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Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Biedrusko • Chludowo • Golêczewo • Jelonek • Osiedle Grzybowe• Suchy Las  
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Nowe nasadzenia w gminieEko konkurs rozstrzygnięty Świętowaliśmy Dzień Niezapominajki
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Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

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



Projekt oferuje: bezzwrotną dotację na 
uruchomienie swojej firmy w kwocie 20 528 
zł. Wsparcie pomostowe na pokrycie kosz-
tów jej funkcjonowania w pierwszych 12 
miesiącach, w wysokości: 514,50 zł netto / 
miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe 
dla osób zakwalifikowanych do otrzymania 
dotacji albo 2 152,00 zł netto / miesiąc – 
wsparcie pomostowe w przypadku założe-
nia działalności w sektorze odnawialnych 
źródeł energii (OZE) lub w branżach w 
obszarze inteligentnych specjalizacji (smart 
specialisation). Minimalna kwota wkładu 
własnego wynosi 2 522 zł.

Projekt skierowany jest do osób pracu-
jących, ale również niepracujących z terenu 
województwa wielkopolskiego powyżej 30. 
roku życia, które zamierzają rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą i jednocześnie należą do 
jednej z następujących grup: osoby ubogie 
pracujące; osoby zatrudnione na umowach 
o pracę krótkoterminowych lub pracujące w 
ramach umów cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają 120% 
wysokości minimalnego wynagrodzenia  
(w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu); bezrobotni 
mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający 
wsparcia, nie należący do osób z niepełno-
sprawnościami, osób długotrwale bezrobot-

nych, osób o niskich kwalifikacjach, imigran-
tów i reemigrantów oraz osób odchodzących 
z rolnictwa i ich rodzin; osoby bezrobotne, 
osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat  
i więcej, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 
spełniające jeden z warunków (osoby dłu-
gotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawno-
ściami, osoby o niskich kwalifikacjach); imi-
granci oraz reemigranci; osoby odchodzące  
z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty 
w projekcie przydzielane są osobom należą-
cym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.: 
osoby pracujące, osoby bezrobotne, osoby, 
które utworzą działalność w obszarze inte-
ligentnych specjalizacji (smart specialisa-

tion); osoby, które utworzą 
działalność w sektorze od-
nawialnych źródeł energii 
(OZE); osoby, które zade-
klarują stworzenie dodatko-
wego miejsca pracy.

W przypadku pytań do-
tyczących projektu zapra-
szamy do kontaktu: e-mail: 
twojafirma@warp.org.pl, 
www: twojafirma.warp.org.
pl, tel.: 61 65 06 214 lub 61 
65 06 240.

Joanna Fryczyńska
Dział Komunikacji i Promocji
 Wielkopolska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. 
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak,  
Andrzej Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia DNJ Jarocin. Nakład: 4800 egzemplarzy. Materiały  
do następnego numeru zbierane są do: 21 czerwca. Numer maj/czerwiec 05 (207) 2021 został zamknięty 28 maja.

w w w . s u c h y l a s . p l 3

Na mocy uchwały podjętej przez Radę 
Gminy Suchy Las, wprowadzone zostało 
zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 
rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących 
punkty sprzedaży na terenie gminy Suchy 
Las, oraz zwrot części tej opłaty. 

Co to oznacza dla samych zaintereso-
wanych? Przedsiębiorcy, których dotyczy 
opłata i regulują ją w ratach, są automa-
tycznie zwolnieni z płatności II raty. 

Natomiast przedsiębiorcy, którzy do 31 
stycznia uregulowali jednorazowo opłatę 
roczną, mogą wnioskować o zwrot 1/3 na-
leżności. W tym przypadku wystarczy do 
Urzędu Gminy Suchy Las złożyć wniosek, 

w którym należy wskazać numer konta, na 
który część opłaty ma zostać zwrócona.

Uchwała o zwolnieniu z opłaty i zwrocie 
części należności w gminie Suchy Las doty-
czy 16 punktów gastronomicznych. 

Jest to druga uchwała w tym roku podjęta 
na rzecz przedsiębiorców. Styczniową objęci 
zostali przedsiębiorcy, których przychody za 
rok 2020 w porównaniu do roku 2019 były 
niższe o co najmniej 50 procent. I dotyczyła 
ona zwolnień z podatku od nieruchomości – 
od gruntów, budynków i budowli lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem działalności 
za pierwszy kwartał 2021 roku. 

BS

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców
Pandemia nie odpuszcza, a wprowadzane na różnych jej etapach obostrzenia odcisnęły 
swoje piętno na funkcjonowaniu gospodarki, także tej lokalnej. Dlatego Gmina uruchomiła 
kolejne wsparcie dla swoich  przedsiębiorców. Tym razem dotyczy ono tych, którzy 
prowadzą działalność gastronomiczną.

Skorzystaj z dotacji na firmę
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami  
– Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim w styczniu 2021 roku rozpoczęła realizację 
projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę”. 7 czerwca br. rozpocznie się drugi i ostatni nabór 
zgłoszeń do projektu!



05 •  maj/czer wiec  20214

***
Z ogromnym smutkiem  

oraz poczuciem wielkiej straty 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. piotra KopersKiego
Radnego III i IV kadencji  
Rady Gminy Suchy Las,

społecznika, przedsiębiorcy,  
zasłużonego rzemieślnika.

Rodzinie Zmarłego
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

W imieniu Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca Anna Ankiewicz

***

Andrzej Cygańczyk, 
przedsiębiorca, 
prezes Sucholeskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

Z wielkim żalem pożegnaliśmy śp. 
Piotra Koperskiego i śp. Andrzeja 
Hellmanna. Obaj Panowie byli przy-
jaciółmi naszego stowarzyszenia, a ich 
małżonki wraz ze mną jego współzało-
życielkami. Piotr Koperski jako jeden 

z najaktywniejszych i najwierniejszych 
przyjaciół stowarzyszenia, przyjaciel 
ubogich potrzebujących dzieci otrzymał 
tytuł honorowego członka stowarzysze-
nia. Uważał, że każde przedsięwzięcie, 
które wnosiło w życie dziecka uśmiech  
i zadowolenie było bezcenne. 

Cóż mogę jeszcze powiedzieć… 
Piotr i Andrzej – ludzie o wielkim ser-
cu, wspierający bardzo mocno działal-
ność stowarzyszenia, angażujący się w 
akcje charytatywne – uczestnicy wielu 

bali, rajdów samochodowych, z których 
dochód przekazywany był dla potrzebu-
jących dzieci.

Zgasły wielkie dwa serca. 

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Charakter i prawdziwy obraz naszej 
gminy, naszych miejscowości i wspólnot 
tworzą ludzie. Zwłaszcza Ci, którym 
zależy, aby świat, w którym żyjemy był 
trochę lepszy. 

Ludzie traktujący pracę jako przywi-
lej i prawo, a dzielenie się jej owocami 
i sukcesami z innymi – jako moralny 
obowiązek. Zaangażowani w przeróżne 
projekty środowiskowo-społeczne, które 
dzięki Ich doświadczeniu oraz wsparciu 
finansowemu przez wiele lat doskonale 
funkcjonowały w naszej lokalnej spo-
łeczności. Niestety nawet Oni nie są 
nieśmiertelni. 

Dlatego z wielkim smutkiem żegna-
liśmy w ostatnim czasie takich wspa-
niałych ludzi jak Zygmunt Trzybiński, 

Jacek Czaczyk, Tadeusz Krasiński,  
Andrzej Hellmann, a przed kilkoma 
dniami Piotra Koperskiego. 

Ta ostatnia śmierć i pożegnanie Pio-
tra Koperskiego były dla mnie najbar-
dziej bolesne i bardzo symboliczne. 

Znałem Piotra ponad 20 lat. Za-
pewne nasze drogi by się nie spotkały, 
gdyby nie Jego decyzja o kandydowa-
niu do Rady Gminy Suchy Las w 1998 
roku. Ujęła mnie wtedy determinacja 
Piotra i chęć walki –  ale nie o mandat 
radnego, poklask czy apanaże. Trakto-
wał to strategicznie, a zarazem ideowo. 
Przede wszystkim chciał rozbudować 
bazę sportową!!!

Hala sportowa, basen i stadion –  to 
były Jego cele. Realizował je później 
konsekwentnie, przez kolejne lata już 
jako radny i działacz sportowy. Piotr 
był entuzjastą, posiadającym swoisty  

i niezwykły dar przekonywania innych. 
Gdy brakowało w rozmowach argumen-
tów, na stole pojawiały się ciepłe pącz-
ki  i rogale z Jego cukierni i wszystko 
nagle stawało się prostsze, łatwiejsze 
i słodsze. W krótkim czasie na terenie 
gminy pojawiły się nowe obiekty sporto-
we. Przy każdej okazji spotkania wracał 
jednak do niezrealizowanej obietnicy 
stadionu gminnego…

Szkoda, że nie usiądziemy razem przy 
Twoich rogalach!!! Ale obiecuję, że bę-
dziesz miał swoje honorowe miejsce na 
trybunach.

Piotr i Monika Koperscy odbierają Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – najwyższe odznaczenie 
rzemieślnicze (2009 rok).
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Krzysztof Linkowski,  
sportowiec – lekkoatleta,  
były dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie

Piotra poznałem, jak przyszedłem 
do Suchego Lasu. To było w 2003 roku. 
Piotr jako radny Gminy Suchy Las i 
inicjator budowy hali sportowej w Su-
chym Lesie był wtedy członkiem komi-
sji konkursowej na dyrektora Gminnego 
Ośrodka Sportu, a ja ubiegałem się o to 
stanowisko. Piotr poparł wówczas moją 
kandydaturę, jak powiedział później, 

przeważyły moja wiedza i doświadcze-
nie zawodowe. Od tego momentu za-
częła się nasza współpraca i znajomość 
na niwie sportowej. Piotr poznał mnie 
z przedsiębiorcami działającymi na te-
renie gminy, a oni wsparli działalność 
ośrodka, wydarzeń sportowych, fundu-
jąc np. nagrody czy stroje dla naszych 
pracowników.  

Piotr był człowiekiem, na którego 
zawsze mogłem liczyć. Pomagał bezin-
teresownie. Tak, jak jego żona Monika.

Z Piotrem zawsze się dobrze rozu-
mieliśmy. Mieliśmy wspólne tematy, 
zainteresowania. Piotrowi był bliski 

sport. Był miłośnikiem piłki nożnej – 
jako kibic i działacz. Z kolei ja zaraz 
po ukończeniu studiów na wydziale 
rolno-spożywczym, pracowałem w pie-
karnictwie jako technolog, w zawodzie, 
z którym Piotr związany był przez całe 
życie. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
informację o śmierci 

Śp. piotra KopersKiego.
Rodzinie i bliskim składamy najgłębsze 

wyrazy współczucia.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  

w Suchym Lesie
Katarzyna Kustoń

wraz z Pracownikami

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

piotra KopersKiego.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Maciej Jankowiak, Wiesława Prycińska, 
Robert Rozwadowski

z Miejscowej Grupy Radnych

***
Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią im się płaci 
(Wisława Szymborska)

Rodzinie i Bliskim
zmarłego Pana

piotra KopersKiego
składamy najszczersze wyrazy głębokiego 

współczucia.
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

***

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci

Śp. taDeUsZa KrasiŃsKiego
Radnego I i III kadencji, 

byłego Wiceprzewodniczącego  
Rady Gminy Suchy Las

oraz
Przewodniczącego Zarządu  

Osiedla Biedrusko
w latach 1998-2006.

Pan Tadeusz Krasiński był osobą  
zaangażowaną w tworzenie 

struktur samorządowych  
w Gminie Suchy Las.

Społecznikiem – dla którego  
sprawy Biedruska były najważniejsze.

Rodzinie Zmarłego
składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

W imieniu 
Rady Gminy Suchy Las 

Przewodnicząca 
Anna Ankiewicz

***

***

Przychodzi nam pożegnać
niezwykłego człowieka

Śp. aNDrZeJa HeLLMaNNa.
Pan Andrzej Hellmann  

był znakomitym przedsiębiorcą 
– twórcą grupy „ZAWGAZ”  

w Suchym Lesie.
Zaangażowanym społecznie  

współtwórcą 
i aktywnym członkiem 
jednego z pierwszych  

stowarzyszeń w gminie 
– „Sucholeskiego Stowarzyszenia  

Pomocy Dzieciom”.
Przez wiele lat zaangażowany  

w budowanie wizerunku  
Gminy Suchy Las. 

Rodzinie Zmarłego
składamy szczere wyrazy  

współczucia.
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

W imieniu 
Rady Gminy Suchy Las 

Przewodnicząca 
Anna Ankiewicz

***
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  Informacje jednostek pomocnIczych

Wkroczyliśmy w nowy 
wiosenno-letni okres ak-
tywności na osiedlu. Na 
szczęście nie tylko pogoda, 
ale także i znoszone sukce-
sywnie restrykcje sanitarne napawają Za-
rząd Osiedla, jego mieszkańców i  sym-
patyków nadzieją na rozwinięcie szeregu 
inicjatyw, choćby z okazji obchodzonego 
jubileuszu 25-lecia osiedla. 

Na osiedlu rozwinęło się wiele inte-
gracyjnych, stałych propozycji zdrowego 
spędzania wolnego czasu. Na naszym bo-
isku przy Sosnowej odbywają się zajęcia 
SALSATION i sprawnościowe ćwiczenia. 
Na polanę pod lasem wróciły cykliczne 
zajęcia z jogi. Szczegóły na naszych stro-
nach www i FB.  

Ważnym elementem integracyjnym na 
osiedlu były obchody Dnia Flagi, które 
zostały zorganizowane 2 maja wraz z od-

słonięciem Dębu 25-lecia osiedla. Na Pla-
cu Grzybowym pojawiły się nowe maszty 
flagowe. 

Pod koniec kwietnia udało się prze-
prowadzić naszą tradycyjną imprezę 
– „Sprzątania świata”, która znów zgro-
madziła wielu mieszkańców. Serdecznie 
dziękujemy zaangażowanym, w  tym wie-
lu młodym osobom. Wysprzątaliśmy nasz 
sąsiedzki lasek, a i wiele miejsc na osie-
dlu. Tego dnia na polanie pod lasem mie-
liśmy także okazję obejrzeć pokazy eko-
logicznego – i ekonomicznego – spalania. 
Ponadto braliśmy udział w Dniu Niezapo-

minajki, nasadzając te piękne kwiatki w 
kilku miejscach na osiedlu. Oby rozsiały 
się na naszych trawnikach, jak i w wielu 
miejscach naszej gminy.

Zarząd Osiedla wraz z Komitetem Ob-
chodów 25-lecia osiedla planuje następne 
inicjatywy jubileuszowe, które oczywi-
ście są zależne od bieżącej sytuacji pan-
demicznej. Już w czerwcu zapraszamy na 
dwie z nich: 
–  MsZa DZiĘKCZYNNa za ćwierć-

wiecze osiedla w intencji mieszkańców, 
w parafii św. Beretty Molli w Złotni-
kach, w dniu Bożego  Ciała – 3 czerw-
ca, godz. 11.15.

–  FestYN DLa NasZYCH NaJ-

MŁoDsZYCH MiesZKaŃCÓW 
pN. „JesteM stĄD” w sobotę  
12 czerwca od godz. 10.00 na terenie 
boiska przy ul. Sosnowej. Zapowiada-
my szereg ciekawych atrakcji i niespo-
dzianek, wśród których: przejażdżki 
konne, teatrzyk  WARIATE, dmuchań-
ce, ścianka wspinaczkowa, pokazy i 
animacje. Ponadto dzieci będą mogły 
zaśpiewać razem z Gościem Specjal-
nym. Będziemy też zbierać na wsparcie 
dla 10-letniej ANI, naszej mieszkanki, 
którą czeka bardzo kosztowna operacja. 
Szczegóły na plakatach.

