Iny i 
obejrzenia teledysku 

– www.youtube.
com/watch?v= 
4aRP29udljQ

Jest na świecie osoba, która nigdy nie ma dosyć, 
która nigdy się nie chowa i zawsze pomóc 
gotowa. Wiecie o kim mowa? 
Wiadomo, to Mama.

W tym przepięknym majowym 
czasie, śpieszymy z życzeniami dla 
naszych Mam:

Najpierw dziękujemy, za pomysł  
i chęci, by zespół powstał  
i się rozwijał,
potem za cierpliwość i czasem upór 
w prowadzeniu nas na zajęcia,
dalej za nieskończone 
zaangażowanie w wyjeżdżanie, 
zaplatanie i cerowanie,
w końcu za trwanie i do koncertów 
przygotowywanie.

Kochane Mamy, 
bez Was nasze działanie nie byłoby możliwe,
życzymy Wam zdrowia, miłości i w dalszej pomocy 
wytrwałości.
Niech Wam się nigdy wspieranie nas nie nudzi,
a nasze tańcowanie niech w sercach zawsze radość budzi.

Tancerze – ci najmniejsi, średni i więksi
ZPiT Chludowianie
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W Suchym Lesie przy ławeczce, na 
której przysiadł ojciec teatru polskiego 
pojawiła się jego ożywiona postać. Piotr 
Napierała z grupy rekonstrukcyjnej, który 
wystąpił w roli Wojciecha Bogusławskiego 
wraz z Maciejem Lubicz Rąbalskim z Co-
rona Florum przeniósł widzów wydarzenia 
online, przygotowanego przez Referat Pro-
mocji Gminy, do początku XIX wieku.

Wojciech Bogusławski w 1800 roku 
ze swoim przedsięwzięciem teatralnym 
zawitał dwukrotnie do Poznania. Dla Bo-
gusławskiego były to nie tylko wizyty biz-
nesowo-artystyczne, ale także podróż sen-
tymentalna. Po 30 latach wrócił bowiem 
w swe rodzinne strony, o czym czytamy 
w „Dziejach Teatru Narodowego”. „Nader 
miłym był dla mnie pobyt w têm mieści,  
w ktôrém z okien pomieszkania moiego 
patrzałem zawsze na przyiemny brzozo-
wy lasek, należący niegdyś do majętności 
rodziców moich, w któréy pierwszy raz 
uyrzałem światło słoneczne. Iak iest dro-

gą dla serca pamiątka ziemi na ktôréy się 
rodziemy, a iak bolesném wspomnienie 
utraty onéy! Po trzydziestu lat oddaleniu, 
nie mogłem nasycić oczu moich widokiem 
okolic, w których młodości moiéy prze-
żyłem chwile, w których pierwsze bra-
łem nauki!”. Bogusławski w słowach tych 
wspomina oczywiście Glinno (dziś teren 
poligonu wojskowego Biedrusko), gdzie 
przyszedł na świat 9 kwietnia 1757 roku. 

O wsi leżącej w małej dolince, na tere-
nach podmokłych, na zachodnim brzegu 
jeziora Glinnowieckiego czytamy także 
w książce Zbigniewa Raszewskiego, za-
tytułowanej „Bogusławski”, która została 
wydana w 1982 roku.  „Wieś rozsiadła się 

tutaj na skrzyżowaniu licznych, polnych 
dróg. Jedna z nich skręcała od razu na 
wschód, biegła północnym brzegiem je-
ziora i prowadziła do folwarku Okolewo, 
który także należał do Bogusławskich. 
Dalej na wschód jechało się stąd do młyna 
wodnego, który ze względu na swoje poło-
żenie nosił nazwę Łysy Młyn, tudzież do 
przeprawy na rzece. (…) Droga na północ-
ny wschód wiodła z Glinna do pobliskiej 
Chojnicy, gdzie do dziś zachował się ko-
ściół parafialny. (…) Tuż obok Glinna na 
zachód, rozciągała się wieś Łagiewniki. 
Na południe jechało się z Glinna do Pozna-
nia, dwiema drogami, które z dwóch stron 
omijały Górę Moraska. (…) Okolica była 
zatem gęsto zaludniona, i to z dawien daw-
na, nasiąkła historią i ciężką pracą wielu 
pokoleń, bo i grunt tu niezbyt urodzajny. 
Jakie granice miała posiadłość Bogusław-
skich, niepodobna dokładnie ustalić. (…) 
Majątek jego rodziców nie był zresztą zbyt 
duży. Razem z folwarkiem i łąkami było 

tego 270 mórg (jedna morga wynosiła 
mniej więcej pół hektara)”. 

Bogusławscy w Glinnie mieli dwo-
rek, w którym na świat przyszedł ich syn 
Wojciech. „(…) Wiemy, że (dworek) stał 
w pewnym oddaleniu od wsi, w pobliżu 
drogi wiodącej z Chojnicy przez Glinno do 
Suchego Lasu i dalej do Poznania” – pisze 
Raszewski w biografii o Bogusławskim. 
„Kto jechał tą drogą z Glinna, ten mijał 
wschodnią elewację dworku, osłoniętą od 
strony drogi wysokimi drzewami. Do nie-
dawna stała jeszcze w tym miejscu ogrom-
na lipa niewątpliwie pamiętająca czasy 
Bogusławskich. Nieco dalej, w stronę Su-
chego Lasu, droga rozwidlała się. Jedno 

ramię tego rozwidlenia skręcało w stronę 
Łagiewnik i biegło przed fasadą dwor-
ku zwróconą na południe. Wąska ścieżka 
łączyła tu wejście do mieszkania z drogą 
do Łagiewnik. Za elewacją zachodnią, a 
więc wzdłuż drogi do Łagiewnik, rozpo-
ścierał się sad. Sad i dworek znajdowały 
się na niewielkim wzniesieniu, które za 
tylną, północną ścianą dworku kończyło 
się stromą skarpą. Dziś jeszcze u podnó-
ża skarpy płynie strumyk wpadający do 
jeziora po drugiej stronie drogi. W XVIII 
w. rozciągał się tutaj staw rybny. Budynek 
był drewniany (z podmurówką), siedem-
nastowieczny, z zewnątrz pobielany, na-
kryty czterospadowym „polskim” dachem 
z gontów. Przed fasadą, po lewej ręce, 
prostopadle do dworku, stała „oficynka o 
dwóch izdebkach”. Fasadę zdobił ganeczek 
wspierający facjatkę „z prusika stawioną”. 
Rozkład i wystrój wnętrza były typowe dla 
dworków staropolskich. Z obszernej sieni 
goście wchodzili na lewo do dużej izby z 
niebieskim obiciem. Był to pokój repre-
zentacyjny. Zdobiły go: biały piec i duży 
komin z wymalowanymi na nim herbami 
Świnka (Bogusławskich) i Pomian (Linow-
skich). Herb Pomian wyobraża głowę żubra 
w złotym polu. Herb Swinfca – głowę dzika 
w polu czerwonym. Oba, wymalowane na 
białym kominie, stanowiły naczelny akcent 
niebieskiego pokoju, z którego już tylko do-
mownicy przechodzili w głąb, do mniejsze-
go pokoju służącego zapewne jako sypial-
nia. Póki mieszkali tu Bogusławscy, stała 
w tym pokoju „szafa sosnowa z szufladami 
i zamknięciem”, a z pewnością także wy-
prawne łóżko Anny Bogusławskiej, „kar-
mazynowe, kitajkowe, ze złotymi galon-
kami”. Bezpośrednie przejście wiodło stąd 
do pomieszczeń gospodarczych. Na prawo 
wchodziło się z sieni do innego, dużego 
pokoju, w którym także był „piec malowa-
ny i komin”, na ścianach płócienne obicia, 

Sławę moją zostawiam zdaniu 
potomności
… A jeżeli w sercu jednego choć prawdziwego Polaka pozyskam wdzięczne starań moich 
wspomnienie, jeszcze na tamtej stronie grobu szczęśliwym będę. W piątek 9 kwietnia 
uczciliśmy pamięć o Wojciechu Bogusławskim – w dniu jego 264. urodzin.
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a pod ścianą „kredens sosnowy z dwiema 
drzwiczkami szklanymi górą”. Za tym po-
kojem, w głębi, był również mniejszy po-
koik. Pod wielkim dachem, jak zwykle w 
dworach polskich, suszyły się niezawodnie 
zioła, wędliny i grzyby”. 

Zapewne dzieciństwo Wojciecha Bo-
gusławskiego spędzone w Glinnie było 
szczęśliwe. Jak pisze w biografii Zbigniew 
Raszewski: „Glinno stanowiło bądź co bądź 
raj dla małego chłopca, który pewno wcze-
śnie zaczął chodzić z psem nad jezioro, na 
kaczki, i wcześnie dosiadł konia”. Pierwsze 
nauki mały Bogusławski zaczął pobierać w 
swym rodzinnym domu, jak przystało na 
tamte czasy. Ojciec – Leopold z kolei wpa-
jał w swojego syna  poczucie dumy z wła-
snego pochodzenia. Do szkół jedenastoletni 
Wojciech wyjechał w 1768 roku. 