Na okres letnich ro-
werowych wycieczek 
mamy w planach ogło-
szenie kolejnego kon-
kursu GEOCACHING, 
który będzie promował 
rowerowe docieranie 
do ciekawych miejsc 
w naszej gminie.  Ze 
względu na dynami-
kę zmian przepisów, kolejne propozycje 
obchodów jubileuszowych będziemy pre-
zentować na bieżąco.

Udało się także zrealizować szereg za-
dań z listy tzw. Zadania Lokalnego 2021 
(„elektroniczne ucho” dla SP1, budki dla 
jerzyków, nowa zabawka na placu za-
baw, nasadzenia, działania integracyjne). 
Wybrany został projektant do realizacji 
projektu technicznego zagospodarowania 
polany pod lasem (środki z ZL 2020). 

Do 25 czerwca na ręce przewodni-
czącego Zarządu Osiedla, oczekujemy 
zgłoszeń społecznych propozycji miesz-
kańców do tzw. Zadania Lokalnego na 
2022 rok. Wpłynęło już kilka ciekawych 
wniosków. Po przekazaniu listy propozy-
cji od mieszkańców,  Wójt dokona wstęp-
nej oceny tego zestawienia, które będzie-
my głosować na Zebraniu Mieszkańców 
przed 15 września. Niestety nie wiemy 
jeszcze, czy będziemy mogli zorganizo-
wać wiosenne Zebranie Mieszkańców.  

Od 1 czerwca wraca działalność świe-

tlicy przy Placu Grzybowym 16. Oczeku-
jemy zgłoszeń ze strony zainteresowanych 
grup, by zaktualizować grafik aktywności 
po wznowieniu działalności  świetlicy. 

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

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego

Jarosław Dudkiewicz
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28 kwietnia odbyła się XXXII sesja Rady 
Gminy Suchy Las, podczas której podjęto 
aż dwanaście uchwał w sprawie przyzna-
nia dotacji na remonty zabytkowych nieru-
chomości w Gminie Suchy Las. 

Dotację otrzymało  sześciu wniosko-
dawców z Golęczewa, jeden ze Złotnik Wsi 
i trzech  z Chludowa, gdzie wsparto rewa-
loryzację zabytkowego parku i znajdującej 
się w nim  sztucznej  groty. Dwie dotacje 
trafiły do inwestorów z terenu Biedruska: 
na remont starego kasyna wojskowego, 
rewitalizację stawu i zabytkowej ścieżki 
na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. 
Rada Gminy na wniosek Wójta łącznie na 
wsparcie ratowania zabytków przeznaczy-
ła 260 tys. zł, zwiększając  zaplanowany 
tegoroczny budżet na ten cel o 80 tys. zł.   

Dokonano również innych zmian w 
budżecie i Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Główne dotyczyły zwiększenia 
środków na budowę sieci teletechnicznej 
(światłowodowej) w Suchym Lesie na os. 
Na Wzgórzu, przy ul. Owocowej,  w Złot-
nikach na os. Złotniki Park i przy ulicach 
Pigwowej i Azaliowej. 

Rada nie podzieliła zdania Wójta, co 
do uchylenia uchwały w sprawie zasad i 
warunków sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, i ostatecznie 
projekt uchwały zdjęto z obrad. Zdjęto 
również z obrad projekt uchwały w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Biedrusko – rejon ulic 
Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 
7 Pułku Strzelców Konnych. 

Rada wyraziła zgodę na dzierżawę 
czterech działek w Suchym Lesie oraz 
przejęcia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogą powiatową – ul. Sucho-
leską w Suchym Lesie oraz dróg 2061P 
(ul. Dworcowa) w Golęczewie i 2427P (ul. 
Dworcowa) w Chludowie i Zielątkowie. 

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektu nowego „Regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na te-
renie gminy Suchy Las”, przygotowanego 
przez Aquanet. 

Podjęciem uchwały zakończono kilku-
miesięczny proces zmiany Statutu Gminy 
Suchy Las. 

Rada uznała trzy 
petycje za bezzasadne, 
gdyż wykraczały poza 
kompetencje Rady Gmi-
ny. Dotyczyły one gwa-
rancji bezpieczeństwa 
szczepionki przeciwko 
Covid-19 oraz zapew-
nienia pakietu profilak-
tycznego suplementów witaminy D.  

Wójt poinformował o dalszej moder-
nizacji oświetlenia na terenie gminy, tym 
razem przetarg dotyczył  Złotnik Osiedla, 
ulicy Obornickiej i Biedruska. Pomału do-
biega końca budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 i budowa 
ścieżki rowerowej na ulicy Stefańskiego. 
Trwa modernizacja ul. Szkółkarskiej. Od-
było się też otwarcie ofert w sprawie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie.  
W przygotowaniu jest też projekt na budo-
wę budynku urzędu.

Cały protokół z sesji oraz wyniki głoso-
wań znaleźć można na stronie BIP Urzędu 
Gminy Suchy Las: bip.suchylas.pl/294/
protokoly-kadencja-2018-2023.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Suchy Las 

Anna Ankiewicz

Z sesji Rady Gminy Suchy Las
– DOTAcjE nA zAbyTKI PRzyznAnE
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Wszyscy tęsknimy za 
normalnością. Pandemia 
jest cały czas z nami. Za 
chwilę minie połowa 2021 
roku, a nadal Maseczki, Dy-
stans, Dezynfekcja!   

Mimo trudnych warunków, 
do których chyba już wszyscy 
się przyzwyczailiśmy – Za-
rząd Osiedla Suchy Las cały 
czas pracuje dla mieszkańców.  
Ubolewamy nad tym, że nie 
możemy się z Wami spotkać, 
czy to na zebraniu mieszkań-
ców, czy co ważniejsze na 
imprezach i spotkaniach inte-
gracyjnych na naszym osiedlu 
– z najmłodszymi, seniorami.  
Pamiętamy jednak, że najważniejsze jest 
nasze zdrowie, a ponieważ obserwujemy 
częściowo bardzo wolny powrót do nor-
malności, mamy ogromną nadzieję, że 
spotkamy się we wrześniu.  

Dziś natomiast na łamach naszej Ga-
zety pragniemy poinformować i przypo-
mnieć Wam drodzy mieszkańcy, co Za-
rząd Osiedla robił i co zamierza zrobić 
dla Was na naszym osiedlu. 

W dniu 8 marca, mimo panujących 
obostrzeń, zorganizowaliśmy zajęcia ta-
neczne Salsation. Cudowna Sandra roz-
grzała panie tanecznym krokiem, zadbała 
o bardzo dobre samopoczucie i wspólną 
zabawę. Był tradycyjny kwiatek, kawa i 
coś słodkiego.  Dla naszych najmłodszych 
pań zakupiliśmy materiały higieniczne 
do pierwszej w naszej gminie „Różowej 
Skrzyneczki”, która została za-
montowana w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Suchym Lesie. 

W kwietniu Zarząd rozdawał 
maseczki dla mieszkańców przed 
Centrum Kultury, a po kilku te-
lefonach od zainteresowanych, 
maseczki dostarczyliśmy bezpo-
średnio pod wskazane adresy. Z 
uwagi na liczne sugestie i nasze 
obserwacje zainicjowaliśmy akcję 
– sprzątaj po swoim psie. Na pla-
katach w osiedlowych gablotach, 
na banerach na ogrodzeniach in-
formowaliśmy, że posprzątanie 
po swoim psie jest dla naszego 
wspólnego dobra. Cały czas przy-
pominamy naszym mieszkańcom, 
że posiadanie psa zobowiązuje. 

Od początku kwietnia propagujemy 
dwa ogólnopolskie przedsięwzięcia: Naro-
dowy Spis Powrzechny Ludności i Miesz-
kań 2021 i #Szczepimy Się, oraz gminną 
inicjatywę – Sucholeski Rower Gminny, 
czyli „Weź rower i jedź!”. Informacje o za-

łożeniach tych przedsięwzięć 
tradycyjne zamieściliśmy na 
osiedlowych tablicach ogło-
szeń.  

Cieszymy się, że mimo panującej sy-
tuacji realizowane są zadania lokalne. 
Zamontowana została pierwsza w naszej 
gminie huśtawka dla osób niepełnospraw-
nych. Zrealizowane zostały nasadzenia na 
skrzyżowaniu ulic Obornicka i Młodzie-
żowa. Po zakwitnięciu będzie to kolejny 
piękny fragment naszego osiedla. 

24 kwietnia wspólnie z Zarządem 
Osiedla Grzybowego sprzątaliśmy nasze 
osiedle, w tym m.in. lasek i tereny przy 
„górce saneczkowej”. Zebranych śmieci 
było bardzo dużo!!! W tym miejscu na-
suwa się pytanie – czy nie wstyd tym z 
naszych mieszkańców, że mając liczne 
w tym rejonie i na całym osiedlu kosze, 
rzucają śmieci „gdzie popadnie”??? Od-
powiedzią ze strony naszego Zarządu 
niech będzie informacja, że od 15 maja 

powstał na naszym osiedlu piękny skwer 
niezapominajek – bardzo się z tego cie-
szymy. Dumą napawa nas też fakt, że z 
inicjatywy Zarządu Osiedla,  przy życz-
liwej akceptacji Pana Wójta Grzegorza 
Wojtery, zostało zrealizowane oświetlenie 

naszego bardzo waż-
nego miejsca – Głazu 
z tablicą  Powstania 
Wie lkopolsk iego . 
To miejsce pamięci 
narodowej w naszej 
gminie uzyskało do-
stojny wygląd, a hołd 
bohaterom Powsta-
nia Wielkopolskiego 
został należycie wyeksponowany.    

Niestety nie powiodła się inicjatywa 
budowy lodowiska przy Urzędzie Gminy 
dla najmłodszych. Mimo naszych starań, 
zaangażowania Pani Przewodniczącej 
Anny Ankiewicz i przyjaciół z Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Zielątkowa, nie 
udało się. Było nam przykro, że ledwie 
rozpoczęta trudna praca została zniszczo-
na. Może w trakcie przyszłej zimy spró-
bujemy jeszcze raz. W tym miejscu pra-
gnę kolejny raz podkreślić, że wszystko 
co dotychczas zrealizowaliśmy, wszystkie 
inicjatywy i przedsięwzięcia odbyły się 

z zachowaniem obowiązującego 
reżimu sanitarnego. Dla Zarządu 
Osiedla Suchy Las zdrowie miesz-
kańców było i nadal jest najważ-
niejsze.

Przed nami kolejne przedsię-
wzięcia. W maju i czerwcu pięk-
ne święta: Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, Dzień Ojca. Już wiemy, 
że nie zrealizujemy np. festynów 
jak przed laty. Za to pod koniec 
maja odbył się i w czerwcu będzie 
kontynuowany cykl spotkań dla 
każdego z nas pod wspólnym ha-
słem „RUSZ SIĘ NA WIOSNĘ”.  
O wydarzeniach tych – serdecznie 
na nie zapraszając – będziemy in-
formować na naszym osiedlowym 
FB i w naszych gablotach ogłosze-

niowych, gdzie zamieszczane są na bieżą-
co wszystkie ważne informacje.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i 
życzymy dużo zdrowia.

Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla Suchy Las 

Sylwia Szenk                                                         
wraz z Zarządem

  Informacje jednostek pomocnIczych
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Dziś na łamach gazety przedstawiamy zarząd MRG.
Przewodniczący  
– Kacper Czerwiński.

Mieszkam w Suchym Lesie. Chodzę 
do klasy 8 w Szkole Podstawowej nr 1 
im. W. Bogusławskiego w Suchym Le-
sie. Interesuję się wieloma rzeczami, od 
muzyki po Azję, ale najbardziej kocham 
tańczyć. 

Do rady chciałem przystąpić, bo wie-
działem, że będąc jej członkiem będę 
miał większe możliwości, aby zrobić 

coś dobrego dla gminy i jej mieszkańców, zarówno młodzieży, 
jak i osób starszych. 

Podczas mojej kadencji jako przewodniczący rady chciałbym 
zrobić jak najwięcej, ile się tylko da, lecz niestety jest to trochę 
utrudnione przez pandemię. Jednakże zaczynamy współpraco-
wać z innymi radami z naszego powiatu i zamierzamy te sto-
sunki utrzymywać, ponieważ wzajemna pomoc jest naprawdę 
przydatna. Chciałbym konsultować nasze decyzje z innymi, aby 
wszyscy byli zadowoleni z działań jakie podejmujemy i żeby 
były zgodne z faktycznymi potrzebami mieszkańców.

Wiceprzewodnicząca  
– Weronika Poznańska 

Mieszkam w Złotnikach i chodzę do 
klasy 7d Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Lubię pomagać innym, podróżować  
i jeżeli to też się zalicza, to oglądać Net-
flix. 

Do wystartowania w Młodzieżowej 
Radzie Gminy skłoniła mnie chęć spró-

bowania czegoś nowego i żeby gmina była jeszcze lepsza. 
Chciałabym żeby gmina była przystosowana dla młodzieży, 

ale też żeby młodzi pomagali innym. Na przykład można poroz-
mawiać z wolontariatami i przeprowadzić ankietę skierowaną 
do seniorów i osób chorych, w której te osoby zaznaczyłyby, czy 
nie potrzebują pomocy np. w robieniu zakupów. Są przecież se-
niorzy, którzy mieszkają w blokach i nie mają windy i dobrze by 
było gdyby się nie przemęczali chodzeniem po schodach z torbą 
zakupów. Myślę, że fajnie by było, gdyby można było jakoś zin-
tegrować młodzież i w międzyczasie pomagać innym.

Sekretarz  
– Max Hadyński

Jestem w 7 klasie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Suchym Lesie. 

Trenuję judo i bardzo lubię sport. 
Do wystartowania do rady skłoni-

ło mnie głównie to, że lubię działać na 
rzecz innych i działanie w MRG daje mi 
możliwość przedstawiania potrzeb mło-
dych ludzi w naszej gminie. 

Jako radny będę reprezentować młodzież w naszej gminie i 
skupię się na sporcie oraz ekologii.

W kwietniowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” pisaliśmy 
o pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las pier-
wszej kadencji 2020-2022. W jej trakcie radni – juniorzy 
złożyli ślubowanie, wybrano także przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza MRG. 

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

Zarząd Młodzieżowej Rady Gminy
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Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu lekkim lub umiar-
kowanym, zgłoś się na dodatkową reha-
bilitację – bez kolejki oczekujących, bez 
skierowania!

Program ma na celu wsparcie zdrowotne 
osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku 
życia, posiadających orzeczenie o lekkim 
albo umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, którym świadczenia z zakresu 
rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na 

jak najpełniejszy powrót do 
aktywności społecznej.

Świadczenia w Programie 
realizowane są w ramach 
NFZ, w formie fizjoterapii 
ambulatoryjnej i obejmują:
–  2 wizyty fizjoterapeutyczne (ustalenie 

przez fizjoterapeutę planu fizjoterapii, 
zakresu i optymalnej intensywności 
świadczeń);

–  minimum 1 cykl terapeutyczny (10 dni 

zabiegowych / do 5 zabiegów dziennie, w 
tym 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii).
Kwalifikacja pacjenta do Programu:

–  warunkiem zakwalifikowania do korzy-
stania ze świadczeń w Programie jest 

posiadanie przez pacjenta 
orzeczenia o niepełnospraw-
ności w stopniu lekkim albo 
umiarkowanym, albo orze-
czenia równoważnego po-

twierdzonego odpowiednimi dokumen-
tami;

–  nie jest wymagane skierowanie lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontakt: Suchy Las, ul. Rolna 17 
tel. 61 652 34 80

Rehabilitacja dla niepełnosprawnych
Specjalistyczne Centrum Medyczne OMEGA w Suchym Lesie realizuje rządowy program 
„Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021”.

Bezpłatne  
wsparcie  
terapeutyczne 
dla mieszkańców
W związku z pandemią i jej 
długofalowymi skutkami, szczególnie 
w obszarze zdrowia psychicznego, 
Gmina Suchy Las od 1 czerwca organi-
zuje darmową pomoc psychologiczną 
dla mieszkańców.

Można umówić się na spotkanie  
z psychoterapeutą lub skontaktować 
się mailowo. W przypadku osób, któ-
re z powodu niepełnosprawności i/
lub wieku nie są w stanie dojechać do 
psychoterapeuty – prosimy o zgłosze-
nie tego przy kontakcie ze specjalistą. 
Będziemy szukać rozwiązania.

Pomoc kierowana jest do osób  
w każdym wieku i z różnorodnymi 
problemami. W razie potrzeby nasz 
psychoterapeuta przekieruje Państwa 
do odpowiedniego specjalisty.  

Zapraszamy do kontaktu i korzy-
stania z pomocy pod numerem tele-
fonu: 606 259 333 (również poprzez 
SMS) oraz mailowo: agatapakuza@
gmail.com.

Sylwia Malendowska
Dyrektor OPS w Suchym Lesie

Zintegrowane Centrum teleopieki i 
Centrum Usług Domowych

Oferta skierowana jest do osób miesz-
kających samotnie lub przebywających w 
domu przez znaczną część dnia samemu, 
potrzebujących wsparcia z powodu niesa-
modzielności lub niepełnosprawności. 

Osoba przystępująca do projektu otrzy-
muje bransoletkę z guzikiem alarmowym 
oraz prosty w obsłudze 
aparat telefoniczny. W 
sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia może wyko-
nać połączenie alarmowe, 
tj. skontaktować się z Te-
leasystentem, który po-
dejmie odpowiednie dzia-
łania – np. wezwie służby 
ratunkowe, powiadomi 
osobę kontaktową, itp. 

W trakcie wykonania 
połączenia przez guzik 
alarmowy (tak zwane „połączenie czerwo-
ne”) Teleasystentowi wyświetla się karta 
informacyjna o danym uczestniku. To roz-
wiązanie pozwala na przekazanie kluczo-
wych informacji służbom medycznym (np. 
o przyjmowanych lekach, alergiach, jed-
nostkach chorobowych itp.). 

W ramach Teleopieki uczestnik może 
korzystać również z tak zwanych „połączeń 
zielonych”, czyli rozmów towarzyskich 
z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu 
samotność lub potrzebuje dodatkowych in-
formacji.  Ponadto raz w tygodniu Teleasy-
stenci sami inicjują rozmowę z podopiecz-
nym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego 
sytuacja nie uległa pogorszeniu. 

Centrum teleopieki działa 24 godziny 
na dobę, 365 dni w roku

Dodatkowo w ramach Centrum Usług 
Domowych istnieje możliwość skorzy-

stania z usług zespołu medycznego: pie-
lęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. 
Zakres usług ustalany jest indywidualnie 
na podstawie przeprowadzonego wywiadu. 
Wszystkie usługi realizowane są w miejscu 
zamieszkania podopiecznego. 

Centrum Wsparcia opiekunów Fak-
tycznych

To usługa skierowana dla opiekunów 
osób korzystających z 
Centrum Teleopieki i 
Usług Domowych. Reali-
zowana jest w warunkach 
domowych i zapewnia 
indywidualne szkolenia i 
poradnictwo w zakresie 
pielęgnacji osób niesamo-
dzielnych oraz dbałości 
o własne bezpieczeństwo 
podczas opieki. Opieku-
nowie mają możliwość 
skorzystania ze wsparcia 

fizjoterapeuty, pielęgniarki, a także psy-
chologa. 

Udział w projekcie jest bezpłatny
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicz-

nie od poniedziałku do piątku, w godz. od 
8.00 do 16.00, tel. 797 526 129.

Projekt realizowany jest przy udziale 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym 
Lesie oraz Gminy Suchy Las przez Stowa-
rzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, 
Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz 
Centermed Poznań Sp. z o.o. Współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, na tere-
nie następujących gmin: Buk, Dopiewo, 
Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, 
Stęszew, Suchy Las.         Aleksandra Żołnowska

OPS w Suchym Lesie

Zintegrowane Centrum Opieki  
– nabór do projektu
Bezpłatne wsparcie dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich.
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Mamy za sobą prawie 10 miesięcy ist-
nienia placówki, która działa od 1 sierpnia 
2020 roku w Dąbrowie. Partner wiodący 
Centermed Poznań Sp. z o.o. zapewnia 
opiekę medyczną w warunkach zbliżonych 
do domowych, połączoną z kontynuacją 
terapii i procesem usprawniania w zakre-
sie funkcjonalnym oraz procesów poznaw-
czych. 

Lokal został w pełni wyposażony i przy-
stosowany na potrzeby pacjentów z różny-
mi schorzeniami. Naszymi 
pacjentami są osoby, które 
potrzebują rehabilitacji po 
przebytej hospitalizacji, bądź 
mają wskazania do dalszej 
rehabilitacji podyktowane 
endoprotezami czy też inny-
mi schorzeniami. 

Program pomocy i reha-
bilitacji obejmuje 9 podpo-
znańskich gmin: Dopiewo, 
Stęszew, Suchy Las, Kórnik, 
Buk, Kleszczewo, Kostrzyn, 
a także Komorniki oraz Mo-
sinę. 

By pacjent zakwalifikował 
się do pobytu w Dziennym 
Domu Opieki Medycznej 
musi spełniać poniżej wy-
mienione warunki:
• Jest pacjentem bezpośred-
nio po przebytej hospitaliza-
cji, bądź w okresie ostatnich 
12 miesięcy udzielone zosta-
ły mu świadczenia zdrowotne 
z zakresu leczenia szpitalne-
go (weryfikacja na podstawie 
wypisu ze szpitala).
• Stan zdrowia wskazuje na 
niesamodzielność (weryfika-
cja na podstawie oceny wg 
skali Barthel: 40-65 punktów).
• Nie jest wyłączony z możliwości otrzy-
mania wsparcia w DDOM (wyłączone są 
osoby korzystające ze świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej, opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w 
warunkach ośrodka lub oddziału dziennego 
oraz w warunkach stacjonarnych, a także 
osoby, w przypadku których podstawowym 
wskazaniem jest zaawansowana choroba 
psychiczna lub uzależnienia) – weryfikacja 
na podstawie oświadczenia pacjenta.
• Jest pacjentem wymagającym ze wzglę-
du na stan zdrowia świadczeń pielęgna-

cyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych 
oraz kontynuacji leczenia, a niewymagają-
cym hospitalizacji w oddziale szpitalnym 
– weryfikacja na podstawie skierowania do 
DDOM.
• Jest pacjentem mającym prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze 
środków publicznych na zasadach okre-
ślonych w przepisach ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027, z późn. zm.) – weryfikacja na pod-
stawie oświadczenia pacjenta i/lub w sys-
temie EWUŚ.

Na dziś pacjenci, którzy przebywają w 
Dziennym Domu Opieki Medycznej mają 
zagwarantowaną kompleksową opiekę. 
Dysponujemy salą rehabilitacyjną, gdzie 
korzystamy z nowoczesnych sprzętów da-
jąc naszym pacjentom komfort zabiegów, 
jak i możliwość sprawnego dojścia do sie-
bie po przebytej chorobie. Mamy również 
w pełni wyposażony gabinet zabiegowy 

i całodniową opiekę pielę-
gniarską. Dla podopiecznych 
DDOM prowadzona jest te-
rapia zajęciowa, mająca na 
celu poprawienie kondycji 
pamięciowej, manualnej, jak 
i czuciowej osobom po uda-
rach lub wylewach. W terapii 
zajęciowej stosowane są me-
tody zajęć pobudzające kre-
atywność i odnajdywania na 
nowo pasji. Pacjenci mają do 
dyspozycji kącik wypoczyn-
kowy z telewizorem i boga-
to zaopatrzoną biblioteczkę. 
Podopieczni mają zagwaran-
towany transport z miejsca 
zamieszkania do placówki i 
z powrotem, posiłek (śnia-
danie, owoce, obiad oraz 
kawę i herbatę). Dla naszych 
pacjentów mamy również 
zagwarantowane konsultacje 
specjalistów, przyjmujących 
w naszej przychodni Center-
med Poznań na św. Marcinie. 

Pacjenci są tam przez nas dowożeni. 
Nabór uczestników na dzienny pobyt 

cały czas trwa. Zapraszamy do kontaktu, 
tel. 798 852 835.

Agnieszka Wilkołek
Kierownik Dziennego Domu 

 Opieki Medycznej w Dąbrowie  

Miejsce przyjazne pacjentowi
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dąbrowie
na terenie powiatu poznańskiego, w gminie Dopiewo od sierpnia ubiegłego roku działa 
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla pacjentów potrzebujących rehabilitacji m.in. z gminy 
Suchy Las. Partnerem wiodącym tego zadania jest Centermed Poznań Sp. z o.o.

Uwaga!!!  
Nowy adres OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Suchym Lesie informuje o nowym 
adresie e-mail. Aktualny adres, na 

który należy kierować koresponden-
cję to: sekretariat@ops.suchylas.pl. 
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Nowotwory głowy i szyi w Polsce sta-
nowią około 6% nowotworów i są przy-
czyną około 5% zgonów z powodu cho-
roby nowotworowej. Są one silnie 
związane z czynnikami środowisko-
wymi i stylem życia, szczególnie z 
paleniem tytoniu, piciem alkoholu, 
promieniowaniem UV i szkodliwymi 
warunkami pracy. Szczególną uwagę 
w ostatnich latach zwracają zakaże-
nia wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV, który również związany jest z 
zachorowaniem na nowotwory gło-
wy i szyi. Wywołuje on zmiany w 
obrębie jamy ustnej i gardła, zwy-
kle u ludzi młodych, około 40. roku 
życia, niepalących i nienadużywają-

cych alkoholu.
Do najbardziej charakterystycznych i 

najczęstszych objawów nowotworów gło-

wy i szyi zaliczamy: narastający ból gar-
dła, długotrwale utrzymująca się chrypka, 
otalgia, czyli ból ucha bez stanu zapalnego 
ucha środkowego, uczucie „zawadzania” 
podczas połykania, niegojące się owrzo-
dzenia, czerwone lub białe naloty w jamie 
ustnej, pieczenie lub drętwienie języka, 
jednostronna niedrożność nosa lub krwa-
wienie z nosa, guz na szyi.

Badania są finansowane z Europejskie-
go Funduszu Społecznego i wdrażane w ra-

mach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
dlatego dla pacjentów są bezpłatne. 
Badania realizowane są w Szpitalu 
Klinicznym im. Heliodora Święcic-
kiego UM przez wykwalifikowany 
zespół Specjalistów. Odbywają się 
one poza tradycyjną kolejnością, a 
maksymalny czas oczekiwania na 
wizytę to dwa tygodnie. Rejestracji 
dokonywać można pod nr tel. 503 
414 178.

Bezpłatne badania laryngologiczne
W trosce o zdrowie mieszkańców gminy, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego oraz 
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu serdecznie zapraszają 
wszystkie osoby w wieku 40-65 lat na bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne 
w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Daj sobie szansę”.

Szczepienia adresowane są do:
–  dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r. 

poprzez podanie dwóch dawek szczepionki 
przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, zwanej szcze-
pionką 9-waletną (planowany termin poda-
nia szczepionki: I dawka – maj – czerwiec, 
II dawka – listopad-grudzień),

–  dziewcząt i chłopców, którzy otrzy-
mali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki w ramach progra-
mu realizowanego w 2020 r., 
finansowanego z budżetu Powiatu 
Poznańskiego, uzupełniająco po-
przez podanie drugiej i trzeciej lub 
trzeciej dawki szczepionki prze-
ciwko zakażeniom HPV typami: 
6, 11, 16, 18, zwanej szczepionką 
4-waletną, zameldowanych w gmi-
nach powiatu poznańskiego (na 
podstawie pisemnego oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych) 
oraz posiadających ich pisemną 
zgodę na wykonanie szczepienia.
ZapisY Na sZCZepieNia – DotY-

CZY DZieCi UroDZoNYCH W 2007 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o 

możliwości skorzystania ze szczepień decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zapisy na szczepienia dla dzieci z rocz-
nika 2007 przyjmowane są: 
•  pod numerami telefonów: 61 847 04 54 

oraz 573 149 181, 

•  na adres: powiathpvzapisy@gmail.com.
Uwaga! Zakres niezbędnych danych wyma-

ganych w zgłoszeniu dostępny jest na stronie 
internetowej: www.edictum.pl, w zakładce: 
PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.
•  osobiście – w siedzibie przychodni Edic-

tum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, 
pokój 120 (1 piętro) w godz. od 9:00 do 
15:00.

Aby w jak najszybszym terminie umoż-
liwić młodzieży przyjęcie I dawki szcze-
pionki, zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych, zapisanych na listę chętnych do 
szczepień, do siedziby Edictum PLUS – 
Poznań, ul. Mickiewicza 31, gabinet nr 100  
(1 piętro): we wtorki w godzinach od 16:00 
do 18:00, w czwartki w godzinach od 14:00 
do 16:00.

iNForMaCJa DotYCZĄCa 
sZCZepieŃ UZUpeŁNiaJĄCYCH

Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia 
w ramach „Programu polityki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV” realizowa-
nego w 2020 r. przez Powiat Poznański, 
mogą zgłaszać się na szczepienie w poda-
nych wyżej terminach, bez wcześniejszej 
rejestracji. Warunkiem kontynuowania 
szczepień w roku 2021 jest zachowanie 
wymaganych odstępów między kolejnymi 
dawkami: II dawka minimum miesiąc po 
przyjęciu I; III dawka minimum trzy mie-
siące po przyjęciu II, przy czym III dawka 
szczepionki musi zostać podana najpóźniej 

rok po podaniu I dawki.
(*dotyczy dzieci, których rodzice/

opiekunowie prawni otrzymali pisemną 
informację ze Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu o możliwości dokończenia 
cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. 
W przypadku wątpliwości dotyczą-
cych uprawnień do szczepień uzupeł-
niających należy kontaktować się z 
Wykonawcą Programu, pod numerem 
tel.: 573 149 181).

Aktualne informacje dotyczące 
„Programu polityki zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego HPV w 

2021 r. (kontynuacja) dostępne są na stro-
nie internetowej Powiatu Poznańskiego – 
powiat.poznan.pl/program-szczepien-hpv 
oraz Wykonawcy Programu, tj. podmiotu 
leczniczego Edictum Plus –  edictum.pl/
programy/powiat-poznanski-hpv-2021.

Szczepienia przeciwko HPV
Powiat Poznański oraz Edictum Plus informują, że w bieżącym roku w ramach „Programu 
polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, 
prowadzone będą szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). 
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Badania odbędą się w mammobusie 
w dniach 01-06-2021 oraz 12-07-2021 

w miejscowości Suchy Las 
przy Szkole Podstawowej nr 2  

ul. Poziomkowa 11 w godz. 09:00-17:00 

– Z rządowych zasobów, tak jak inne 
gminy, otrzymujemy środki dezynfekujące, 
maseczki. Przekazujemy je gminnym pla-
cówkom oświatowym, jednostkom ochot-
niczych straży pożarnych, spółkom takim 
jak Zakład Komunikacji Publicznej czy 
Zakład Gospodarki Komunalnej – wyja-
śnia Andrzej Karpowicz z Referatu Bez-
pieczeństwa Urzędu Gminy Suchy Las. 
– Ostatnią dostawę jednorazowych mase-
czek przekazaliśmy do jednostek 
pomocniczych gminy, w których 
poprzez ich przedstawicieli, lo-
kalne organizacje rozdawane 
były mieszkańcom. Ponadto za 
pośrednictwem jednostek OSP 
realizowaliśmy akcję ulotkową –  
#szczepimy się. 