W rodzinne strony powrócił latem 1769 
roku i pozostał tu najprawdopodobniej do 
połowy 1770 roku, ze względu na sytu-
ację polityczną Polski albo / i finansową 
ojca. „W każdym razie chłopiec tkwił w 
Glinnie, co Leopold Bogusławski posta-
nowił wyzyskać, by go wreszcie ochrzcić 
„z olejów” (przyp. red.: zaraz po narodzi-
nach, w obawie o życie nowo narodzonego 
chłopca, ochrzczono go tylko wodą, bez 
księdza). Uroczystość odbyła się 14 I 1770 
roku w kościele parafialnym w Chojnicy. 
Obrządku dokonał ks. Jan Nepomucen 
Drzewiecki” – w biografii pisze Zbigniew 
Raszewski. W kilka miesięcy później  Le-
opold wraz z synem Wojciechem na dobre 
opuścili majątek w Glinnie…

Dziś wsi i dworku w Glinnie już nie 
ma. Po majątku Bogusławskich  pozo-
stały jedynie fundamenty, zachowały się 
szkice i nieliczne zdjęcia.  Nie mniej jed-
nak miejsce to przez mieszkańców gminy 
zostało ocalone od zapomnienia. Dla upa-
miętnienia ojca teatru polskiego przed laty 
postawiono tu głaz z tablicą pamiątkową, 
jest także symboliczny grób, tablica infor-
macyjna, a w rocznicę urodzin Wojciecha 
Bogusławskiego pojawiają się kwiaty. 
Tak było również w tym roku, ponieważ 
pamiętamy i wspominamy, tak jak życzył 
sobie tego sam Bogusławski.

 Barbara Stachowiak

Wojciech Bogusławski
Zuzanna Korbus

Wojciech Romuald Bogusławski, syn 
rejenta Leopolda Andrzeja z Bogusławic 
oraz Anny Teresy Linowskiej. Wojciech 
przyszedł na świat w Glinnie, 9 kwiet-
nia 1757 roku. Jego rodzina należała 
do drobnej szlachty, nie mieli oni dużo 
ziemi.

Jako nastolatek swoją edukację pod-
jął w kolegium pijarów w Warszawie, a 
następnie przystąpił do nauki w Akade-
mii Krakowskiej. Lato 1773 roku spędził 
na dworze biskupa Kajetana Sołtyka w 
Krakowie, gdzie pierwszy raz miał oka-
zję występować w amatorskich przed-
stawieniach.

Zanim jego kariera w teatrze roz-
winęła skrzydła, kadet Bogusławski 
przystąpił do pułku Gwardii Pieszej 
Litewskiej. Zaraz po zdobyciu tytułu 
podchorążego zakończył swoją służbę i 
jak mówił, z konieczności przystąpił do 
teatru.  Swój debiut sceniczny otrzymał 
jako Walery w komedii „Fałszywe nie-
wierności”. Debiut reżyserski natomiast 
miał tego samego lata, adaptując kome-
dię „Amant, autor i sługa”. Właśnie to 
upalne lato skłoniło go do pozostania w 
teatrze i dalszy rozwój w tym kierunku. 
Lekcji aktorstwa zaczerpnął u francu-
skiego aktora Victoire Dainville.

Od kwietnia 1781 roku występował 
w zespole małżeństwa Truskolaskich, 
jednak rok później postanowił objąć 
stanowisko reżysera w Teatrze Naro-
dowym. To tam robił ogromną karierę, 
aż do otwarcia własnego teatru w Po-
znaniu. W 1785 roku natomiast założył 
teatr polski w Wilnie. Największą sławę 
przyniosła mu opera „Krakowiacy i góra-
le”, która swoją premierę miała w 1794 
roku. Z Teatrem Narodowym związany 
był do końca życia, nawet po oddaniu 
dyrektury swojemu zięciowi, Ludwikowi 
Ossińskiemu w 1795 roku, po III rozbio-
rze Polski. W 1811 roku założył pierw-

szą polską szkołę aktorską, a także na-
pisał pierwszy podręcznik aktorski. Do 
końca życia występował na scenie. Jego 
ostatnim dziełem była „Historia teatru 
narodowego w Warszawie”. Zmarł w 
Warszawie, 23 lipca 1829 roku.

W 1971 roku odsłonięty został jego 
pomnik w parku przy ulicy Sieroszew-
skiego w Krakowie – Nowej Hucie, z 
okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 
24 listopada 1975 roku w Warszawie, 
upamiętniono go nazywając jego imie-
niem jedną z ulic na terenie obecnych 
Bielan, natomiast przy ulicy Żelaznej 97 
na terenie Woli znajduje się pałacyk Bo-
gusławskiego.

W gminie Suchy Las postać Wojciecha 
Bogusławskiego została również upa-
miętniona. Przy ulicy Szkolnej 15 znajdu-
je się Szkoła Podstawowa, której nadano 
imię Bogusławskiego 28 listopada 1965 
roku. Rok później w Glinnie odsłonięto 
pomnik – głaz z tablicą pamiątkową, uka-
zującą wizerunek Wojciecha Bogusław-
skiego, projektu Jerzego Sobocińśkiego. 
W 2007 roku w Glinnie została złożo-
na urna z ziemią z cmentarza powąz-
kowskiego, gdzie spoczął Bogusławski.  
22 grudnia 2017 roku przed Urzędem 
Gminy odsłonięto ławeczkę z postacią 
Ojca Teatru Polskiego, autorstwa Grze-
gorza Godawy. Na kartkach książki, 
którą czyta Bogusławski widnieją sło-
wa: „Sławę moją zostawiam zdaniu po-
tomności, a jeżeli w sercu jednego choć 
prawdziwego Polaka pozyskam wdzięcz-
ne starań moich wspomnienie, jeszcze na 
tamtej stronie grobu szczęśliwym będę”. 
Rada Gminy Suchy Las 22 marca 2018 
roku przyjęła oświadczenie o ustanowie-
niu corocznie „Kwietnia miesiącem Woj-
ciecha Bogusławskiego”. 

Źródła: 
www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2291452,woj-
ciech-Boguslawski-cale-zycie-dla-opery
www.dziennikteatralny.pl/artykuly/wojciech-bogu-
slawski-1757-1829.html
www.culture.pl/pl/tworca/wojciech-boguslawski

Remont Zabytków
Termin naboru: 23 kwietnia – 10 maja 2021 r.
Refundacja do 100% kosztów.

Rozwijanie działalności gospodarczej  
w tym innowacyjnej
Termin naboru: 23 kwietnia – 10 maja 2021 r.
Do 150 000 zł. Refundacja do 70% kosztów.

Konkurs grantowy w ramach programu  
Działaj Lokalnie 2021
Termin naboru: 23.04 – 24.05.2021 r.
Czas realizacji projektów trwających 2-4 miesiące  
do 31 grudnia 2021 r.
Wartość dotacji: do 3 000 zł.

LGD KRaina TRZech RZeK oGłasZa naBóR WniosKóW

Szczegółowe informacje: www.kraina3rzek.pl, biuro@kraina3rzek.pl, 
791 222 764, 883 777 918
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Nasza gmina wraz z jej okolicami ma 
naprawdę wiele do zaoferowania i warto z 
tego skorzystać, poruszając się właśnie na 

dwóch kółkach! Można na przykład wybrać 
się na przejażdżkę z południa gminy na pół-
noc (lub odwrotnie), odwiedzając po drodze 
większość gminnych miejscowości.

Taką właśnie trasę wybraliśmy z rodzi-
ną na niedzielną, wiosenną wycieczkę ro-
werową. Trasa dość ambitna nie tylko dla 
starszych dzieci, bo mierząca nieco ponad 
30 km, dająca za to sporo satysfakcji. Nie-
zwykle różnorodna – po drodze pokonuje 
się wszystkie możliwe rodzaje nawierzchni 
dróg, bez towarzystwa aut przez większość 
trasy. Do tego zmienny krajobraz – zielone 
lasy, ciągnące się po horyzont pola, cieki 
wodne, doliny i wzniesienia, a także zabyt-
kowa architektura. Tę trasę po prostu trzeba 
przejechać chociaż raz w sezonie!

Wyruszyliśmy z Suchego Lasu z zamia-
rem przejechania przez Złotkowo, Chlu-
dowo, Zielątkowo, Sobotę, Pawłowice i 
Złotniki. Skierowaliśmy się ku żółte-
mu szlakowi, na który wjechaliśmy na 
wysokości pumptracka. On poprowa-
dził nas aż do Chludowa, cały czas w 
towarzystwie poligonu i tablic ostrze-
gawczych: „Poligon wojskowy, wstęp 
wzbroniony”. 

Wybierając się żółtym szlakiem po 
raz pierwszy, baczniejszą uwagę na-
leży zwrócić na skręt w Złotnikach z ul. 
Pawłowickiej w stronę Złotkowa, w ścież-
kę odbiegającą w prawo tuż za budynkiem 

wielorodzinnym. Po ok. 400 m leśnej drogi 
dojechaliśmy do Złotkowa i po wyłożonej 
betonowymi płytami drodze dotarliśmy 

do naszego pierwszego 
przystanku – tablicy in-
formacyjnej z mapą gmi-

ny, stojącej w sąsiedztwie zadbanego boiska 
UKS Złotych Złotkowo. Meczu akurat nie 
było, więc po analizie mapy i łyku wody po-

jechaliśmy dalej wzdłuż lasu, podziwiając 
malowniczą panoramę miejscowości. 