Strażacy zaangażowani zosta-
li także w dowóz osób mających 
trudności w samodzielnym dotar-
ciu do punktów szczepień prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
– Akcją tą objęte zostały osoby 
powyżej 70. roku życia oraz  oso-
by niepełnosprawne – dodaje 

Paulina Olszewska z Urzędu Gminy Suchy 
Las, która koordynuje działania „Covido-
we”. 

Przypominamy, 10 maja ruszyła reje-
stracja na szczepienia przeciw Covid-19 
dla wszystkich chętnych. A w jaki sposób 
można zarejestrować się na szczepienie?  
Można zadzwonić na całodobową i bez-
płatną infolinię – 989, zarejestrować się 
elektronicznie poprzez e-Rejestrację do-

stępną na pacjent.gov.pl, wy-
słać SMS o treści „Szczepi-
mySie” na numer 880 333 333 
lub skontaktować się bezpo-
średnio z punktem szczepień. 
W gminie działają dwa punkty 
szczepień populacyjnych: w 
Biedrusku przy ul. Poznań-
skiej 39, tel. 61 8119 132 oraz 
w Suchym Lesie – Plac Nowy 
Rynek 6, tel. 61 65 23 570. 

BS

#SZCZEPIMY SIĘ
choć obserwujemy tendencję spadkową zakażeń, walka z pandemią trwa przez cały czas. 
W działania na rzecz swoich mieszkańców angażują się samorządy. W gminie Suchy Las 
realizowane są one na różnych płaszczyznach. 
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OsP Zielątkowo podczas akcji rozdawania ulotek #sZcZePiMy się

OsP Zielątkowo pomagało seniorom 
w dotarciu do punktów szczepień
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– Rośliny są dla człowieka głównym 
źródłem pokarmu. Skala produkcji upraw 
zależnych od zapylaczy wzrosła przez 
ostatnie 50 lat o 300%, czyniąc tym samym 
nasze życie niezwykle związanym, zwłasz-
cza z pszczołami. To dzięki ich pracowito-
ści możemy jeść jabłka, maliny, czereśnie, 
ogórki, jak i wiele innych owoców i wa-
rzyw. Zapylają też rośliny użytkowane do 
innych celów – ozdobnych, leczniczych, 
kosmetycznych i tekstylnych. Jedną z nich 
jest np. bawełna – a to oznacza, że dzięki 
pszczołom możemy nosić jeansy czy baweł-
niane koszulki. Niestety w wyniku wielu 
czynników, w tym głównie działań człowie-
ka, pszczoły zaczynają ginąć. Na świecie 
istnieje około 20 000 gatunków pszczół. Aż 
222 z około 470 gatunków pszczół żyjących 
w Polsce są zagrożone wyginięciem – in-
formuje Nadleśnictwo Łopuchówko. 

Rolnictwo w zgodzie z pszczołami
– Współczesna uprawa roślin nie zawsze 

może się obyć bez chemicznych środków 
ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywa-
na aplikacja pestycydów, a w szczególności 
insektycydów, niesie niezwykle duże zagro-
żenie dla pszczół i innych owadów poży-
tecznych. Bardzo ważne jest więc prawi-
dłowe korzystanie z chemicznych środków 
ochrony roślin przy ochronie upraw – ape-
luje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. 

Przy stosowaniu chemicznej ochrony 
roślin należy w szczególności: 
–  stosować wyłącznie środki ochrony ro-

ślin dopuszczone do obrotu i stosowania 
na podstawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub 
pozwoleń na handel równoległy; 

–  stosować środki ochrony roślin zgodnie z 
warunkami określonymi w etykiecie oraz 
przestrzegać zapisów dotyczących zaka-
zów i ograniczeń (fazy fenologicznej ro-
śliny, czas i okres, w których środek nie 
może być stosowany); 

–  używać środków ochrony roślin w taki 
sposób, aby minimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicznych na orga-
nizmy niebędące celem zabiegu; 

–  nie stosować preparatów toksycznych 
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w uprawach, na których 
występują kwitnące chwasty; 

–  wykonywać zabiegi po zakończonych lo-
tach owadów zapylających (w godzinach 
wieczornych lub nocnych); 

–  sprawdzić przed rozpoczęciem zabie-
gów, czy w uprawie chronionej nie ma 
owadów zapylających, ze szczególnym 
uwzględnieniem pszczół; 

–  zachowywać minimalne odległości od 
pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy 
polowych i sadowniczych); 

–  przestrzegać okresów prewencji; 
–  nie wykonywać zabiegów w warunkach 

sprzyjających znoszeniu cieczy użyt-
kowej podczas zabiegu (przy prędkości 
wiatru większej niż 4 m/s) – źródło: pio-
rin.gov.pl.

I Ty możesz pomóc pszczołom!
Każdy, kto ma choć skrawek ziemi także 

może pomóc przetrwać owadom zapylają-
cym. Wystarczy, że zaprosi je  do swojego 
ogródka, który będzie dla nich miejscem 
przyjaznym. By tak się stało należy zadbać 
o kilka rzeczy, m.in.: pozostawić miej-
sca pół dzikie, używać nawozy naturalne, 
przygotować poidełko z wodą, można wy-
budować „hotel” dla owadów i oczywiście 
posiać, posadzić rośliny, które przyciągną 
owady. 

– Mamy tendencję do tworzenia ogro-
dów jednolitych – trawnik, iglaki, ozdobne 
trawy. Oczywiście te rośliny mogą być w 
ogrodzie, ale warto stworzyć także kwitnące 
rabaty – podkreśla Pani Donata z centrum 
ogrodniczego w Suchym Lesie. – Dobie-
rając odpowiednie rośliny, możemy stwo-
rzyć rabatę, która będzie cały czas  kwitła 
i przyciągała pożyteczne owady. Warta po-
lecenia jest świdośliwa – Amelanchier. Jest 
to krzew kwitnący już w kwietniu, z dużą 
ilością białych kwiatów. Po ich zapyleniu 
tworzą się małe owoce, które są jadalne. Z 
wcześnie kwitnących bylin polecam wszel-
kiego rodzaju żagwiny, skalnice. 

W ogrodzie warto też posadzić drzewa 
owocowe, stworzyć miejsce z ziołami: la-
wendą, szałwią czy bazylią. Nie zapomi-
najmy również o tradycyjnych kwiatach, 
takich jak: lilie, astry, niecierpki. 

Barbara Stachowiak

Chrońmy pożyteczne owady!
Pszczoły to niezwykle pracowite owady i bardzo dla nas – ludzi ważne. Dla podkreślenia ich 
znaczenia w przyrodzie i w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia, które ze strony człowieka 
na nie czyhają, 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół, który został ustanowiony 
przez Onz.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat. 
Do zbierania danych statystycznych Pol-
skę, jako państwo członkowskie, obligują 
przepisy Unii Europejskiej. 

Spis rozpoczął się 1 kwietnia br. i prze-
prowadzany jest przez Główny Urząd Sta-
tystyczny. W spisie tym zbierane są dane 
dotyczące: charakterystyki demograficznej 
ludności, aktywności ekonomicznej osób, 
poziomu wykształcenia, niepełno-
sprawności, migracji wewnętrznych 
i zagranicznych, charakterystyki 
etniczno-kulturowej, gospodarstw 
domowych i rodzin, stanu i charak-
terystyki zasobów mieszkaniowych 
(mieszkania i budynki).

Kogo dotyczy spis?
Obowiązek spisowy obejmuje: 

–  obywateli Polski mieszkających 
w Polsce oraz cudzoziemców 
mieszkających w Polsce na stałe 
lub przebywających czasowo. Nie 
jest przy tym istotne, czy osoby te 
posiadają zameldowanie w Pol-
sce;

–  obywateli Polski przebywających za gra-
nicą (bez względu na okres przebywania), 
którzy nie wymeldowali się z pobytu sta-
łego w Polsce w związku z wyjazdem na 
stałe za granicę;

–  osób bezdomnych – obywatele polscy i 
cudzoziemcy.
Kto może uczestniczyć w spisie?
W badaniu spisowym biorą udział oso-

by pełnoletnie. Natomiast osoby małolet-
nie, powinny zostać spisane przez rodzi-
ców lub opiekunów. Dane dotyczące osób 
nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie 
wspólnie z nimi zamieszkałe. 

Dopuszcza się możliwość udzielenia od-
powiedzi za osoby zamieszkałe w danym 
mieszkaniu przez dorosłą osobę również 
zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta 
podaje informacje o mieszkaniu i wszyst-
kich osobach w nim zamieszkałych, ustala 
skład osobowy mieszkania, określa relacje 
rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela 

odpowiedzi na pytania zawarte w kwestio-
nariuszu mieszkaniowym i osobowym.

Metody udziału w spisie
Samospis internetowy – podstawowa 

metoda spisu odbywa się poprzez aplika-
cję dostępną na stronie: spis.gov.pl. Re-
spondent do aplikacji może zalogować się 
za pośrednictwem profilu zaufanego lub 
bankowości elektronicznej, a także przy 
pomocy numeru PESEL. Każda osoba 

dokonująca samospisu przez Internet jest 
uwierzytelniana w systemie teleinforma-
tycznym. Samospis jest możliwy przez 14 
dni od pierwszego zalogowania. Ponadto 
aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy re-
spondent właściwie wypełnia rubryki.

UWAGA!!! Osoby, które nie mają do-
stępu do urządzenia z Internetem, mogą 
skorzystać z komputera w Urzędzie Gminy 
Suchy Las, który jest ogólnodostępny dla 
klientów. 

Spis przez telefon (CATI) –  osoby, które  
nie mają możliwości dokonania spisu przez 
Internet, mogą skorzystać z opcji infolinii 
spisowej. Dzwoniąc na numer 22 279 99 
99, wybierając NSP 2021, następnie opcję 
„spis na żądanie” i wreszcie wpisując swój 
kod pocztowy bez „-„ (w formacie 00000, 
a więc np. 62002) łączymy się z rachmi-
strzem telefonicznym, z którym można 
albo od razu przeprowadzić badanie, albo 
umówić się na inny – bardziej dogodny 
dla nas termin, albo wybrać opcję oddzwo-

nienia (ta możliwość pojawia się już po 2 
minutach oczekiwania na połączenie). W 
takim przypadku rachmistrz oddzwoni do 
nas z numeru infolinii, tego samego, na 
który dzwoniliśmy.

Spis realizowany przez rachmistrzów 
– 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, na ten moment 
tylko i wyłącznie telefonicznie. Stowarzy-
szenie MANKO – Głos Seniora w ramach 
ogólnopolskiej kampanii społeczno-eduka-
cyjnej przypomina, że rachmistrzowie do 
odwołania nie chodzą po domach w celu 

przeprowadzenia spisu powszech-
nego! – Jeśli ktoś do nas zapuka, 
zadzwoni przez domofon i powie, że 
jest rachmistrzem, to jest to oszu-
stwo i sprawę należy zgłosić na po-
licję. To bardzo ważna informacja i 
przekazujmy ją znajomym i sąsia-
dom – podkreśla Łukasz Salwarow-
ski, Prezes Stowarzyszenia MAN-
KO i Redaktor Naczelny „Głosu 
Seniora”.

W gminie Suchy Las wywiady 
spisowe przeprowadza ośmiu rach-
mistrzów. Telefon od rachmistrza 
będzie wyświetlał się numerem 22 

828 88 88. Jeśli go nie odbierzemy, otrzy-
mamy sms z informacją, że dzwonił do nas 
rachmistrz w sprawie NSP 2021. Wiado-
mość będzie zawierała także informację na 
temat sposobu skontaktowania się z rach-
mistrzem spisowym. Rachmistrz przedsta-
wi się nam podając imię, nazwisko i numer 
identyfikatora. Możemy go sprawdzić: po-
przez aplikację „sprawdź tożsamość rach-
mistrza” na stronie spis.gov.pl lub infolinię 
22 279 99 99, a także dzwoniąc do Urzędu 
Gminy Suchy Las w godzinach jego otwar-
cia, pod numer 61 8926 250. 

Rachmistrzowi możemy udzielić od-
powiedzi od razu lub umówić się na inny 
termin, ale nie możemy odmówić udziału 
w badaniu! Przypominamy udział w spisie 
jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spi-
sie powszechnym wiąże się z możliwością 
nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 
57 ustawy o statystyce publicznej.

Zebrała Barbara Stachowiak

Czas spełnić spisowy obowiązek!
19,60% osób z gminy Suchy Las spisało się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021. To stan na dzień 25 maja. Pozostali mieszkańcy mają czas do 30 września 
tego roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym 
diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gmi-
ny Suchy Las. Raport dostępny jest na stronie internetowej:  
www.suchylas.pl w „Aktualnościach”.

Diagnoza została sporządzona w związku z opracowaniem 
Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i jest 
efektem badań i warsztatów przeprowadzonych z udziałem 

mieszkańców oraz analizy danych publikowanych przez różne 
publiczne i niepubliczne jednostki.

Uwagi do diagnozy należy zgłaszać do 6 czerwca br. na ad-
res promocja@suchylas.pl lub pocztą na adres: Urząd gminy 
 suchy Las, ul. szkolna 13, 62-002 suchy Las z dopiskiem 
„UWAGI DO DIAGNOZY”.

Można zgłaszać uwagi do Diagnozy Gminy
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Co i gdzie? 
Czyli jak buduje się gmina
Golęczewo

  Rozpoczęły się prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej po północnej stronie 
ulicy Dworcowej.  Inwestycją objęte są 
następujące ulice: Malinowa, Działkowa, 
Zacisze, Cicha, Agrestowa, Kręta, Krzy-
wa, Stolarska, Lazurowa, Wodna, Błękit-
na, Stawna, Krótka. 

Jelonek
  Trwa budowa pełnej infrastruktury drogo-
wej na ul. św. Michała. Ulica ta przebiega 
przez osiedle Ostoja Jelonek, a realizo-

wane na niej prace związane są z budo-
wą nawierzchni drogi, chodnika z kostki 
betonowej oraz kanalizacji deszczowej. 
Ponadto na potrzeby odwodnienia ulicy 
powstał pas techniczny, który widoczny 
jest od Obornickiej. W pasie tym znajdują 
się urządzenia melioracyjne.  

Suchy Las
  Zakończono prace na dokończeniu ulicy 
Nektarowej. W ramach inwestycji wybu-
dowano odwodnienie ulicy, nawierzchnię 
jezdni i chodnika z kostki betonowej. 

  Rozpoczęła się budowa ulicy Brzask. W 
ramach tego zadania powstanie kanaliza-
cja deszczowa oraz nawierzchnia jezdni i 
chodnik z kostki betonowej. Ulica zosta-
nie ponadto oświetlona. 