Wciąż trzymając się wiernie żółtego 
szlaku, po 1,5 km dotarliśmy do ul. Dę-
bowej, nazwanej tak nie bez przyczyny. 
Jest to bowiem miejsce, gdzie rośnie sześć 
pomników przyrody – okazałych, ponad 
200-letnich dębów. Jazda tą aleją to jeden 
z milszych dla oka i duszy momentów tra-
sy, więc chwilę podziwiamy monumentalne 
drzewa i jedziemy dalej, gdyż za moment 
kolejny ważny punkt na trasie – Rezerwat 

Przyrody Gogulec. O tym chronionym 
torfowisku, jego wyjątkowości i przede 
wszystkich florystycznym bogactwie 
dowiadujemy się z tablicy informacyj-
nej. Na poszukiwanie rosiczki okrągło-
listnej czy długosza królewskiego tym 
razem jednak się nie zdecydowaliśmy. 

Odbijamy delikatnie w lewo i zanu-
rzamy się w budzący się z zimowego 
snu, pięknie pachnący i mieniący się 
kolorami las. Odcinek trasy niezwykle 
przyjemny, zatem zatrzymaliśmy się 
na chwilę, by przycupnąć pod wiatą z 
tablicami edukacyjnymi. W otoczeniu 
kojących dźwięków lasu dotarliśmy 
prawie do samego Chludowa. 

Przy wyjeździe z lasu dosięgliśmy 
wzrokiem pierwsze zabudowania naj-
dalej wysuniętej na północ wsi gminy i 
skręciliśmy w prawo, jak wskazał nam 
szlak. Zjeżdżając polną drogą z górki, 
dostrzegliśmy urokliwe rozlewisko z 
odbijającymi się w wodzie drzewami. 
Oczywiście takiej okazji do zdjęć nie 
można było przegapić! 

Po ponad godzinie drogi dotarli-
śmy w końcu do Chludowa – miejsca, któ-
remu należy się szczególna uwaga. Spacer 
po kulturalnej stolicy gminy z niezwykłą 
historią to pomysł na odrębną wycieczkę  
– z obowiązkowymi punktami w zabytko-
wym parku Misjonarzy Werbistów (nale-

Rowerem przez gminę  
– wybierz się naszym śladem!
„Rower jest wielce okej, rower to jest świat” śpiewał kilkanaście lat temu Lech Janerka. 
Dzisiaj te słowa są pewnie bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Trudno jest w obecnych 
czasach pandemii zaplanować jakąś ambitniejszą podróż, a na rower można po prostu 
wsiąść i pojechać, gdzie nogi poniosą! Oczywiście nie za daleko, bo po zimowej przerwie 
formę trzeba dopiero odbudować, albo po prostu wziąć pod uwagę możliwości swoich 
dzieci, jeśli zabieramy je ze sobą. 
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żącym kiedyś do Romana Dmowskiego), 
Muzeum im. o. M. Żelazka czy przepięknym 
modrzewiowym kościele z XVIII w.

Znając już te miejsca z poprzednich 
wizyt w Chludowie, przejechaliśmy obok 
nich i skierowaliśmy się do Starego Baru, 
by rzucić okiem na finalny efekt rewitali-
zacji budynku. To kolejne miejsce, z któ-
rego mieszkańcy wsi mogą być ogromnie 
dumni! Już nie mogę się doczekać, kiedy 

obiekt ten zacznie tętnić życiem i na nowo 
pisać swoją historię dzięki występom Or-
kiestry Dętej czy Chludowian. 

W Chludowie postanowiliśmy nałado-
wać trochę baterie i zjeść coś konkretniej-
szego, gdyż to jedyna taka okazja na całej 
trasie. Zamówiliśmy ciepłe posiłki w po-
bliskiej restauracji i posileni ruszyliśmy w 
dalszą drogę – do Zielątkowa. Przecięliśmy 
ul. Obornicką i jadąc ul. Dworcową podzi-
wialiśmy znajdujące się przy niej domy z 
początku XX w. 

Zielątkowo – brak porywającej historii 
wsi (choć to tutaj w 1810 r. urodziła się Bi-
bianna Moraczewska – pisarka, działaczka 
społeczna i niepodległościowa) nadrabiają 
malownicze, sielskie krajobrazy. Początko-
wo soczyste, zielone pola, a po chwili dolina 
Samicy Kierskiej ze stawami, podmokłymi 
łąkami i lasami. Tam właśnie skierowaliśmy 
nasze dwa koła – po lewej minęliśmy miej-
scową OSP i ulicą Krętą zjechaliśmy w dół, 
prosto do Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

doliny chronionej dyrektywą ptasią. Bo trze-
ba wiedzieć, że to obszar atrakcyjny przede 
wszystkim dla ptaków – można tu spotkać 
bociana czarnego, czajkę czy kanię rudą. My 
żadnego z nich nie przyuważyliśmy, spotka-
liśmy za to stado prześlicznych sarenek. 

Dolina Samicy Kierskiej to bardzo 
wdzięczne miejsce do spacerowania i upra-
wiania nordic walking na 5 oznakowanych 
trasach o różnej długości. My podążyliśmy 

wzdłuż szlaków oznaczonych kolorem 
czerwonym i zielonym, aż do ul. Leśnej. Tu 
mieliśmy chwilowy dylemat co do wyboru 
dalszej drogi. Zdecydowaliśmy się na skręt 
w prawo, by lasem dotrzeć aż do Soboty. 

Tym jednak, którzy chcieliby dalej zgłębiać 
historię gminy, polecamy wybrać trasę alter-
natywną i pojechać jedną z najładniejszych 
dróg w gminie do Golęczewa – niemieckiej 
wsi wzorcowej. Z Golęczewa również moż-
na dojechać do Soboty (należy skręcić w ul. 
Lipową) – wszak tam mieści się kościół pa-
rafialny golęczewian – i dalej pojechać tak 
jak my – czyli przez Pawłowice. 

Jadąc mało ruchliwą drogą asfaltową i 
przejeżdżając przez wiadukt nad S11 da-
lej podziwialiśmy uroki Doliny Samicy. 
W Pawłowicach skręciliśmy w ul. Szkolną 
i drogą najpierw wśród kasztanowców, a 
dalej jesionów, w towarzystwie dostojnych 
żurawi dotarliśmy do Złotnik Wsi. Tam 
wjechaliśmy na równiutką drogę rowerową 
wzdłuż ul. Łagiewnickiej i dotarliśmy do 
torów, gdzie skręciliśmy w stronę os. Grzy-
bowego, by po jego przejechaniu powrócić 
do Suchego Lasu.

Tym razem wyprawa zajęła nam nieco 
ponad 4 godziny i miała długość 33 km. 
Tempo i liczbę przystanków musieliśmy do-
stosować do naszego 8-latka, który bez pro-
blemu poradził sobie i z dystansem, i trud-
nością trasy. A jej atrakcyjność, zwłaszcza 
w słoneczny, majowy dzień, wynagradza 
każdy przejechany kilometr. Polecamy!

małgorzata Dawidowska

Wkoło Gminy Suchy Las – Zwiedzaj z nami gminę!
Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów turystycznych „Wko-

ło Gminy Suchy Las”, skierowanych do wszystkich tych, którzy 
szukają inspiracji na ciekawe spędzenie czasu w odległości co 
najwyżej kilkudziesięciu kilometrów od domu. Znani miłośnicy 
turystyki rowerowej, wyruszają rowerem z Suchego Lasu, by od-
wiedzić najciekawsze miejsca w naszej gminie.

Wszystkie odcinki dostępne są na stronie internetowej – www.
suchylas.pl/dla-turystow/wkolo-gminy-suchy-las.

Promocja Gminy Suchy las
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Miejscami szczególnie związanymi z 
wieloma znanymi ludźmi są podpoznańskie 
rezydencje arystokratyczne. W Rogalinie o 
Edwardzie Raczyńskim przypomina m.in. 
pomnikowy dąb jego imienia, a o Edwar-
dzie Bernardzie Raczyńskim – słynny ga-
binet londyński. Doczesne szczątki obu 
umieszczono w Mauzoleum Raczyńskich. 
Wizyty Henryka Sienkiewicza upamięt-
nia głaz w parku pałacowym, a pokłosiem 
obecności malarzy (m.in. Jacka Malczew-
skiego i Leona Wyczółkowskiego) są na-
malowane w Rogalinie obrazy. Na kartach 
historii zapisali się również właściciele 
zamku w Kórniku z Tytusem Działyńskim, 
założycielem Biblioteki Kórnickiej i Arbo-
retum Kórnickiego, na czele.
żołnierze i politycy

W podpoznańskich miejscowościach 
znaleźć można pamiątki po tych, którzy 
próbowali zmieniać rzeczywistość za po-
mocą oręża lub politycznych układów, 
albo próbowali obu tych sposobów. Postać 
Krzysztofa Arciszewskiego, urodzonego 
w Rogalinie, przypomina tablica w tam-
tejszym pałacu. W Śremie stoi pomnik i 
popiersie Józefa Wybickiego, właściciela 
pobliskich majątków Psarskie i Manieczki. 