  Kontynuowana jest przebudowa ulicy 
Szkółkarskiej. Na odcinku od Sucholeskiej 
do Borówkowej powstaje ścieżka rowe-
rowa (po przeciwnej stronie chodnika). 
Równolegle prowadzone są prace związa-
ne z przebudową napowietrznej linii ener-
getycznej. Z pejzażu ulicy zniknęły stare 
słupy energetyczne. Budowane jest nowe 

oświetlenie drogowe. Ponadto zmoderni-
zowana zostanie nawierzchnia jezdni ulicy, 
na odcinku pomiędzy ulicami Poziomko-
wą a Borówkową. 
  Przebudowa ulicy Szkółkarskiej to część 
zadania, które obejmuje także ulicę Ste-
fańskiego. Tu prace są na finiszu. Na 

odcinku ulicy pomiędzy Poziomkową i 
Borówkową został wybudowany chodnik 
z kostki betonowej oraz ścieżka rowero-

wa z nawierzchnią bitumiczną. Na Ste-
fańskiego w pasie zielonym pojawiły się 
nowe nasadzenia, a na jezdni progi zwal-
niające.

Złotniki
  Ku końcowi mają się prace na Żukowej  
i Granicznej. Ulice te zostały odwodnione, 

zyskały nową nawierzchnię jezdni z masy 
bitumicznej, a także chodniki z kostki be-
tonowej oraz wyniesione skrzyżowania. 

Ten rodzaj skrzyżowań stosowany jest w 
celu  ograniczenia prędkości ruchu, a tym 
samym zwiększenia bezpieczeństwa.     
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W Suchym Lesie przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie ulicy Sucholeskiej z uli-
cą Perłową i Powstańców Wlkp. Natomiast 
w Biedrusku skrzyżowanie ulicy Poznań-
skiej z ulicą Jesionową.  

– Budowa rond w tych dwóch lokaliza-
cjach była naszą inicjatywą, z którą wy-
stąpiliśmy do Powiatu Poznańskiego – in-
formuje Marcin Buliński, Zastępca Wójta 
Gminy Suchy Las. – Mimo, że zadania te 
realizowane są przez Powiat, Gmina ma 
również w nich swój udział – są one przez 
nas opiniowane, partycypujemy w ich kosz-
tach. W przypadku ronda w Suchym Lesie 
współfinansowaliśmy wykonanie projektu. 
Ponadto z budżetu Gminy pokryjemy poło-
wę kosztów wartości tego zadania. Jeżeli 
chodzi o Biedrusko, to na ten moment „do-
łożyliśmy” się do projektu. 

Budowa rond ma sprawić, że ruch bę-
dzie bezpieczniejszy i płynniejszy.  – Ulica 
Sucholeska jest drogą mocno obciążoną. 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, jest to taki 
mały tranzyt. Codziennie jeździ nią około 
15-20 tys. samochodów. Mieszkańcy Mu-
rowanej Gośliny czy Rogoźna często wy-
bierają tę drogę jadąc w okolice Strzeszy-
na czy Podolan. Poza tym z jednej strony 
mamy ulicę Powstańców i naszych miesz-
kańców, a z drugiej ulicę Perłową – tereny 
aktywizacji gospodarczej –  dodaje Zastęp-
ca Wójta. Dlatego, jak podkreślają władze 
Gminy, inwestycja ta jest bardzo ważna dla 
wszystkich użytkowników. 

Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, zadanie pn. 
„Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z 
drogą gminną ul. Perłową w m. Suchy Las, 
gmina Suchy Las” przewidziane jest do 
realizacji w 2022 roku. – Na ten moment 
gotowa jest dokumentacja projektowa z po-
zwoleniem na budowę. W tym roku planu-
jemy wydać 400 tys. zł na wykupy gruntów. 
Postępowanie dotyczące odszkodowań 

prowadzi obecnie Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu. Przetarg na realizację zadania 
planujemy ogłosić w trzecim kwartale tego 
roku – mówi Katarzyna Fertsch z ZDP. 

Oprócz budowy samego skrzyżowania, 
w jego obrębie powstanie dodatkowa infra-
struktura – m.in. zatoka autobusowa, ścież-
ki rowerowe, chodniki.  – Chcemy je powią-
zać z tym, co sami projektujemy – dodaje 
Marcin Buliński.   – Mam na myśli projekt 
przebudowy ul. Szkolnej wraz z odcinkiem 

ul. Sucholeskiej (do ul. Obornickiej).  
Budowa ronda w Biedrusku, w obrębie 

skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Jesio-
nowej także ma pozytywnie wpłynąć na 
uspokojenie i poprawę bezpieczeństwa ru-
chu. A ten wykazuje tendencję wzrostową, 
ze względu na urbanizację okolicznych te-
renów. 

W tym przypadku nie jest jeszcze zna-
ny termin rozpoczęcia przebudowy skrzy-
żowania, ale prace postępują. – Zadanie 
jest skomplikowane projektowo ze względu 
na brak możliwości zajęcia terenów przy-
ległych do pasa drogowego – wyjaśnia 
Rzecznik Prasowy ZDP.  – Dla rozwiązań 

projektowych uzyskaliśmy odstępstwo od 
warunków technicznych dla dróg. Po uzy-
skaniu w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, 
planowane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę jeszcze w 2021 roku. 

Inwestycja w Biedrusku także zosta-
nie powiązana z zadaniem realizowanym 
przez Gminę, czyli obecnie projektowaną 
ulicą Jesionową. 

Barbara Stachowiak

Budowa rond coraz bliżej
bezpieczeństwo, płynność ruchu, przepustowość to najczęściej wymieniane przez 
drogowców zalety budowy rond.  Dwa tego typu obiekty drogowe powstaną w gminie 
Suchy Las. Inwestycje w Suchym Lesie w ciągu ulicy Sucholeskiej i w Biedrusku  
w ciągu ulicy Poznańskiej przeprowadzone zostaną przez zarządcę tych dróg, czyli Powiat 
Poznański, we współpracy z Gminą Suchy Las. 
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Projekt ronda w Suchym Lesie  
– Sucholeska/Perłowa/Powstańców Wlkp.
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ul. Powstańców Wlkp.
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Recykling zaczyna się w domu, kiedy 
decydujemy się oddzielić surowce wtórne 
od reszty odpadów. Lecz, czy ktoś zadaje 
sobie pytanie, co dzieje się z chwilą wyrzu-
cenia ich do odpowiednich pojemników? 

Segregując odpady, nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę z tego, że rozpoczynamy tym 
samym zaawansowany proces recyklingu, 
w który zaangażowane są również inne 
osoby, firmy, instytucje. Zawsze należy pa-
miętać, że w trosce o środowisko naturalne 
o wiele ważniejsze staje się ograniczanie 
wytwarzania odpadów. Czy biorąc z pół-
ki sklepowej dany produkt zastanawiasz 
się jak jest zapakowany? Warto wówczas 
pomyśleć i w miarę możliwości wybrać 
te generujące mniej odpadów, np. kupując 
pastę do zębów wybrać tą, która jest tylko 
w tubce, bez kartonika, a pieczywo pako-
wać do własnej materiałowej siatki. 

Argumentów na rzecz segregowania od-
padów jest wiele. Dla tych twardo stąpają-
cych po ziemi najważniejsze będą oszczęd-
ności w domowym budżecie. Tych, którzy 
cenią sobie jakość i porządek, przekona z 
pewnością zorganizowany system, dzięki 
któremu cenne surowce wtórne nie będą 
marnowane. Ekologów i idealistów do sor-
towania nie trzeba namawiać – czyste śro-
dowisko naturalne dla przyszłych pokoleń 
jest dla nich wartością samą w sobie. 

Segregacja śmieci zmniejsza wykorzy-
stywanie zasobów naturalnych Ziemi, a 
tym samym spowalnia proces jej degrada-
cji. To także wpływa na zmniejszenie zu-
życia energii elektrycznej.

Segregując właściwie odpady, mo-
żemy dać im drugie życie. Nie wszyscy 
bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, że 
wiele rzeczy, z których korzystamy na co 
dzień pochodzi z odzysku materiałowego. 
Na przykład eleganckie serwetki, zeszyty, 
papier toaletowy – powstają z przetwo-
rzonego papieru. Wiele odpadów można 
wykorzystać ponownie. Metal, szkło, pa-
pier i plastik to wartościowe surowce, ale 
tylko wtedy, gdy są posegregowane, czyli 
odpowiednio oddzielone od siebie i resztek 
jedzenia. Warto zatem wiedzieć, jak segre-
gować śmieci. Nie każdy bowiem wie, że 
do pojemnika „papier” nie należy wrzu-
cać: papieru powlekanego folią, tapet czy 
worków po nawozach lub cemencie. Do 
„tworzyw sztucznych i metali” nie należy 
wrzucać: kapsli po aerozolach, rurek kon-
strukcyjnych, nieopróżnionych opakowań 
po lekach i farbach, lakierach i olejach, zu-
żytych baterii i akumulatorów, o strzykaw-
kach, wenflonach lub innych artykułach 
medycznych już nie wspomnę. Do „szkła” 

nie należy wrzucać: szkła stołowego – ża-
roodpornego, ceramiki, doniczek, żaró-
wek, świetlówek, szyby samochodowej 
czy luster. Natomiast do pojemnika „BIO” 
nie należy wrzucać: drewna impregnowa-
nego, popiołu z węgla kamiennego, oleju 
jadalnego, mięsa czy kości. I jest to nie-
zwykle ważne! 

O tym jak jest to ważne dla naszych 
kieszeni, dowiedziałam się od prezesa 
ZGK Jerzego Świerkowskiego całkiem 
niedawno. Myślę, że wszystkich Państwa 
zainteresuje fakt, że nasza spółka gminna 
ZGK wywożąc zmieszane odpady komu-
nalne do spalarni, płaci obecnie za tonę 
256,18 zł brutto. Natomiast za utylizację 
np. tworzyw sztucznych, metali i opako-
wań wielomateriałowych ponosi koszt 
rzędu 602 - 713 zł brutto za tonę!!! Te 
materiały trafiają wcześniej do sortowni, a 
tam okazuje się, że mniej niż połowa na-
daje się do dalszej obróbki. Dla przykładu 
przedstawiam Państwu informacje z jednej 
z sortowni, do której dostarczane są metale 
i tworzywa sztuczne z naszej gminy: „Po-
ziom odzysku w okresie od stycznia do 
końca kwietnia 2021 roku na instalacji był 
na poziomie 25,39% i ta wartość w 100% 
ponownie wykorzystana jest jako surowiec 
(w formie granulatu z tworzyw sztucznych 
do wytwarzania nowych wyrobów „plasti-
kowych” lub w formie wytopu z puszek 
aluminiowo / metalowych również do pro-
dukcji nowych np. opakowań). Pozostałość 
oddawana jest jako paliwo alternatywne do 
cementowni w Polsce (gdzie następuje od-
zysk energii)”. 

Co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, 
że nasze sortowanie śmieci było skuteczne 
tylko 25,39% . Reszta tych odpadów trafiła 
i tak do spalarni. Oznacza to również tyle, 
że zapłaciliśmy za pozostałe 74,61% dużo 
więcej, niż gdybyśmy te odpady wrzucili 
do pojemnika z napisem „odpady zmie-
szane”. Czyli zaoszczędzilibyśmy bardzo 
dużo pieniędzy sortując odpady prawidło-
wo. Dla zainteresowanych dorzucę jeszcze 
jedną informację: w roku 2020 my miesz-
kańcy gminy Suchy Las wyprodukowali-
śmy 369,200 ton odpadów zaliczających 
się do kategorii „tworzywa sztuczne, meta-
le i opakowania wielomateriałowe”, które 
zostały przetransportowane do sortowni. 
Jeden transport to około 2,5 tony, kontener 
ma 30 m3, czyli aby przetransportować tyl-
ko jeden rodzaj odpadów segregowanych 
wykonano około 147 kursów. To dużo, 
prawda? 

Teraz będę na pewno bardziej uważna. 
Powieszę rozpiskę dotyczącą segregacji 

odpadów w kuchni, 
w widocznym miej-
scu. Nie będę musia-
ła dzięki temu szukać 
jej za każdym razem, 
gdy zrodzi się pyta-
nie, np. co zrobić ze 
styropianem? Teraz 
wiem, że zarówno 
czysty, jak i brudny powinien zawsze tra-
fić do pojemnika na odpady zmieszane, a 
resztki styropianowe  po remoncie powin-
ny być odebrane przez firmę wywożącą 
odpady budowlane.  Ale czy będę o tym 
pamiętała za kilka miesięcy, bez widocznej 
ściągi? Lepiej nie ryzykować. A jeszcze le-
piej nie generować dużej ilości odpadów.  
I w tym momencie chciałam się z Wami 
podzielić, Drodzy Sąsiedzi, jeszcze jed-
nym spostrzeżeniem. 

W dobie pandemii zaczęliśmy kupować 
o wiele więcej produktów w sklepach in-
ternetowych, każdy z tych produktów jest 
dobrze zabezpieczony na czas przesyłki 
– jest to jednoznaczne z podwójną ilością 
odpadów. Modna również jest tzw. die-
ta pudełkowa. Na potrzeby tego artykułu 
zakupiłam takową. Wybrałam dla siebie 
dietę wegańską w opakowaniach ECO. Nie 
ukrywam była pyszna, cały dzień jedzenie 
sprawiało mi radość i nie generowało do-
datkowej pracy… ale? Ale nie wprowadzę 
takiego ułatwienia u siebie w domu. Po-
nieważ liczba opakowań, która zebrała się 
pod koniec dnia była zastraszająca! Wy-
obraziłam sobie jakby to było, gdyby moja 
czteroosobowa rodzina miała taką dietę 
przez tydzień! I po tej krótkiej wizualiza-
cji postanawiam nadal gotować dla nich i 
dla siebie. Jednak będę to robić z większą 
przyjemnością, ponieważ wartością doda-
ną do każdego posiłku będzie świadomość, 
że dbam również o naszą planetę.

Mam nadzieję, że ten artykuł skłoni i 
Państwa do przemyśleń dotyczących pro-
dukcji odpadów w swoich gospodarstwach 
domowych, na co szczerze liczę. 

Pozdrawiam 
Wiesia Prycińska 

Radna Gminy Suchy Las 

Segregacja odpadów i co dalej?
„nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, który dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. 
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Budowę ścieżki rowerowej i chodni-
ka na ul. Stefańskiego w Suchym Lesie 
zwieńczyło zagospodarowanie wolnych 
przestrzeni zielenią. Pod drzewami, przy 
skrzyżowaniu dróg czy wjazdach na ulicę 
posadzone zostały m.in. tawuły, śniegu-

liczki, hortensje, trawy ozdobne, a także 
byliny, takie jak rozchodnik okazały. Miej-
sca pod nasadzenia zostały odpowiednio 
przygotowane. Wyłożono je agrowłókniną 
i pokryto zrębkami drzewnymi. W bra-
kujących miejscach dosadzono 4 platany 
klonolistne (od strony ul. Poziomkowej).
Ponadto firma, która na zlecenie urzędu 
posadziła rośliny, będzie je także pielęgno-
wać przez okres 3 lat. 

Także rejon skrzyżowania ul. Obornickiej 
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie jest coraz 
bardziej zielony i ukwiecony. W minionym 
roku, jesienią wykonano pierwszy etap zago-
spodarowania tego terenu. Teraz zrealizowano 
kolejne nasadzenia (II – ostatni etap). Przy uli-
cy Młodzieżowej (od strony szkoły) pojawi-

ły się kolejne trzy lipy, róże okrywowe oraz 
tawuły. Środki finansowe na ten cel zostały 
przeznaczone z zadania lokalnego Osiedla Su-
chy Las. Pomiędzy cisami (od strony Borów-
kowej) „wyrosły” 4 okazałe graby pospolite 
oraz posadzono róże okrywowe. 