W pałacu w Chludowie upamiętniono Ro-
mana Dmowskiego, dawnego mieszkańca 
tego miejsca. Wędrując Szlakiem Letniska 
Puszczykowo można zobaczyć willę, która 
należała niegdyś do Cyryla Ratajskiego, a 
na Obornickim Szlaku Tajemnic znajduje 
się głaz upamiętniający owacyjne przy-
witanie Ignacego Jana Paderewskiego w 
czasie jego podróży do Poznania. Wizyta 
pianisty i polityka zainicjowała powstanie 
wielkopolskie, którego dowódcą był gen. 
Józef Dowbor Muśnicki, patron Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.
Śladem twórców

Jednym z najwybitniejszych literatów 
odwiedzających Wielkopolskę był Adam 
Mickiewicz, który gościł m.in. w Pała-

cu Jankowice oraz w Łukowie, o czym 
przypomina tamtejsza Izba Pamięci Ada-

ma i Franciszka Mickiewiczów. Wieszcz 
mieszkał również w pałacu w Objezierzu, 
w którym gościło wiele innych znakomi-
tości, m.in. Paweł Edmund Strzelecki i 
Józef Ignacy Kraszewski. Popularnością 
cieszył się również dwór w Wierzenicy – 
siedziba Augusta Cieszkowskiego. Jego 
znamienitych gości można poznać, wędru-
jąc pobliską Aleją Filozofów, na której nie 
bez powodu znajduje się wzgórze noszące 
imię Zygmunta Krasińskiego. Niedaleko 
Poznania urodziły się dwie wybitne po-
staci świata kultury: Wisława Szymborska 
(przypomina ją ławeczka na promenadzie 
jej imienia nad Jeziorem Kórnickim oraz 
sala Szymborskich w Izbie Pamiątek Re-
gionalnych w Bninie) oraz Wojciech Bogu-
sławski (ławeczka w Suchym Lesie).
duchowieństwo

Oryginalnego pomnika – ławeczki w 
Luboniu doczekał się też Edmund Bo-
janowski. Osobę ojca Mariana Żelazka 
przypomina muzeum jego imienia w Chlu-
dowie oraz głaz pamiątkowy i tablica w 
rodzinnym Palędziu. W Śremie króluje pa-
mięć księdza Piotra Wawrzyniaka – przy-
pomina o nim izba pamięci, quest, pomnik, 
tablice pamiątkowe, ławeczka przy pro-
menadzie nad Wartą (w pobliżu na innej 
ławeczce „przysiadł” Heliodor Święcicki) 
oraz dom rodzinny w pobliskiej Wyrzece. 

Z Bukiem związanych było dwóch wybit-
nych duchownych: biskup Jan Lubrański, 
który zmarł w dawnym pałacu biskupim 
oraz Stanisław Reszka – dyplomata i hu-
manista, narrator questu Orzeł i Reszka w 
Buku. 
w podróży

Zdaniem historyków cesarz niemiecki 
Otton III w czasie swej pielgrzymki do 
Gniezna zatrzymał się w grodzie na Pół-
wyspie Szyja w Bninie. W pobliskim zam-
ku kórnickim gościł sam Henryk Walezy, 
zmierzający na swą koronację. W wyniku 
wizyty innego sławnego Francuza studnię 
w Wielkopolskim Parku Narodowym na-

zwano od jego imienia Studnią Napole-
ona. W Owińskach cesarz przeprawiał się 
przez Wartę, podziwiał sędziwy dąb Bartek 
i… o mały włos nie utracił życia w zama-

chu. Warto wymienić również Charlesa 
de Gaulle’a, który odwiedził Pałac Janko-
wice, oraz cesarza Niemiec Wilhelma II, 
marszałka Francji Ferdynanda Focha i kró-
la Rumunii Karola II, którzy przebywali w 
Pałacu Biedrusko. Dziś śladami podróżni-
ków dookoła Poznania wędrują posiadacze 
specjalnego Paszportu Podróżnika, odwie-
dzając pałac w Rogalinie (siedzibę Edwar-
da Raczyńskiego), Muzeum – Pracownię 
Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie, zamek w Kórniku z kolekcją oso-
bliwych pamiątek z wyprawy Władysława 
Zamoyskiego na Antypody oraz Muzeum 
im. ojca Żelazka w Chludowie.

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.

Gdzie wielcy bywali
Tablice, pomniki, muzea – mijamy je tak często w drodze do szkoły, do pracy czy na zakupy, 
że stają się dla nas niewidzialne. Zapominamy, że tuż obok nas urodzili się, mieszkali  
lub gościli ludzie, których znamy ze szkolnych podręczników. Warto ruszyć ich tropem, 
a historia z nudnego zbioru dat zmieni się w fascynującą przygodę.
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Jest to dział, który ma pomóc dzieciom 
w rozwoju zmysłów: smaku, węchu, doty-
ku, wzroku, słuchu. 

Do każdego zmysłu dostosowany jest 
materiał o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Na materiał 
dotyczący wzroku będą składa-
ły się ćwiczenia związane z roz-
różnianiem wielkości, kształtu, 
grubości, długości, kolorów. 
W przedszkolu w Golęczewie 
kształtujemy ten zmysł dzię-
ki: różowej wieży, brązowym 
schodom, czerwonym belkom, 
cylindrom, kolorowym walcom 
i tabliczkom. 

Zmysł słuchu ćwiczymy 
poprzez rozpoznawanie dźwię-
ków, różnicowanie ich nasilenia 
i wysokości. Nasze przedszko-
laki chętnie pracują z puszkami 
szmerowymi. 

Dotyk rozwijamy rozróżnia-
jąc ciężar, szorstkość, faktury, 
temperaturę. U nas na rega-
łach dzieci znajdą: pudełko z 
materiałami, zestaw szorstkich i gładkich 
tablic, stopniowanie szorstkości, tablicz-
ki termiczne, tajemnicze woreczki, wagę 
szalkową z odważnikami. W tym miejscu 
warto dodać, że rozróżnianie faktur jest 
wstępem do dalszej edukacji w pedagogice 
montessori (bliżej o tym w kolejnych ar-
tykułach). 

Butelki smakowe i zapachowe służą do 
rozróżniania dwóch pozostałych zmysłów. 
Jednak możemy je kształtować poprzez 
zróżnicowaną dietę, stwarzającą okazję do 

poznania nowych smaków i aromatów. 
Edukacja sensoryczna odgrywa bardzo 

ważną rolę w życiu dziecka, gdyż każdy 
ze zmysłów jest narzędziem do lepszego 
poznania świata. Materiały z tego działu 
nie tylko odpowiadają zainteresowaniom 
dzieci, ale również angażują do działania, 
rozwijają samodzielność, umiejętność pla-

nowania swojej pracy. 
Z naszego doświadczenia wynika, iż 

pozwalając dziecku doświadczać przeróż-
nych bodźców, przyczyniamy się do peł-
nego kształtowania jego zmysłów. Należy 
jednak pamiętać o innej bardzo ważnej za-
sadzie Pedagogiki Marii Montessori, która 
ma również zastosowanie w materiałach 
sensorycznych, a mianowicie o izolacji i 

stopniowaniu trudności. Mamy 
tu na myśli odizolowanie jednej 
trudności od drugiej, np.  jeżeli 
uczymy rozróżniania szorstko-
ści, to nie uczmy wtedy roz-
poznawania kolorów.  Każdy 
materiał rozwojowy skonstru-
owany jest tak, że kolejna trud-
ność wynika z poprzedniej, jest 
jej kontynuacją. 

Kończąc artykuł zachęca-
my czytelników do rozwijania 
dziecięcych zmysłów, nieko-
niecznie poprzez dostępność 
do oryginalnych materiałów 
Montessori, a przez wspólne 
odkrywanie świata. Pozwólmy 
dzieciom biegać na boso, bawić 
się w błocie, wąchać domowe 
przyprawy, układać pokrywki 
i talerzyki od największego do 
najmniejszego... Kreatywność 

zależy tylko od Ciebie, Rodzicu! 
„Zmysły są organami „chwytania” obra-

zów świata zewnętrznego, niezbędnych in-
teligencji, podobnie jak dłoń jest organem 
do chwytania przedmiotów materialnych 
potrzebnych ciału” (Maria Montessori, Pe-
dagogika Naukowa).

Justyna Szymańska-mikołajczak 
Anna Wierzbicka

Montessori cz. 4 – SENSORYKA
W ostatnim numerze „Gazety Sucholeskiej” pisałyśmy o ćwiczeniach praktycznego życia. 
Teraz chciałybyśmy opisać edukację sensoryczną. 