Drzewa posadzono także w Biedrusku. 
Przy ul. Kamiennej graby pospolite, na ul. 
Chludowskiej – kasztanowca białego, a ol-
chę szarą przy stawie na ul. Zjednoczenia. 
Z kolei symboliczny, a zarazem dostojny 
dąb czerwony zdobi Osiedle Grzybowe,  
a po jego bokach rosną dwa kolumnowe 
cisy pospolite. Dąb został posadzony z 
okazji jubileuszu 25-lecia osiedla, w cen-
tralnej jego części – na Placu Grzybowym 
(nasadzenia zrealizowane w ramach zada-
nia lokalnego). 

Przy projektowaniu nasadzeń w gminie 
branych jest pod uwagę wiele czynników. 
Bywa, że pojawiają się komentarze, że: 
„urzędnicy cieszą się z kilku posadzo-
nych drzewek”. Natomiast nie ilość, ale 
jakość nasadzeń jest ważna, podkreślają 
pracownicy urzędu. Rośliny dobierane są 
odpowiednio do miejsca, gdzie będą rosły. 
– Wybierając nowe miejsca nasadzeń, w 
terenie sprawdzane są dostępność miejsca, 
istniejące nasadzenia oraz zabudowania, 
plany inwestycyjne dla danego terenu, in-
frastruktura pod i nadziemna. Nasadzenia 
nie mogą również zasłaniać widoczności   
np. przy skrzyżowaniach dróg – informuje 
Anna Stachowiak z Referatu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy. 

Kolejne nasadzenia zastępcze będą re-
alizowane w okresie jesiennym tego roku.

BS

Wiosna – ach to ty
Wiosną centra ogrodnicze, szkółki roślin przeżywają prawdziwe oblężenie. To bowiem 
doskonały czas na sadzenie wielu gatunków drzew, krzewów, bylin. O tej porze roku 
zazieleniają się nasze przydomowe ogrody, ale nie tylko one. Referat Ochrony Środowiska 
przystąpił do wykonania nowych nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy. 
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Dokument ten został przyjęty w drodze 
uchwały. A oto jego najważniejsze zapisy.
Sterylizacja i kastracja  
z dofinansowaniem

Gmina dofinansowuje zabiegi steryliza-
cji i kastracji psów i kotów, które wykonane 
zostaną w wyznaczonych gabinetach wete-
rynaryjnych, z którymi Gmina podpisała 
umowę. Są to: Sucholeski Gabinet Wete-
rynaryjny lek. wet. Piotra Jóźwiaka, Suchy 
Las pl. Nowy Rynek 5; Gabinet Weteryna-
ryjny lek. wet. Przemysława Racewicza, 
Suchy Las ul. Poziomkowa 19; Gabinet 
Weterynaryjny lek. wet. Marcina Markie-
wicza, Chludowo ul. Dworcowa 17.

Z dofinansowania w wysokości 50% po-
niesionych kosztów zabiegu mogą skorzy-
stać wyłącznie mieszkańcy gminy, w ilości 

dwóch zwierząt rocznie. W przypadku ste-
rylizacji lub kastracji psów muszą zostać 
spełnione dodatkowe warunki – zwierzę 
musi być oznakowane elektronicznie i za-
szczepione przeciwko wściekliźnie. 
Czipowanie obowiązkowe i darmowe

W gminie właściciele psów mają obo-
wiązek ich elektronicznego znakowania. 
W przypadku kotów czipowanie jest zale-
cane. 

Gmina finansuje zabiegi elektroniczne-
go znakowania psów i kotów. Nieodpłatne 
czipowanie zwierząt przeprowadzane jest 
w następujących gabinetach weterynaryj-
nych: Sucholeski Gabinet Weterynaryjny 
lek. wet. Piotra Jóźwiaka, Suchy Las pl. 
Nowy Rynek 5; Gabinet Weterynaryjny 
lek. wet. Przemysława Racewicza, Suchy 

Las ul. Poziomkowa 19; Gabinet Wetery-
naryjny lek. wet. Marcina Markiewicza, 
Chludowo ul. Dworcowa 17. 
Koty wolno żyjące

Koty wolno żyjące, czyli takie, które 
żyją w otoczeniu człowieka w stanie dzi-
kim, w rozumieniu przepisów, nie są zwie-
rzętami bezdomnymi. Nie należy ich zatem 
wyłapywać ani wywozić. 
Ranne zwierzęta 

Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną 
bezdomnym oraz dzikim zwierzętom, któ-
re ucierpiały w zdarzeniach drogowych.  
W takich przypadkach o zaistniałej sytuacji 
należy poinformować Straż Gminną – Su-
chy Las ul. Poziomkowa 39, tel.: 61 8125 
181, 606 310 419. 
Odławianie zwierząt

Psy i inne zwierzęta pozostawione bez 
dozoru w miejscach publicznych traktowa-
ne są jako bezdomne. W Gminie podmio-
tem uprawnionym do odławiania takich 
zwierząt jest Straż Gminna. Odłowione 
psy przewożone są do schroniska, z którym 
Gmina współpracuje. Jest nim „Schronisko 
dla Zwierząt” w Skałowie – ul. Warzywna 
25, tel. 783 552 272.

Patrole Straży Gminnej podejmują 
także interwencje w przypadku zgłoszeń  
o błąkających się bez opieki zwierzętach, 
w szczególności chorych lub powodują-
cych zagrożenie bezpieczeństwa.  

***
Z pełną treścią Programu można zapo-

znać się na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy 
Las / uchwały / Uchwała Nr XXXI/346/21 
Rady Gminy Suchy Las – adres:  bip.suchy-
las.pl/uchwala/900/XXXI-346-21. bs

Program opieki nad zwierzętami 
– najważniejsze informacje 
„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – czytamy we wstępie Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Suchy Las w 2021 roku. 

Zapisy te pojawiły się w przyjętym 
przez Radę Gminy na 2021 rok Programie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Suchy Las. Co ważne, Gmina 
finansuje zabiegi czipowania. 

By skorzystać z darmowego „znakowa-
nia”, mieszkaniec gminy musi udać się ze 
swoim pupilem do jednego z trzech gabi-
netów weterynaryjnych, z którymi Gmina 
w tym zakresie podpisała umowę. Są to:  
Sucholeski Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Piotra Jóźwiaka, Suchy Las pl. Nowy 
Rynek 5; Gabinet Weterynaryjny lek. wet. 
Przemysława Racewicza, Suchy Las ul. 
Poziomkowa 19; Gabinet Weterynaryjny 
lek. wet. Marcina Markiewicza, Chludowo 
ul. Dworcowa 17.

A jak wygląda samo czipowanie? 
– Przed zabiegiem wykonywane jest ba-

danie ogólne zwierzęcia, by sprawdzić w 
jakiej jest kondycji zdrowotnej – wyjaśnia  
lek. wet. Marcin Markiewicz. – Jeżeli nie 
ma żadnych przeciwskazań, czip wprowa-
dza się pod skórę za pomocą igły, po lewej 
stronie szyi. Zwierzęta różnie reagują na 
ten zabieg, jedne nie zwracają na to uwagi, 
dla innych jest to trochę bolesne. Sam czip 
wykonany jest z materiałów hypoalergicz-
nych, nie wywołuje żadnych reakcji i jest 
obojętny dla organizmu. 

Po zaczipowaniu, dane identyfikacyj-
ne wprowadzane są do Międzynarodowej 
Bazy Safe – Animal, co z kolei pozwala na 
szybkie odnalezienie właściciela w przy-
padku zaginięcia zwierzęcia. – W gminie 

Suchy Las w czytniki do czipów wyposażo-
na jest Straż Gminna – wyjaśnia Wiesław 
Orczewski, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las.  
– Strażnicy w tym zakresie zobowiązani są 
do przestrzegania określonych procedur. 
Po odłowieniu psa mają obowiązek  spraw-
dzenia, czy jest on zaczipowany. Jeśli tak, 
to poprzez Bazę Safe – Animal identyfiko-
wany jest właściciel i zwierzak trafia do 
swojego domu, do swojego pana. W innym 
przypadku zawożony jest do schroniska. 

Elektroniczne znakowanie psów przy-
czynia się do zapobiegania bezdomności 
zwierząt, także pod innym kątem. Chodzi 
o eliminację patologicznych zachowań 
wśród właścicieli, takich jak porzucanie 
psów.           

BS

Czipowanie obowiązkowe i ważne
Od tego roku mieszkańcy gminy mają obowiązek czipowania swoich czworonogów. z kolei 
właścicielom kotów zaleca się elektroniczne ich znakowanie. Wszystko po to, by zapobiegać 
bezdomności zwierząt. 
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Dzień Polskiej Niezapominajki to świę-
to ludzi serdecznych, życzliwych, ale także 
święto przyrody, które ma na celu promo-
wanie jej walorów, stałe przypominanie o 
ochronie środowiska i zachowaniu różno-
rodności biologicznej Polski. Zapoczątko-
wał je w 2002 roku nieżyjący już redaktor 
radiowej Jedynki Andrzej Zalewski. W 
gminie Suchy Las z inicjatywą sadzenia 
niezapominajek wyszła Przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Suchy Las - Wschód 
Anna Ankiewicz.

– O święcie Polskiej Niezapominajki 
usłyszałam podczas audycji „Lato z Ra-
diem”. Pomyślałam, że warto ją kontynu-

ować i fajnie gdyby została zorganizowana 
u nas –   mówi Anna Ankiewicz. – Ucie-
szyłam się, gdy zaproszenie do udziału w 
tej inicjatywie spotkało się z tak dużym 
zainteresowaniem i pozytywnym odzewem 
naszych mieszkańców. 

Rękawicę ogrodniczą podjęły jednostki 
pomocnicze: Złotkowo, Jelonek, Osiedle 
Grzybowe, Osiedle Suchy Las, Złotniki 
Wieś, a także KGW Golęczewo. Niezapo-
minajki sadziło oczywiście Osiedle Suchy 
Las-Wschód. 

Poszczególne miejscowości gminy łącz-
nie ukwieciło 600 niezapominajek. Kwiaty 
zostały zakupione ze środków uczestników 
akcji. 

Co ciekawe, o przedsięwzięciu realizo-
wanym w gminie Suchy Las dowiedziała 
się firma Bayer Polska, która ze swojej 
strony przekazała wielki karton z nasio-
nami kwiatów miododajnych. Zostały one 

wysiane przy okazji sadzenia niezapomi-
najek, m.in. w Złotkowie.  

W miejscowości tej powstała łąka 
kwietnia przy ulicy Złotej, którą wcześniej 
pod siew i nasadzenia przygotował Michał 
Schneider. Mieszkańcy pod przewodnic-

twem sołtys Sylwii Sawińskiej tego same-
go dnia sprzątali także okoliczne tereny 
leśne. W tym przypadku jednak radość ze 
wspólnych działań przyćmiło zażenowa-
nie – ludzie wyrzucają śmieci, góry śmieci 
gdzie popadnie. 

Jeżeli chodzi o święto Polskiej Niezapo-
minajki to jego idea w gminie Suchy Las 
została urzeczywistniona. Sadzenie nieza-
pominajek było radosnym wydarzeniem, 
sprzyjającym integracji, pozytywnym 
emocjom i działaniom, także tym o charak-
terze charytatywnym, o czym można było 
przekonać się w Golęczewie. 

BS

Mieszkańcy sadzili niezapominajki
„niezapominajki są to kwiatki z bajki” – pisała Maria Konopnicka. Te bajkowe kwiatki 
zdobią teraz miejscowości gminy. W Dniu Polskiej Niezapominajki – 15 maja zostały 
posadzone przez mieszkańców podczas wspólnej akcji. 

Organizowane od wielu lat na przełomie 
kwietnia i maja akcje cieszą się niesłabną-
cą popularnością, a uczestniczą w nich nie 
tylko dorośli, ale również dzieci. Miesz-
kańcy z zachowaniem obostrzeń sanitar-
nych związanych z pandemią, zaopatrzeni 
w rękawiczki i worki posprzątali swoje 
sołectwa i osiedla ze śmieci porzuconych 
przez niegodziwych i źle wychowanych 
ludzi. Urząd Gminy tradycyjnie od lat 
pomaga w organizacji tych akcji, zapew-
niając rękawiczki i worki dla wszystkich 
uczestników oraz przekazując eko-gadżety 
dla dzieci, jak również zlecając Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie 
podstawienie kontenerów i odbiór zebra-
nych odpadów. 

Pod koniec kwietnia br. pomagaliśmy 
też w organizacji akcji pt: „VII Sprzątanie 
brzegów Warty, od źródeł do ujścia 2021”, 
organizowanej kolejny raz w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Ziemi. Według in-
formacji podanych na stronach WFOŚiGW 
jest to największa w Europie akcja oczysz-
czania środowiska wodnego z pozostawio-
nych przez ludzi szkodliwych dla naszego 
zdrowia odpadów. W tym roku Zakład Go-
spodarki Komunalnej na zlecenie Urzędu 
Gminy zapewnił na sucholeskim odcinku 
Warty rękawiczki i worki dla uczestników 
akcji oraz odbiór zebranych przez nich od-
padów.

Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska UGSL

Wiosenne porządki w gminie
Pandemia oraz zmienne stany aury tegorocznej wiosny nie były w stanie zatrzymać 
mieszkańców naszej gminy, którzy licznie uczestniczyli w organizowanych przez sołectwa 
i zarządy osiedli akcjach sprzątania śmieci. 
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Pokaz palenia w piecach, w ramach akcji „sprzątanie Świata” 
na Osiedlu Grzybowym
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biblioteka poleca
DLA DZIeCI: 
Kristin Roskifte, Wszyscy się liczą,  
Dwie Siostry 2020.

Dwie osoby na wy-
cieczce w lesie. Jedna 
z nich mówi coś, co ta 
druga zapamięta do 
końca życia. (…) Sto 
trzydzieści pięć osób 
na lotnisku. Dziewięt-
naście z nich tęskni 
za domem. Jedna nie 
zdąży na samolot. 

Jedna po raz pierwszy spotka się ze swo-
ją rodziną. Jedna podróżuje wbrew wła-
snej woli i nigdy nie wróci. Wyjątkowa 
wyszukiwanka autorstwa Kristin Roskifte 
ukrywa w oszczędnych zdaniach wiel-
kie radości i prawdziwe dramaty. Książka 
opiera się na prostym, głębokim przesłaniu 
– liczy się każdy człowiek. Na kilkunastu 
stronach przewijają się kolorowe postaci, 
prowadzące codzienne życie. Spotykamy 
je w szkole, w galerii handlowej, w szpita-
lu. Liczymy i obserwujemy. Zastanawiamy 
się, o czym myślą, co czują i co przeży-
wają. Zadaniem małych czytelników jest 
odnaleźć na ilustracjach bohaterów, któ-
rych opisuje krótki tekst pod obrazkiem. 
Nie zawsze jest to łatwe – bohaterowie 
mają swoje sekrety, a odkrycie niektórych 
historii wymaga bystrego oka i trafnego 
wyciągania wniosków. Wszyscy się liczą 
to lekcja wrażliwości na drugiego czło-
wieka i umiejętności współodczuwania. 
Książka w ciągu dwóch lat została prze-
tłumaczona na ponad 30 języków. Zdobyła 

Nagrodę Literacką Rady Nordyckiej 2019  
i znalazła się na prestiżowej międzynaro-
dowej liście White Ravens. 

DLA MłODZIeży:
Lola Larra, Na południe od Alamedy. 
Historia pewnej rewolucji,  
Młody Book 2021. 

Oparta na faktach 
powieść graficzna roz-
grywająca się w gorą-
cym okresie Rewolucji 
Pingwinów, jak nazwa-
no młodzieżowe pro-
testy w Chile z 2006 
roku. Mała szkoła na 
południe od alei Ala-
meda, w Santiago de 

Chile, zostaje zajęta przez grupę liceali-
stów, domagających się darmowej edukacji 
dla wszystkich – biednych i bogatych. Za-
mknięci w budynku uczniowie przekształ-
cają klasy według własnych potrzeb, np.  
w sypialnie czy pokój do narad. Nicolás, 
najlepszy bramkarz szkolnej drużyny pił-
karskiej, od początku trzyma się na ubo-
czu. Nudzą go długie zebrania i zabija czas, 
prowadząc swój dziennik „z okupacji”. 
Jednak sześć dni (i nocy) protestu zupełnie 
go zmienia. Zaczyna rozumieć, jak istotny 
jest sprzeciw wobec rządu i wzięcie spraw 
w swojej ręce. Atmosfera w szkole wrze – 
w takich warunkach łatwo popełnić błąd  
i zaufać nieodpowiedniej osobie. Jak Nico-
lás zda swój pierwszy egzamin z dorosło-
ści? Lola Larra opisuje strajk uczniowski 
„od środka”, oddając głos wielowymiaro-
wym bohaterom i przeplatając formę pa-
miętnika wyrazistymi seriami ilustracji. 
Grafika, utrzymana w kolorach czerni, 

czerwieni i błękitu, mistrzowsko oddaje 
emocje i dziwną, niemal nierzeczywistą 
atmosferę, panującą w budynku podczas 
strajku.

DLA DOROSłyCH:
Dorota Kotas, Cukry, Cyranka 2021.

Pierwsza książka Doroty Kotas po de-
biutanckich Pustostanach, za które pi-
sarka otrzymała Nagrodę Conrada oraz 

Nagrodę Literacką 
Gdynia. W autobio-
graficznej powieści 
autorka zaprasza czy-
telników do swojego 
świata – świata do-
rosłej, nieheteronor-
matywnej kobiety na 
spektrum autyzmu, 
wychowanej w ma-

łym miasteczku. Wraz z kolejnymi prze-
prowadzkami bohaterki trafiamy z bloku  
z  „ósemką” do domu pewnej hrabiny i miesz-
kania na Mirowie tuż obok ściany dawnego 
getta. Poznajemy autorkę przez pryzmat jej 
przykrego dzieciństwa, miłości do zwierząt  
i skomplikowanej relacji z ciałem. Uczest-
niczymy w procesie, który jest pochwałą 
niczym nieskrępowanego pisania. Cukry 
to opowieść o samotności, lękach, poczu-
ciu nieprzystosowania i odrębności. Są też 
pełną zaskakujących metafor, ciepłą lek-
turą, pozwalającą czytelnikowi wyobrazić 
sobie jak to jest – robić zakupy w droge-
rii, podróżować autobusem do Garwolina, 
wyzwalać się z relacji z rodzicami i mieć 
dziewczynę, która jeździ na deskorolce. 
Słowem, jak to jest widzieć świat zupełnie 
inaczej. AM

Król to zespół tworzony przez charakte-
rystycznego artystę Błażeja Króla, Iwonę 
Król oraz towarzyszących im muzyków. 
Błażeja Króla przedstawia się jako muzyka 
konsekwentnego, co pomogło zgromadzić 

wielu fanów, a także przyniosło laury. Dziś 
Król ma na koncie Fryderyka oraz Nagro-
dę Paszportu Polityki. Styl wokalisty od 
początku jest wyrazisty i mocno odróżnia 
się od głównego nurtu popu bądź alterna-

tywy. Większość utworów zakorzeniona 
jest w muzycznych latach 80. W podobnej 
stylistyce utrzymane są okładki albumów, 
a także teledyski. 

Mimo instrumentalnego misz-maszu 
piosenki Króla są wyjątkowo melodyjne, 
dlatego choć teksty bywają niełatwe, ka-
wałki szybko wpadają w ucho, a całość 
brzmi spójnie i przyjemnie.

Podczas koncertu będziemy mieli oka-
zję, posłuchać starszych utworów oraz 
tych, z najnowszej płyty pt. Dziękuję. Król 
stosunkowo często wydaje płyty. Na ostat-
nią trzeba było czekać chwilę dłużej, stąd 
tytuł płyty nawiązujący do wdzięczności 
artysty dla jego fanów. 
Król – 25 czerwca, godz. 19.00
Centrum Kultury i Biblioteka publiczna 
gminy suchy Las
sala widowiskowa
ul. szkolna 16 w suchym Lesie
bilety: 35 zł do nabycia w sekretariacie 
CKiBp oraz na www.bilety24.pl

Król
Po długiej przerwie, wszystkich bywalców cKibP spragnionych muzyki, zapraszamy  
na koncert zespołu Król.
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Spotkanie autorskie z Renatą 
Piątkowską

XX Jubileuszowy Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom
W środę 26 maja pod hasłem Lubimy czytać polskich autorów rozpocznie się  
XX Ogólnopolski Tydzień czytania Dzieciom, który potrwa do 1 czerwca. Wydarzenie to 
odbędzie się w przestrzeni wirtualnej.

Centrum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna w Suchym Lesie serdecznie 
zaprasza najmłodszych do obejrzenia 
spotkania autorskiego ze znaną i uwiel-
bianą przez wszystkie dzieci pisarką Re-
natą Piątkowską. W filmie udostępnio-
nym na stronie www.osrodekkultury.pl 
autorka zaprezentowała czytelnikom 
swój cały dorobek artystyczny. Poza 
tym Piątkowska opowiedziała w nim 
również o swojej pasji, którą jest jazda 
konna, o tym jak każdy z nas może zo-
stać uhonorowany Orderem Uśmiechu, 
a nawet Nagrodą Nobla. Autorka zdradzi-
ła też co nieco na temat swej najnowszej 
publikacji, która zostanie wydana jeszcze  

w tym roku. Całość dopełniona została czy-
taniem i doskonałą interpretacją fragmentu 
książki pisarki przez Malwinę Kożurno. Do 

najbardziej znanych i lubianych publika-
cji Renaty Piątkowskiej należą: Opowia-
dania dla przedszkolaków, Opowiada-
nia z piaskownicy, Nie ma nudnych dni,  
Z przysłowiami za pan brat, Twardy 
orzech do zgryzienia czy Dziadek na huś-
tawce. Spotkanie dostarczy Wam zapew-
ne dużo radości i satysfakcji ze znajomo-
ści przeczytanych i omawianych książek. 
Z kolei małych czytelników, którzy jesz-
cze nie znają utworów autorki, być może 
zachęci ono do zapoznania się z nimi.  
W wolnej chwili zerknijcie więc w ekran 
na tą relację. Z pewnością będzie to bar-

dzo dobrze wykorzystany czas.

Montownia 
wyobraźni 
– Pokonać 
grawitację

Centrum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna w Suchym Lesie zaprasza ser-
decznie najmłodszych do skorzystania 
ze zdalnych warsztatów plastycznych 
pod hasłem Montownia wyobraźni. 
Na stronie www.osrodekkultury.pl 
znajduje się kolejna odsłona zajęć za-
tytułowana pokonać grawitację. Czy 
jest to w ogóle możliwe? Przekonajcie 
się sami. Łapcie za akcesoria plastycz-
ne i do dzieła. Może się okazać, że 
przyciąganie ziemskie wcale nie jest 
aż tak oczywiste!

DLa Nas Nie Ma rZeCZY  

Nie Do WYKoNaNia!

W ramach Światowego Dnia Dziergania 
w Miejscach Publicznych zapraszamy miło-
śników rękodzieła do wspólnego szydełko-
wania. Spotkamy się 12 czerwca przed Sta-
rym Barem w Chludowie i na pamiątkę tego 
spotkania wspólnie ubierzemy… drzewo. 
Dziergamy w godz. 15.00-19.00.

Yarnbombing to sztuka polegająca na 
pokrywaniu elementów przestrzeni pu-
blicznej ręcznie wykonanymi dzianinami, 

która narodziła się w Stanach Zjednoczo-
nych. Nie ma jednego odpowiednika pol-
skiej nazwy, ale takie działania nazywa się 
bombardowaniem włóczką albo dzierganym 
grafitti. Yarnbombing to świetny sposób na 
ożywienie przestrzeni publicznej i wprowa-
dzenie nieco koloru do naszego otoczenia.

Jego organizatorem jest Fundacja AB-
CXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Tema-
tem przewodnim XX OTCD jest twórczość 
literacka pisarzy rodzimych. Wydarzenie 
to ma zachęcić rodziny i placówki oświato-
wo-wychowawcze do regularnego czytania 
dzieciom, a także promować wartościową 
polską literaturę dla dzieci i młodzieży. 
Dlatego gościem sucholeskiego tygodnia 
czytania będzie lektorka Malwina Ko-
żurno, która w nawiązaniu do tegorocz-
nego hasła kampanii przeczyta dzieciom 
wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,  
a także fragmenty prozy autorstwa Rena-
ty Piątkowskiej. Zachęcamy wszystkich 
do udziału w Święcie Czytania Dzieciom. 
Materiały audiowizualne dostępne są na 
stronie internetowej Centrum Kultury  

i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie.  
Życzymy udanego odbioru, bo przecież 
Lubimy czytać polskich autorów.

Yarnbombing,  
czyli bombardowanie włóczką
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Dzień Dziecka
1 czerwca to święto najmłodszych.  

Z tej okazji przygotowaliśmy dla 
wszystkich dzieci garść atrakcji. W ga-
blocie zewnętrznej można podziwiać 
prace dzieci i młodzieży w ramach wy-
stawy Dziecięce Autoportrety. Na dzie-

dzińcu CKiBP czeka na Was malowany 
plac zabaw. Zapraszamy do skakania 
wszystkich, niezależnie od wieku.

Dobrej zabawy!

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce

DZIEń DZIECKA
wystawa, warsztaty

1 czerwca,
godz. 16.00

CKiBP
dziedziniec

wstęp wolny

YARNBomBINg,  
czyli bombardowanie włóczką

12 czerwca,  
godz. 15.00-19.00

Stary Bar w Chludowie 
wstęp wolny

WIANKI 
wyplatanie, wyszywanie i malowanie

19 czerwca,  
godz. 10.00-15.00

CKiBP
wstęp wolny

KRÓL
koncert

25 czerwca, 
godz. 19.00

CKiBP
sala widowiskowa

bilety: 35 zł

WIANKI
Czy Wam również czerwiec koja-

rzy się z pierwszym dniem lata, słoń-
cem, nocą świętojańską i wiankami? 
Nam tak! Dlatego 19 czerwca przygo-
towaliśmy dla Was wyjątkowe atrak-
cje. Spotkajmy się w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej, by wspólnie 
tworzyć wianki. Będzie można je wy-
szywać, pleść z wikliny i kwiatów po-
lnych, a także malować. Zapraszamy 
w godzinach 10:00-15:00. Spędźmy 
ten dzień razem!

Czym jest dla 
Ciebie CKiBP?

Chcielibyśmy wiedzieć co o nas myśli-
cie. To dla nas bardzo ważne. Przy okazji 
wizyty w bibliotece, na zajęciach, w ka-
wiarni lub po prostu idąc na spacer, wejdź-
cie i napiszcie Czym jest dla Was CKiBP? 
Odpowiedzieć na pytanie można na jednej 
z tablic w holu, albo przy schodach. Od-
powiedzi można też udzielić wirtualnie 
w komentarzu pod postem na facebooku 
ze zdjęciem widocznej obok tablicy, albo 
wysyłając wiadomość na Skrzynkę pomy-
słów przez stronę www.osrodekkultury.pl 
zakładka kontakt.
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To miała być zwykła lekcja bibliotecz-
na… Nikt nie przypuszczał, że zamieni się 
w walkę z międzynarodową szajką złodziei 
książek. Członkowie Klanu Chaosu kradną 
Księgę – najcenniejszy, trzymany w ukry-
ciu skarb z biblioteki w Suchym Lesie. 
Przy okazji zostawiają kilka śladów… oraz 
zmieniają całą bibliotekę w na-
jeżony pułapkami labirynt! Roz-
wiązujcie podstępne zagadki, 
zbierajcie dowody i rozwiążcie 
Sprawę zaginionej Księgi, by 
przywrócić porządek w bibliote-

ce (i na świecie, oczywiście!).
Aby zagrać w grę, wystarczy pobrać na 

telefon lub tablet bezpłatną aplikację Ac-
tion Track i zeskanować kod QR. gra jest 
dostępna do 31 sierpnia 2021 roku. 

Powodzenia!

Sprawa zaginionej księgi  
– gra detektywistyczna online
Oprócz wciągających lektur w sucholeskiej bibliotece Publicznej znajdziecie również 
dreszczyk przygody! W ramach trwającego w maju XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia 
bibliotek udostępniliśmy Wam nową grę detektywistyczną online Sprawa zaginionej Księgi. 

 i n f o r m u j e    •    p r o p o n u j e    •   z a p r a s z a

W lipcu zapraszamy dzieci w wieku od 
7 do 12 lat na Opowieści Stylowego Lasu, 
czyli kreatywną zabawę, zajęcia taneczne  
i akrobatyczne, umuzykalniające i pracę te-
atralno-artystyczną. Zajęcia będą się odby-

wały od poniedziałku do piątku w czterech 
tygodniowych turnusach. Podczas półko-
lonii dzieci z każdego turnusu będą po-
znawać nowe kroki i różne style taneczne, 
uczyć się nowej tematycznej choreografii, 

tworzyć prace plastyczne oraz stroje i sce-
nografię, które zostaną zaprezentowane 
podczas nagrania podsumowującego Pół-
kolonie’2021.

Na Opowieści Stylowego Lasu trwają 
zapisy pod numerem 612 500 400/ 402. 

Koszt tygodniowych zajęć to 560 zł (zniż-
ka dla posiadaczy sucholeskiej Karty Du-
żej Rodziny – 50%). Szczegółowy plan 
dostępny na www.osrodekkultury.pl.

W sierpniu, po sukcesie zeszłorocznych 
półkolonii, dzieci i młodzież wezmą udział 
w zajęciach zorganizowanych wspólnie 
z Fundacją Jeden Uniwersytet. Dzieci w 
wieku 5-9 lat wezmą udział w półkolo-
niach Dookoła Świata z UAM, natomiast 
dzieci w wieku 10-14 w PółEKOloniach. 
Szczegóły na www.osrodekkultury.pl.

Półkolonie w CKiBP
jak co roku cKibP zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na półkolonie w okresie letnim. 
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Obiekty drewniane mogą mieć różną 
wielkość i formę – od XVI-wiecznych 
rur wodociągowych, eksponowanych w 
dawnej synagodze w Buku po... replikę 
żaglowca Krzysztofa Kolumba przy Mu-
zeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Kilkanaście drewnianych rzeźb uatrakcyj-
niających przestrzeń Arboretum Leśnego 
w Zielonce stanowi pokłosie artystycznych 
plenerów. Niedaleko, przy drodze do Tucz-
na stoi tajemniczy drewniany słup, jeden z 
najbardziej intrygujących obiektów Szlaku 
Legend Puszczy Zielonki. Dotychczas nie 
udało się ustalić, czy była to podstawa fi-
gury św. Wawrzyńca, słup graniczny czy… 
element posągu Światowida.