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

Stało się to dzięki wspaniałej inicjatywie 
Pana Sebastiana Staśkiewicza z Fundacji 
Ratuj Ryby. Organizacja ta zajmuje 
się edukacją ekologiczną i propago-
waniem zdrowego trybu życia oraz 
świadomego, zrównoważonego ko-
rzystania z zasobów naturalnych. 
Współpraca naszej szkoły z Panem 
Sebastianem rozwija się od kilku lat.

W sobotniej akcji sprzątania brze-
gów Warty uczestniczyło 70 osób z 
naszej społeczności szkolnej. Prze-
strzegając reżimu sanitarnego stawi-
liśmy się na Plaży Rataje w Poznaniu. 
Na początku upamiętniliśmy minutą 
ciszy podróżnika Aleksandra Dobę. 

Podsumowując, uzbieraliśmy 52 

worki śmieci,  około 6 litrów niedopałków 
oraz: materac, siatkę ogrodzeniową, ramę 

okna, opony, rury kanalizacyjne, drzwi, 
części z kanapy, skrzynki, grill, broń nie-
ostrą. Były to głównie śmieci z koczowisk 
w zaroślach przy Moście Królowej Jadwigi 
w Poznaniu.

Niewątpliwie akcja ta zintegrowała naszą 
społeczność, a przede wszystkim uświado-

miła młodym ludziom skalę proble-
mu zaśmiecania naszego środowiska. 
Oby więcej takich inicjatyw!

Joanna małecka

Dzielimy się efektami naszej pracy
Prywatna Szkoła nr 1 w Biedrusku 24 kwietnia dołączyła do ogólnopolskiej akcji  
,,VII Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia”. 

P r y w at n a  s z k o ł a  P o d s ta w o w a  n r  1  w  b i e d r u s k u
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Celem nadrzędnym projektu było kształ-
towanie twórczej postawy uczniów przez 
rozwijanie umiejętności wnioskowania i 
logicznego myślenia, rozwijanie ekspre-
sji w oparciu o różne środki wyrazu oraz 
przez zdobywanie i doskonalenie umiejęt-
ności obserwacji i analizy zjawisk przyrod-
niczych. Dużą uwagę zwracano również na 
kształtowanie umiejętności współdziałania 
w grupie rówieśniczej.  

Projekt realizowany był przez 
pięć dni, w trakcie których od-
było się pięć „Spotkań z wiosną” 
na różnych płaszczyznach: lite-
rackiej, plastycznej, muzycznej, 
przyrodniczej i sportowej.

Podczas literackiego „Spotka-
nia z wiosną” uczniowie mieli 
okazję posłuchać wierszy i słu-
chowisk o tematyce wiosennej. 
Wzbogacali swoje słownictwo i 
umiejętność wypowiadania się. 
Rozwijali logiczne myślenie, 
rozwiązując zagadki, rebusy i 
inne łamigłówki.

Plastyczne „Spotkanie z wio-
sną” przybliżyło bądź utrwaliło 
uczniom technikę kolażu, wiedzę o barwach 
ciepłych i zimnych. Uczniowie oglądali 
i omawiali obrazy o tematyce wiosennej 
Józefa Chełmońskiego i Claude Moneta, 

tworzyli indywidualne prace plastyczne pt. 
„Moje spotkanie z Panią Wiosną”, stosu-
jąc różne techniki, interpretowali utwory 
literackie, wykonywali grupowe projekty 
wiosennych ogrodów oraz budki lęgowe 
dla ptaków. Nie zabrakło także ulubione-
go przez uczniów kolorowania według ko-
dów wiosennych bohaterów, m.in. bociana, 
żaby, krokusów i przebiśniegów.

Przy utworach Antonio Vivaldiego „4 

pory roku: Wiosna” i Piotra Czajkowskie-
go „Walc kwiatów” uczniowie bawili się 
pantomimą, udając cebulkę, która wyrasta z 
ziemi i coraz śmielej wznosi się do słońca.  

Czwartego dnia nasi mali przyrodnicy 
wyposażeni w tablety i w tradycyjne lupy, 

szukali oznak wiosny. Jesienią ze-
szłego roku, dzięki Radzie Rodzi-
ców, uczniowie klas 1-3 posadzili 
wokół szkoły cebulki krokusów. 
Podczas szukania wiosny można 
było zobaczyć zielone listki nie-
śmiało wyrastające z ziemi, ale 
już dwa tygodnie później krokusy 
odpłaciły się uczniom pięknymi 
różnokolorowymi kwiatami.

W ostatni dzień projektu od-
były się gry i zabawy ruchowe 
na boisku szkolnym, w sali gim-
nastycznej, a także w sali zabaw 
z wykorzystaniem interaktywnej 
podłogi Fun Floor.

Mamy nadzieję, że projekt 
dał uczniom nie tylko wymierne korzyści 
edukacyjne, ale również dużo zadowolenia  
i zwykłej dziecięcej radości.

Beata Walczak

Spotkanie z wiosną 
W trzecim tygodniu marca, w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie realizowany 
był projekt edukacyjny „Spotkanie z wiosną”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1-3.

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

W 28. edycji „Złotej Żaby” wzięło 
udział 3 310 uczniów klas VII i VIII w 
172 szkołach w województwach: wielko-
polskim i lubuskim. Laureatem konkursu 
z matematyki został m.in. Stanisław Woj-
tysiak, uczeń SP nr 2 im. Jana Pawła II w 
Suchym Lesie, który zajął drugie miejsce.

Organizatorem „Złotej Żaby” jest Fun-
dacja Edukacji Społecznej EKOS, która 
prowadzi w Swarzędzu I Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Dwujęzycznymi. Obie szkoły znane są  
z najwyższych efektów nauczania (w roku 
2020 absolwenci LO uzyskali drugi naj-
wyższy wynik egzaminów  maturalnych 
w Wielkopolsce – Ranking Maturalny Per-
spektyw 2021: licea.perspektywy.pl). Au-
torami zadań konkursowych są nauczycie-
le tych szkół oraz nauczyciele akademiccy 

z poznańskich uniwersytetów – Instytutu 
Filologii Polskiej UAM oraz Katedry Ma-
tematyki Stosowanej UEP.

Uczestnicy wybierają dziedzinę: język 
polski i literatura lub matematyka. Nie-
zależnie od dziedziny stają przed wyzwa-
niem rozwiązania zadań szczególnych, 
wymagających – w mniejszym stopniu niż 
wiedzy – wyobraźni, kreatywności oraz 
umiejętności logicznego i niestereotypo-
wego myślenia. 

Licząca 80 nazwisk lista laureatów  
i wyróżnionych została ogłoszona 10 

kwietnia na stronie internetowej zlotazaba.
pl. O zajętym miejscu zdecydowała suma 
punktów za dwa etapy, przeprowadzone  
w lutym i marcu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie 
mogła się odbyć tradycyjna uroczystość 
wręczenia nagród. Prestiżowe statuetki 
Złotej Żaby, dyplomy, nagrody rzeczowe 
(książki, sprzęt elektroniczny) i upominki 

Uczeń SP 2 w Suchym Lesie  
laureatem „Złotej Żaby”
Ogłoszone zostały wyniki konkursu „Złota Żaba”, którego celem jest nagrodzenie tych, 
którzy myślą nieszablonowo. 
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od sponsorów, laureaci i wyróżnieni odbio-
rą z rąk dyrektorów swoich szkół. Organi-
zator „Złotej Żaby” przyznał też stypendia 
i zwolnienia z egzaminów dla laureatów 
i wyróżnionych, którzy podejmą naukę w 
swarzędzkich szkołach Fundacji.  

Zwycięstwo ucznia to sukces także jego 
nauczyciela. Dlatego w  „Złotej Żabie”  
nagradzani są nauczyciele laureatów naj-
wyższych miejsc. Gratulacje i upominki 
otrzyma zatem m.in. Dorota Musiała, na-
uczycielka z SP nr 2 w Suchym Lesie, która 
Stanisława Wojtysiaka uczy matematyki.  

Przy organizacji „Złotej Żaby” z Funda-
cją EKOS współpracuje kilkuset dyrekto-
rów szkół i nauczycieli. Konkurs wspierają 
i współfinansują jednostki samorządowe: 
Województwo Wielkopolskie, powiaty: 
poznański, kościański, szamotulski, miasta 
i gminy: Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik, Lu-
boń, Września. Nagrody sponsorują firmy: 
ENEA Operator, Biofarm, Terravita. Patro-
nat medialny nad „Złotą Żabą” sprawuje 
Radio Poznań. 

Wojciech Pogasz
Przewodniczący komisji konkursowej

Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji

W lutym tego roku Rada Rodziców 
oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie ogło-
siły konkurs poetycki na wiersz o miłości. 
Nadesłano wiele pięknych utworów, które 
idealnie wpisywały się w temat konkursu, 
pokazując, że miłość naprawdę „niejedno 
ma imię”. Powstały liryki nie tylko o mi-
łości do ludzi, ale i zwierząt, a nawet do 
gry Minecraft. Zauroczona wierszami ko-
misja wpadła na pomysł, aby wydać tomik. 
Udało się to dzięki Radzie Rodziców SP2, 
która pokryła koszty profesjonalnego wy-
druku książki.

To także dzięki niej nasi laureaci kon-
kursu otrzymali cenne nagrody, dzięki 
którym... nauczą się pisać jeszcze lepiej! 
W ich ręce trafią poradniki dla młodych 
pisarek, książki o tym, jak profesjonalnie 
„chlapać atramentem” czy po prostu o tym, 

jak zostać pisarzem! 
Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla 

sponsorów oraz współorganizatorów kon-
kursu, czyli Rady Rodziców! A naszym po-
etom ponownie gratulujemy i mamy nadzie-
ję w przyszłym roku wydać kolejny tomik.

monika Jabłuszewska
Justyna Rudomina

SP2 wydała tomik z wierszami!
Już jest! Piękny, pastelowy, pachnący nowością – a w nim wiersze dwadzieściorga 
sześciorga autorów z naszej szkoły. Właśnie światło dzienne ujrzał nasz pierwszy tomik 
poetycki pt. „Miłość niejedno ma imię”.

s z k o ł a  P o d s ta w o w a  n r  2  i m .  j a n a  Pa w ł a  i i  w  s u c h y m  l e s i e

Co to właściwie jest miłość?
Kto mi odpowie dzisiaj?
Jak w jednym krótkim wierszu,
Mogę ją dobrze opisać?
Miłość niejedno ma imię,
I wiele może mieć znaczeń,
Dlatego to piękne słowo,
Każdy rozumie inaczej.
Co ja wiem o miłości,
Mam tylko dziewięć lat?
Chociaż to bardzo niewiele,
Powiem o niej tak:
Miłość to nawet drobny gest,
Miłość w rodzinie jest.
To Tata, który obiad z ochotą zjada,
I narzekać mu nie wypada.
A, choć ten bywa czasem troszkę za słony,
I tak uśmiecha się do swej żony.
Miłość to: wstawaj, już czas do szkoły,
Choć wtedy nie każdy bywa wesoły.
Mama już w kuchni śniadanie szykuje,
A ja Jej miłość na każdym kroku czuję.
Nawet jak bałagan w pokoju wytyka,
I mi laptopa przed nosem zamyka.
Miłość, gdy Dziadek w lekcjach pomoże,
A w lecie razem jedziemy nad morze.
To rosół Babci najlepszy na świecie,
U Magdy Gessler lepszego nie znajdziecie.

Każdy, nawet mały gest oznaką miłości jest,
Nie wielkie słowa czy czyny,
A zrozumienie i wsparcie rodziny.

I  M I E J S C E

CO TO JEST MIŁOŚĆ?

gdy ja poznałem 
to natychmiast się w niej zakochałem
przeżywałem ją
śmiałem się
płakałem 
i denerwowałem
całe dnie i noce o niej myślałem
radowałem się 
gdy ją powoli poznawałem
za każdym razem się nią fascynowałem
gdy ją odpalam to wpadam w zachwyt
 
to moja miłość i pasja - 
gra minecraft

 
I  M I E J S C E

PASJA
POZNAWANIA

Czym tak właściwie jest miłość?

Miłość jest jak słońce świecące każdego dnia
Nawet gdy zachodzi 
Wiemy że tam jest
Miłość jest jak kwiat
Jego piękno widać na zewnątrz
Jednak jego prawdziwa siła kryje się pod
powierzchnią
Miłość jest jak droga
Którą podążamy
Nigdy się kończy choć czasem ma ostre zakręty

Miłość bywa jak Internet
Wszędzie dostępna,
Ale czasami trudno się połączyć

 

I  M I E J S C E

***

miś polarny potrzebuje
zimna i lodu
miś brunatny 
ciepła i miodu
miś na niebie
gwiazd wokół siebie
a ja
miś samotny 
potrzebuję Ciebie

I  M I E J S C E

***
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W ramach cyklu przedstawiającego 
naszą kadrę szkoleniową pora na kolej-
nego młodego, ambitnego trenera, który 
wiele lat reprezentował Suchary jako za-
wodnik.

WOJCIECH GERKE, 24 lata, licen-
cja trenerska UEFA C (w trakcie kursu 
UEFA B)

Jak sam mawia, jest wręcz uzależnio-
ny od piłki nożnej – mecze, treningi, gra 
FIFA. Nie ma u niego dnia bez piłki noż-
nej w jakiejkolwiek formie. 

Z tą dyscypliną sportu czynnie zwią-
zany jest praktycznie od przedszkola. Z 
Sucharami Suchy Las najdłużej, ale warto 
zaznaczyć, że w kategoriach juniorskich 
nabierał boiskowego doświadczenia tak-
że w Lechu Poznań oraz Tarnovii Tarno-
wo Podgórne. Jego trenerskim marzeniem 
jest poprowadzenie kadry narodowej, ale 
wcześniej chciałby wychować kadrowi-
cza spośród swoich podopiecznych. 

Wojtek w pierwszym kontakcie pozo-
stawia po sobie pogodne wrażenie, jednak 
w trakcie meczu „uwielbia” sobie pody-

skutować z arbitrami i do końca walczyć 
o swoje. Obecnie z powodzeniem prowa-
dzi zespół trampkarza starszego (rocznik 
2006) i jak sam podkreśla na pierwszym 
miejscu zawsze jest drużyna, a indywidu-
alności schodzą na drugi plan. 

Z wykształcenia jest również fizjotera-
peutą (AWF Poznań), a swoje horyzonty 
zawodowe chciałby poszerzać na każdym 
z możliwych obszarów pracy ze spor-
towcami. Profesjonalizm Wojtka został 
ostatnio doceniony poprzez włączenie go 
do sztabu reprezentacji Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej, w którym jeszcze 
intensywniej będzie rozwijał swoje kom-
petencje jako fizjoterapeuta i trener przy 
kadrach roczników 2007-2010.  

Trener Gerke w Sucharach słynie z 
niesamowitej czujności podczas snu, 
w trakcie obozu obudzi go nawet szept 
podopiecznych z domku odległego o 100 
metrów. Wojtek często bywa wulkanem 
energii w szatni podczas przerwy me-
czowej, a jego „suszarka” jest nie mniej 
skuteczna od tej w wykonaniu Alexa Fer-
gusona. Zawsze profesjonalnie przygoto-
wany i ambitny do ostatniej minuty, tego 
samego wymaga od swoich zawodników.  

Wojtek, życzymy powodzenia na eg-
zaminie!

Mariusz Rembicki

GRAJĄ SUCHARY
Drużyna seniorów kontynuuje rozgrywki ligi okręgowej. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Drużyny młodzieżowe Sucharów rów-
nież kontynuują swoje zmagania w li-
gach okręgowych oraz wojewódzkich. 
Harmonogramy rozgrywek oraz aktualne 
wyniki można śledzić na naszej stronie in-

ternetowej oraz w mediach społecznościo-
wych. Zapraszamy do kibicowania oraz 
wspierania naszych wszystkich drużyn z 
zachowaniem obowiązujących obostrzeń 
epidemicznych. Tęsknimy już za Waszym 

dopingiem i liczymy wkrótce na otwarcie 
trybun. 

SUCHARY TO MY!!! MOŻEMY 
WSZYSTKO!!! Do zobaczenia na me-
czach.

marcin Jaśkowiak

SzTaB TReneRSKi nieBieSKo-żÓłTych

Data Godzina Miejsce Mecz

3 maja 16:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Meblorz Swarzędz
8 maja 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Avia Kamionki

15 maja 15:00 Złotkowo, ul. Żytnia Złoci Złotkowo – SUCHARY Suchy Las
19 maja 20:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Szturm Junikowo Poznań
22 maja 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Victoria II Września
26 maja 20:00 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Canarinhos Skórzewo

3 czerwca 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - LKS Baborówko
9 czerwca 18:00 Owińska, ul. Poprzeczna 12 Jurand Koziegłowy – SUCHARY Suchy Las

12 czerwca 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa SUCHARY Suchy Las - Płomień Nekla
19 czerwca 13:00 Kobylnica, Poznańska 1 Piast Kobylnica – SUCHARY Suchy Las
26 czerwca 13:00 Swarzędz, Św. Marcina Lider Swarzędz- SUCHARY Suchy Las

Polonia II Środa Wlkp. nie wyznaczyła jeszcze terminu spotkania.
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Sala treningowa w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, 
gdzie judocy przebywali do końca 2019 
roku, była dobrze przystosowana do tre-
nowania judo. Na przestrzeni lat Klub 
stworzył dogodne i profesjonalne warun-
ki do walki o najwyższe trofea w kraju i 
za granicą. Dzieci i młodzież z Suchego 
Lasu trenowała na dobrze przygotowanej 
amortyzowanej macie, mieli do dyspozycji 
siłownię oraz zaplecze sanitarne. Takie wa-
runki sprawiły, że judocy mogli się rozwi-
jać, bez potęgujących się zmartwień o to, 
jak będzie wyglądał kolejny dzień. 

Sytuacja zmieniła się rok temu, gdy 
UKS Gimnazjon Suchy Las – klub z tra-
dycjami i wieloma sukcesami na swoim 
koncie, został pozbawiony praktycznie 
możliwości funkcjonowania. Wraz z roz-
poczęciem przebudowy hali w szkole przy  
ulicy Poziomkowej i brakiem miejsca dla 
judoków w planach zagospodarowania 
przestrzeni po remoncie, Klub wynajął 
miejsce (box) w Galerii Obornickiej. 

Pomimo zapewnień i obietnic, że Gmina 
zagwarantuje zastępcze lokum posiadające 
odpowiednie warunki do treningów – do 
dzisiaj tak się nie stało. Było to duże ob-
ciążenie logistyczne, finansowe i czasowe 
nie tylko dla Klubu, który niemal z dnia na 
dzień musiał przenieść się z miejsca, które 
tworzył od 17 lat, lecz także dla zawod-
ników, którzy wielokrotnie samodzielnie 
muszą przyjeżdżać na codzienne treningi, 
a także ich rodziców, bez których pomocy 
nie udałoby się sprawnie „przeprowadzić”. 
Niektórzy, z uwagi na zmianę miejsca tre-
ningów, musieli podjąć także decyzję o 
opuszczeniu klubu. 

W oczekiwaniu na obiecane od Urzędu 
Gminy Suchy Las miejsce z odpowiednim 
do wieku i umiejętności naszych zawodni-

ków zapleczem do trenowania, którego re-
alizacja przedłużyła się już łącznie o ponad 
rok, w obliczu piętrzących się rachunków 
za kolejne raty najmu komercyjnej prze-
strzeni, w czym zdecydowanie nie poma-
gała panująca pandemia koronawirusa i 
ostatecznie w związku z końcem obowią-
zywania umowy, Zarząd UKS Gimnazjon 
musiał podjąć decyzję o kolejnej zmianie 
miejsca treningów. 

Od trzech miesięcy drużyna trenera 
Henryka Kuszy zmuszona jest realizować 
kolejne założenia treningowe na małej sal-
ce znajdującej się w siłowni Fit Athletica 

przy ulicy Szkolnej. Pomieszczenie nie jest 
dostosowane do uprawiania tego rodzaju 
dyscypliny. Sala ma 45m2 i nie pozwala na 
swobodny udział w zajęciach więcej niż  
4 osób. Wypada zaznaczyć, że nawet w 
kategorii dzieci minimalna dopuszczalna 
wielkość pola do walki judo, wraz z pa-

sem bezpieczeństwa wynosi 9x9 m, czyli 
81m2. 

Mimo tych ciężkich warunków, judo-
cy robią wszystko by wciąż utrzymywać 
wysoki poziom sportowy. Na ostatnich 
Mistrzostwach Wielkopolski Dzieci, Mło-
dzików, Juniorów młodszych i Juniorów, 
które odbyły się 13 lutego, UKS „Gimna-
zjon” Suchy Las wziął udział w trzech ka-
tegoriach wiekowych U14, U16 i U18 oraz 
w Festiwalu Dzieci. 

Klub reprezentowało 18 zawodniczek 
i zawodników, którzy łącznie zdobyli 17 
medali: 8 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe 
oraz jedno V miejsce. 

W tym miejscu należy również podkre-
ślić, że to nie kolejne restrykcje demonizują 
przygotowania do startów, lecz to właśnie 
warunki na sali nie pozwalają realizować 
założeń i zniechęcają do dalszych przygo-
towań. Nasi zawodnicy są bowiem kadro-
wiczami reprezentującymi odpowiednio 
kraj oraz województwo, a także wielokrot-
nie również stypendystami. 

Klub ma jeszcze jeden problem. Pucha-
ry i medale zdobyte przez sportowców w 
całej historii, klubowe archiwum, a także 
zgromadzony na przestrzeni lat sprzęt spor-
towy, tj. liny, manekiny, hantle, ławeczki, 
sztangi, trampoliny spakowano w tekturo-
we pudła i plastikowe worki. Całość od kil-
ku miesięcy leży na jednym z korytarzy w 
szkole. Nie ma tego gdzie przenieść, gdyż 
Klub nie ma swojej siedziby, ani żadnego 
zaplecza magazynowego. 

Chęć pracy, rozwoju, walki o kolejne 
trofea oraz zainteresowanie uczestnictwem 
w treningach judo jest duże. Również ro-
dzice mają świadomość pozytywnego 
wpływu tego sportu na kształtowanie cha-
rakteru swoich dzieci. Niestety na tę chwi-
lę nie jest to możliwe. 

Sylwia Narożnowska 
Arkadiusz Zych

Kłopoty z salą – gdzie teraz 
trenują judocy z Suchego Lasu?
Nie tylko pandemiczna aura torpeduje przygotowania zawodników judo z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Gimnazjon Suchy Las do kolejnych startów w sezonie 2020/2021.

Producent Mebli LENA ŁUBOWO  
przyjmie do pracy na stanowisko 

doRadCa klienta 
w pełnym wymiarze. 

Praca od zaraz w Centrum Meblowym  
POLSKIE MEBLE w Poznaniu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
pod numerem telefonu: 534 329 895  
lub e-mailowo: as.lena@icloud.com

oGłoSZeNie
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Liga Red Box Junior powstała z myślą 
o rozwoju dzieci wchodzących dopiero w 
rywalizację piłkarską. Grają w niej chłopcy 
i dziewczynki, starający się dostać do ze-
społów rywalizujących o punkty w Wielko-
polskim Związku Piłki Nożnej. Atmosfera 
towarzysząca rozgrywkom jest piknikowa, 
a radość ze strzelonych bramek niezwykła. 

Poza wymiernym czynnikiem, jakim 
jest podnoszenie umiejętności piłkarskich, 
młodzi piłkarze zyskują umiejętność pracy 
zespołowej, uczą się zasad fair play, poznają 
smak rywalizacji i radości z wygranych, ale 
też doświadczają mobilizacji do bycia coraz 
lepszym w przypadku porażki. 

Zastrzyk energii, który dają uczestnikom 
sportowe rozgrywki w Lidze, rekompensuje 
konieczność porannego wstawania, a sama 
myśl o udziale w Red Box Junior Lidze po-
woduje nawet, że dzieci budzą się chętnie 
nie mogąc się doczekać udziału w meczach. 
A że atmosferę Ligi tworzą również kibice – 
opiekunowie, to i oni nie narzekają 
na wczesne weekendowe pobudki. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, że 
przyjeżdżają do nas zespoły z całej 
Wielkopolski, z miejscowości ta-
kich jak Stęszew, Września, Gnie-
zno, Śrem, Żydowo czy Witkowo, 
a mają do przejechania ok. 50 km! I 
robią to z niebywałą radością.

Od strony technicznej Red Box 
Junior Liga to rozgrywki prowa-
dzone wg unifikacji PZPN, sto-
sownej do rywalizacji roczników 
2010 i młodsi, 2011 i młodsi, 2012 
i młodsi, 2013 i młodsi, czyli bez 
wyników, wygranych i przegra-
nych! Mecze rozpoczynają się od 
godziny 9, a pierwsi młodzi piłka-

rze czekają na nie od godziny 7.30. Wszyst-
ko dzieje się przez 5 sobót lub niedziel  w 
ramach najbliższej rundy wiosennej. 

Warto też podkreślić, że od wielu lat 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w peł-
ni popiera nasze rozgrywki Red Box Junior 
Liga, pomagając wielokrotnie przy ich or-
ganizacji. 

Zapraszamy wszystkie rodziny i opieku-
nów do kibicowania naszym młodym spor-
towcom.

Bielik Cup Kraków 2021
Bardzo interesujących doświadczeń 

sportowych, integracji i  samodzielności do-
świadczyła drużyna z naszej gminy z rocz-
nika 2013 i młodszych, prowadzona przez 
trenera Bartka Bzowego. Młodzi piłkarze 
zagrali w ciekawie zorganizowanym turnie-
ju Bielik Cup 2021, wybierając się w tym 
celu aż do Krakowa. Nasz zespół pokazał 
się z bardzo dobrej strony, co zaowocowało 
zaproszeniem do turnieju finałowego w Za-

kopanem, który odbędzie się już 
niebawem. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za dobry występ 
naszych podopiecznych.

co z dziećmi w wakacje, 
które zbliżają się dużymi 

krokami?
Obozy, obozy dochodzeniowe, 

półkolonie, wycieczki to najlepsza 
forma wszechstronnego rozwoju dzieci 

i młodzieży.
W tym roku nasza Akademia planuje 

zorganizować dwa obozy. Jeden byłby tra-
dycyjnym obozem, na który dwa razy w 
roku wysyłamy naszych podopiecznych, a 
drugi to obóz Pro Camp. Oba nastawione 
są na poprawę umiejętności piłkarskich, ale 
oba oferują też sprawdzenie się młodego 
człowieka w innych kwestiach.

Obóz „tradycyjny” 

Trwa 7 dni, w ciągu których 
przeprowadzonych jest około 16 
jednostek treningowych. Zwykle 
tyle treningów wykonuje się w cią-
gu 4-6 tygodni, więc główny cel 
obozu nie podlega dyskusji. Nie 
możemy jednak zapominać o in-
nych aspektach, które stawiamy so-
bie za cel na takich zgrupowaniach. 
Jednym z nich jest kształtowanie 
samodzielności dziecka. Uczestnik 
obozu zawsze może liczyć na po-
moc ze strony trenera czy kolegi z 

Pytacie, czym jest Red Box 
Junior Liga…
Otrzymujemy w tej sprawie mnóstwo zapytań telefonicznych i mailowych. 
Zatem: czym jest Red Box Junior Liga, co daje młodym piłkarzom, czy warto by 
dziecko uczestniczyło w Red Box Junior Lidze, żeby wstawało w sobotę lub niedzielę 
rano, a wraz z nimi opiekunowie…?
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pokoju, ale pomoc nie oznacza wykonania 
za uczestnika postawionej przed nim pracy 
obozowej. Obozowicze przez wspólne ak-
tywności, zabawy i zadania uczą się rów-
nież współpracy i funkcjonowania w grupie 
swoich rówieśników. 

Obóz Pro Camp
Drugi obóz będzie obozem unikatowym, 

ukierunkowanym na rozwój indywidualny. 
RED BOX Pro Camp jest organizowany dla 
24 uczestników podzielonych na 4 grupy, 
pracujące w 4 blokach treningowych. Pierw-
szy blok poświęcony jest umiejętnościom 
motorycznym, drugi technice użytkowej, 
trzeci kształtowaniu umiejętności coraz bar-
dziej popularnych w małych grach.  Ostatni 
blok to szlifowanie znajomości języka an-
gielskiego. Każdy z bloków będzie przygo-
towany w sposób zachęcający uczestników 
do jeszcze większego zaangażowania w 
celu zrealizowania marzeń. Tutaj zaprosze-

nie kierujemy do wszystkich dzieci z naszej 
gminy, chcących rozwijać swoje umiejętno-
ści piłkarskie, sportowe, pod okiem wybit-
nych specjalistów. 

Półkolonie na sportowo
Co roku staramy się organizować, lub 

współorganizować półkolonie dla dzieci. 
Naszym największym osiągnięciem były 
ostatnie półkolonie w Suchym Lesie, gdzie 
540 dzieci z całej gminy, w trzech terminach, 
mogło spędzać swoją wakacyjną przerwę w 
aktywny sposób.  

Zawsze staramy się żeby półkolonie 
miały charakter sportowo-edukacyjny. Po-
dążając za ideą sportu nigdy nie zapomnie-
liśmy o rozwijaniu kreatywności, dlatego na 
naszych półkoloniach odnajdą się zarówno 
dzieci bardzo aktywne jak i te, które na co 
dzień preferują inny styl spędzania czasu. 
Te pierwsze poznają inne aktywności poza 
ruchowymi, a druga grupa – przekonuje się, 

że ruch też jest fajny. 
Półkolonie to bardzo fajna forma inte-

gracji z rówieśnikami, poparta kreatywnymi 
wyjściami. Rogalowe Muzeum, Blubry Po-
znańskie, Laboratorium Wyobraźni to tylko 
część z atrakcji półkolonijnych. Niezwykła 
atmosfera, wspólne gry, zabawy i wyjścia 
sprawiają, że uczestnicy zawsze są bardzo 
zadowoleni i chętnie do nas wracają.  Mamy 
nadzieję, że również w tym roku będziemy 
mogli zorganizować takie półkolonie i za-
opiekować się Państwa dziećmi, zapewnia-
jąc im atrakcyjne i rozwojowe spędzenie 
ciepłych, letnich dni.

Turniej Dzikich Drużyn
Naszym wielkim marzeniem jest zor-

ganizowanie w wakacje turnieju dzikich 
drużyn dla dzieciaków z naszej gminy. Tur-
nieju wzorowanego na fantastycznej książ-
ce Adam Bahdaja „Do przerwy 0-1”, który 
miałby na celu łączenie się dzieci w zespoły 
oraz dążenie do wygrania piłkarskich roz-
grywek. 

Idea jest taka: odrywamy się od kom-
puterów, telefonów i gier. Gramy w piłkę, 
uprawiamy sport, budujemy więzi, uczy-
my organizowania się, angażujemy uwagę 
najmłodszych na rzeczach wspierających 
ich rozwój i dobre wykorzystanie czasu 
wolnego. Żeby siły i energię wykorzystać 
na dobrą i bezpieczną zabawę i wspominać 
letnie „wybryki” tylko jako bieganie z roz-
wichrzonymi włosami, może ze zdartym od 
sportowej walki kolanem, ale wśród śmie-
chu i przyjacielskich relacji kumpli i kum-
pelek z boiska! 

 W wakacje z Red Box-em nie ma 
nudy!!! Serdecznie zapraszamy do naszej 
Akademii wszystkie dzieci chcące grać w 
piłkę. Czekamy na Was: www.redboxpil-
karskaakademia.pl, 730 992 150

Stowarzyszenie 
kultury Fizycznej Red Box

Zadanie to będzie realizowane przy po-
mocy środków zewnętrznych. Gmina pozy-
skała na nie kwotę w wysokości 160 tys. zł. 
Pomoc finansowa została przyznana przez 
samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach naboru wniosków na realizację 
zadań z zakresu infrastruktury sportowej 
(lekkoatletycznej).

Modernizacja bieżni prostej i okólnej 
obejmie wymianę nawierzchni. Dotych-
czasowa z mączki ceglanej zostanie zastą-
piona profesjonalną – sportową, poliure-
tanowo-gumową, nieprzepuszczalną dla 
wody i odporną na kolce. Całość zostanie 
odpowiednio wyprofilowana. Ponadto po-
wstanie nowa skocznia w dal z rozbiegiem 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 

– Efekt będzie zupełnie inny, profesjo-
nalny – podkreśla zastępca wójta Marcin 
Buliński. – Zostaną stworzone odpowied-

nie warunki do uprawiania lekkiej atletyki 
przez dzieci i młodzież. 

A kiedy młodzi ludzie będą mogli ko-
rzystać ze zmodernizowanej infrastruktury 
lekkoatletycznej? Realizacja inwestycji 
przewidziana jest jeszcze w tej połowie 
roku i ma zakończyć się przed rozpoczę-
ciem nowego roku szkolnego.  

Bs

Modernizacja w zasięgu ręki
Teren sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie przejdzie gruntowną 
przemianę. Już niebawem rozpocznie się modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz  
z infrastrukturą. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. 
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Panu Markowi Woźniakowi
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OjCA
składa

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

w imieniu Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca
Anna Ankiewicz

***

Pani Katarzynie Zawistowskiej
wyrazy żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATy
składają

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy

***

Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.

 
Państwu Łukaszowi i Elizaviecie Maciejewskim

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMy I TEŚCIOWEJ
składają

Zarząd i Tancerze
ZPiT Chludowianie

***
Z głębokim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
PANI WANDy MANIEWSKIEJ,

wieloletniej nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Biedrusku.

Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia 

składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy 

Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.

w Biedrusku

Pani
Beacie Kopiczko

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i Pracownicy Zespołu Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.

w Biedrusku

***

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci.  

                                            (Wisława Szymborska) 
 

Rodzinie i Bliskim zmarłego  
DH. STANISŁAWA KOZIEŁA  

najszczersze wyrazy  
głębokiego współczucia składają: 

Sołtys Sołectwa Golęczewo Katarzyna Kachel  
wraz z Radą Sołecką

 Radny Golęczewa Rady Gminy Suchy Las  
Marian Bajer 

 Organizacje działające na terenie  
Sołectwa Golęczewo  

oraz Mieszkańcy Golęczewa

***

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom oraz wszystkim 
tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli  

w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili  
w ostatnią drogę Naszego Ukochanego  

Męża, Tatę, Teścia, Dziadka i Pradziadka
ŚP. STANISŁAWA KOZIEŁA.

Dziękujemy za tak liczne przybycie, zamówione 
msze święte, okazane wsparcie, wieńce i kwiaty. 

Pogrążeni w smutku – żona Ewa,  
córki i syn z rodzinami.
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AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

602 45 88 47
Chludowo, ul. Poznańska 19

tel. 501 770 921

Oddam w dzierżawę lub sprzedam
20-letnie Centrum OGrOdniCze, 

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania.

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

P.H.U. “OPAŁEK”
SkłAd  
opAłu

• koStkA
• orzech

• ekogroSzki:
   *WeSołA
   *SkArbek

WuLkANizAcJA
• oSoboWe

• doStAWcze

• ciężAroWe

• roLNicze

WYWÓz 
NieczYStoŚci

NA tereNie:
• pozNAń

• SuchY LAS
• oborNiki

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

Chludowo, ul. oborniCka 25

Możliwość płatności kartą

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

tel .  883 388 770

OkAZJA!
WyjątkoWa oferta!

Sprzedam  
dom wolnostojący w  Chludowie  

po kapitalnym remoncie, 
o powierzchni całkowitej 330 m². 

Pełne uzbrojenie. 
Położony na działce o powierzchni 1500 m².

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

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

• 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

JESTEŚMY DLA CIEBIE ONLINE
Nowy Rynek 2 (obok poczty)
62-002 Suchy Las
tel./fax 61 652 16 97 
tel. kom. 507 128 032 
biuro@ubezpieczeniasucholeskie.pl

www.ubezpieczeniasucholeskie.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 