Drewniane świątynie
Każda z 12 świątyń, tworzących Szlak 

Kościołów Drewnianych wokół Puszczy 
Zielonki, wyróżnia się wystrojem, wypo-
sażeniem albo historią. W Długiej Goślinie 
uwagę zwraca rzeźba Chrystusa Boleści-
wego. W ścianę jednego z 
najstarszych drewnianych 
kościołów regionu w Wie-
rzenicy wbudowano nagro-
bek Augusta Cieszkowskie-
go z drzwiami brązowymi 
– romantyczną rzeźbą na-
grobną. Wnętrze kościo-
ła w Kicinie zdobią kopie 
obrazów Matki Boskiej z 
Rzymu i Gostynia. W Uza-
rzewie podczas konserwacji 
odkryto imponujące malo-
widło w formie baldachi-
mu. Efektowne polichromie 
zdobią również kościół w Buku, wzniesio-
ny na planie krzyża greckiego, oraz strop 
kościoła w Błociszewie (tu autorem jest 
słynny Wacław Taranczewski). Spośród 
kościołów szachulcowych w Wielkopolsce 

najstarszą metrykę ma obiekt w pobliskiej 
Mórce, ale najbardziej efektownie prezen-
tuje się czarno-biała krata ścian w Uzarze-
wie i Obornikach. Niedawna renowacja 
obornickiej świątyni przyniosła sensacyjne 
odkrycie obrazu „Pięć Ran Pana Jezusa”. 
W Chludowie warto zobaczyć obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem, który przetrwał 
pożar świątyni ponad 300 lat temu. Mniej 
szczęścia miała figura Matki Bożej, która 
według legendy przypłynęła do Rogalinka 
w wodach Warty. Cenną rzeźbę skradzio-
no, a w kościele zastąpiła ją kopia. W dzie-
jach Łukowa zapisała się wizyta Adama 
Mickiewicza, który wraz z bratem modlił 
się na pasterce w tamtejszym kościółku.

Martwe drewno tętni życiem
Budynek Ośrodka Edukacji Leśnej 

Łysy Młyn to jedyny w 
Wielkopolsce czynny 
drewniany młyn wod-
ny. Wewnątrz znajduje 
się ekspozycja dotyczą-
ca martwego drewna ze 
zdjęciami żyjących na 
nim organizmów. Obok 
młyna wzrok przycią-
ga drewniana studnia z 
tradycyjnym żurawiem 
i gniazdo bielika, do 
którego można wejść. 
Warto też wspiąć się 
na ogromnego drewnia-
nego pająka, stojącego 
przy pobliskim parkingu. Typy lasu, two-
rzące go drzewa i owady żyjące w drewnie 
można poznać w Muzeum Przyrodniczym 
w Jeziorach. Na wystawie uwagę zwraca 
tam pień olbrzymiego dębu z ważnymi da-
tami zaznaczonymi na słojach.

stolarski swarzędz
W powszechnej opinii Swarzędz jest 

kojarzony z meblami. Stolarskie tradycje 
miasta najlepiej poznawać na trasie Swa-
rzędzkiego Szlaku Meblowego, która roz-

poczyna się przy historycznym pawilonie 
Salonu Meblowego Stolarzy Swarzędz-
kich obok krzesła w rozmiarze XXL. Na 
trasie znalazły się m.in. oryginalne meble 
miejskie, wykonane przez miejscowych 
rzemieślników. Zwieńczeniem szlaku jest 
ekspozycja Swarzędzkiego Centrum Hi-
storii i Sztuki z tradycyjnym warsztatem 
stolarskim oraz budowaniem wirtualnych 
mebli. Swarzędz to także Muzeum Pszcze-
larstwa z kolekcją drewnianych uli i ekspo-
zycją na temat bartnictwa.

pamiątki dawnego letniska
Drewno jest charakterystycznym mate-

riałem budowlanym stylu szwajcarskiego. 
Do tego stylu, popularnego w dawnych let-
niskach, nawiązuje architektura dworców 
w Puszczykowie i Puszczykówku oraz in-
nych obiektów Szlaku Letniska Puszczyko-
wo, na przykład Willi Jadwinówka. Podob-
ne rozwiązania zastosowano w dawnym 
pensjonacie Staszycówka w Ludwikowie, 
gdzie warto obejrzeć oryginalne, drew-
niane leżakownie. Miejscem wypoczynku 

o długoletniej historii są również Obor-
nickie Łazienki, gdzie do nieistniejących 
już przebieralni nawiązują dziś drewniane 
pergole. W podobnym czasie, co Staszy-
cówka, powstało też kasyno oficerskie w 
Biedrusku. Obecnie trwa remont, który ma 
przywrócić dawną świetność tego obiektu 
z efektownymi drewnianymi zdobienia-
mi i imponującą salą balową. Poszukując 
zabytków drewnianych warto również za-
witać do Śremu. Niepozorny budynek przy 
ulicy Zamenhofa mieści kręgielnię parkie-
tową – jedyny taki obiekt w Polsce. 

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 
łamach informatorów samorządowych 12 gmin 
członkowskich PlOT, w Naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

W tym sęk. Atrakcje z drewna
Drewno to materiał używany od tysięcy lat. I choć obiekty z tego budulca są podatne na 
działanie pożarów, owadów czy wilgoci, to – odpukać w niemalowane! – nadal w regionie 
pozostały liczne drewniane zabytki, które warto odwiedzić.
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– Rok 2020 był rokiem szczególnym. 
Pokazał, jak kultura jest potrzebna w swej 
społecznej roli. I taką rolę pełnią nasi te-
goroczni laureaci – na wstępie podkreśliła 
prowadząca uroczystość Arleta Ambroziak. 
– To oni starali się abyśmy nie zapomnieli o 
tradycji, tożsamości i lokalnej kulturze. Ale 
także byśmy mogli cieszyć się rozrywką. 

Listę laureatów otworzył Krzysztof Że-
leśkiewicz. Kapelmistrz Orkiestry Dętej 
Chludowo za swoją artystyczną działalność 
został uhonorowany nagrodą III stopnia. 
Nagrodę II stopnia otrzymał Zespół Folk-
lorystyczny Modrzanki, a pierwszego – Ze-
spół Pieśni i Tańca Wiwaty. W tym roku 
przyznano także wyróżnienia. 

Nagrodzonym pogratulował Jan Grab-

kowski, Starosta Poznański, który przy tej 
okazji podkreślił, że powiat od wielu lat 
wspiera ludzi i instytucje działające na rzecz 
kultury. – Przez te wszystkie lata wyróżnia-
liśmy zarówno artystów i twórców, jak i 
animatorów oraz pracowników instytucji 
kultury – zaznaczył Starosta. – Doceniamy 
przede wszystkim ludzi z pasją, działają-

cych na rzecz swoich środowisk i promują-
cych powiat poznański, tak w kraju jak i na 
świecie. I bardzo się cieszę, że takich ludzi 
w naszym regionie nie brakuje.

Do takich osób z całą pewnością należy 
Krzysztof Żeleśkiewicz, który w tym roku 
świętuje jubileusz  współpracy z Orkiestrą 
Dętą Chludowo. Pan Krzysztof jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Częstochowie, studiów podyplomowych 
Akademii Muzycznej w Poznaniu o spe-
cjalizacji Dyrygentura Orkiestr Dętych. 
Ukończył Zarządzanie Kulturą w Wojsku 
Polskim na Akademii Sztuki Wojennej oraz 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Woj-
skowej Akademii Technicznej.

Obecnie pracuje jako Dowódca-Kapel-
mistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu. Wcześniej był 
Dowódcą-Kapelmistrzem Orkiestry Woj-
skowej w Toruniu, Zastępcą Dowódcy-Ka-
pelmistrza ORSP w Poznaniu. Pełnił obo-
wiązki Dowódcy Kapelmistrza Orkiestry 
Wojskowej w Dęblinie i Oleśnicy, a także 
współpracował jako Tamburmajor z Orkie-
strą Garnizonową w Bytomiu. Z Orkiestrą 
Dętą Chludowo Krzysztof Żeleśkiewicz 
związany jest od 10 lat. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Or-
kiestra Dęta Chludowo także była laureatem 
– i to w dodatku trzykrotnym – Nagrody Po-
wiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej – w 2014, 
2017 oraz 2020 roku.

BS

Kapelmistrz Orkiestry Dętej 
Chludowo doceniony 
Powiat Poznański po raz kolejny docenił ludzi kultury, przyznając nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020. Lista 
laureatów została ogłoszona 12 maja, podczas uroczystej gali telewizyjnej. 

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
Żona zostawiła starego i poszła z chaty 
weg do matki. Łedwie do niej wprysła 
zaczęła nadawanie. Tej, wyobraź sobie, 
że ledwie wylizłam, jak za dźwiami 
usłyszałam jakiś rumot. I co się zaś stało 
– dopytuje mamusia. Wyobra se, że tyn 
szuszwol z mety otworzył szampitra.

Somsiod, co żeś wieczorem tak darł 
sznupę na staruszkę? Ady wszystko 
przez to, że nie chciała wygęgać na 
co wydała wszystkie bejmy. A czymu 
jeszczy na rano żeś kalafę rozpuścił 
na cołki regulator? Bo w kuńcu mi 
powiedziała.

Jutro na Pani drodze pojawi się 
elegancki szczon. Bydzie szlangowny, 
wytrzaśnięty jak do ośpic, po prostu 
prima pikobello – mówi do zaskoczonej 
klientki wróżka. Ta istna ściąga bryle 
i drze kalafę: psiakrync, znowu? 
Przecież wczoraj wrocając gablotą z 
arbajtu już jednego dekłam.

Marych z Krychą zez Wildy żyli ze sobą 
na knebel. Jedyn dziń Maryś zmywoł 
statory. Kiedy skuńczył szpycuje za 
siebie, ślipi się na Krychę i pyto. Tej, 
wyjdziesz za mnie? Istna prawie dudląc 
ze szczyńścia wygęgała – no tak. To ino 
bierz w te pyndy do łapy tyn ajmerek 
i wyćpij te bebła na gemylę, bo tu jest 
zojcha jak holeja.

Babusia przylizła do apteki i ustawiła 
się w ogonku. Kiedy przyszła jej kolej, 
szpycła na aptekorza w okienku i 
pyto: dostanę u Wos wągiel? Tyn istny 
roztworzył ślipia jak szyroko i po chwili 
wygęgoł – na biegunkę. Łe jery, a niby 
na co jak nie na srakietę, przecież w 
piecu tym hajcować nie będę – kiwając 
glacą odparła babusia.
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Nabożeństwa majowe pod figurami i 
krzyżami, można powiedzieć, że to w pe-
wien sposób fenomen naszych miejscowo-
ści. Wśród zabiegania i obowiązków, przez 
cały maj w różnych zakątkach naszej gmi-
ny, i nie tylko naszej, gromadzą się ludzie 
na wspólnej modlitwie. Kojarzenie tego 
tylko ze starszymi paniami jest stereoty-
pem, niespójnym z sucholeską rzeczywi-
stością. Gdy przyjrzymy się tym miejscom, 
to znajdziemy tam i „starsze” panie, i mło-
de rodziny, dzieci i młodzież.

Nasz zespół postanowił w tym roku wy-
korzystać tę przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie tradycję i wspólnie z portalem 
Biblijni.pl przygotować Litanię Loretań-
ską, która jest nieodzownym elementem 
tych nabożeństw. W przepięknej scenerii 
sucholeskich zakątków, przy krzyżach i 
kapliczkach, czasami mijanych przez nas 
w pośpiechu, przystanęliśmy na chwilę, by 
śpiewem i strojem przybliżyć wszystkim 
nie tylko słowa litanii, ale i miejsca naszej 
gminy. Skromny projekt okazał się, zupeł-

nie nieoczekiwanie, tematem bardzo aktu-
alnym i nie tylko lokalnym. 

Poza nagraniem umieszczonym na FB 
znaleźliśmy się w programie TVP1 pt.: 
„Agape”, gdzie mogliśmy opowiedzieć 
zarówno o tym majowym projekcie, jak i 
o zespole i jego wartościach. Reportaż o 
nas został pokazany w Teleskopie TVP3, 
w Dzienniku Regionów oraz w jednym z 
wydań programu „Witaj Wielkopolsko!”. 

Mogłoby się wydawać, że majowe to ta-
kie religijne wydarzenie, które zamknięte 
powinno zostać w murach kościoła. Okazu-
je się jednak, jak podkreślono we wszyst-
kich realizacjach, że jest to także przepięk-
na polska tradycja, o której warto mówić 
i do której warto wracać. Kto inny jak nie 
my – zespół ludowy – powinniśmy o takich 
rzeczach przypominać i je kultywować. Co 
ciekawe, po emisji programów pojawiły 
się zapytania, gdzie można nas zobaczyć, 
żeby pokazać dzieciom. Niby banalne, ale 
kto wie, może to początek czyjejś przygo-
dy z folklorem?

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia 
efektów naszej pracy na Facebooku ZPiT 
Chludowianie.   

Nasza przygoda z TVP, to jednak nie 
jedyna rzecz, która się wydarzyła w maju. 
Zaczęliśmy znowu tańczyć i to nas cieszy, 
nawet bardziej niż występy w telewizji.

W drugi weekend maja młodzież młod-
sza i średnia szlifowała formę w Wągrow-
cu pod bacznym okiem naszych choreogra-
fów – pani Renaty i pana Tomka. Nie było 
łatwo wrócić do tańca po długiej przerwie, 

Oj dzieje się, dzieje...
... już dawno nie mieliśmy tak intensywnego miesiąca
Maj… przepiękny miesiąc, wszystkim kojarzy się z rozkwitniętymi drzewami i soczystą 
zielenią. jest to także miesiąc, w którym w szczególny sposób widać kult maryjny, tak 
obecny w naszej Ojczyźnie.
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Na te warsztaty czekaliśmy ze szczegól-
ną niecierpliwością, gdyż od października 
próby chóru odbywały się prawie wyłącz-
nie online. Stęsknieni za wspólnym śpie-
waniem „na żywo” spędziliśmy ponad 10 
godzin na próbach, szlifując nasz 
dotychczasowy repertuar i pracując 
nad nowymi utworami. 

Na zaproszenie właścicieli 
ośrodka, w sobotę wieczorem za-
prezentowaliśmy krótki koncert dla 
gości. Wykonaliśmy kilka utworów 
świeckich i religijnych z różnych 
epok, między innymi: „Kołysankę” 
Jana Maklakiewicza, „Służyłem ja 
tobie” i „Zdrowaś Królewno Wy-
borna” Andrzeja Koszewskiego. 
Natomiast ciekawy charakter tego 
miejsca – „Ułańska zagroda” jest 

zwieńczeniem pasji do historii i tradycji 
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopol-
skich – uczciliśmy wykonując na zakoń-
czenie występu piosenkę „Ułani, ułani, 
malowane dzieci”, w której solo zaśpiewał 

Jan Kołtun. Po występie, ciepło przyjętym 
przez publiczność, zaśpiewaliśmy Litanię 
Loretańską pod figurką Najświętszej Ma-
rii Panny, znajdującą się obok „Ułańskiej 
zagrody”. 

W niedzielę po porannej próbie wyru-
szyliśmy do Borui Kościelnej. Tam, po raz 
drugi podczas tego warsztatowego week-
endu, wzięliśmy udział w nabożeństwie 
majowym, po którym również mieliśmy 
okazję zaśpiewać kilka utworów dla ze-

branych osób. Przelotny deszcz nie 
wystraszył ani chórzystów, ani słu-
chaczy. 

Weekend, pełny owocnej pracy, 
zakończyliśmy śpiewaniem na mszy 
św. w historycznym kościele pw. św. 
Wojciecha w Borui Kościelnej. 

Bardzo się cieszymy, że wzno-
wienie działalności chóru po ogra-
niczeniach pandemicznych odbyło 
się tak pomyślnie. Zamierzamy kon-
tynuować aktywną pracę, aby osią-
gnąć kolejne sukcesy artystyczne.

Sławomir Bielawowski

To był owocny weekend
W dniach 14-16 maja chór Cantus Familiaris przebywał na weekendowych warsztatach  
w uroczej „Ułańskiej zagrodzie”, położonej w malowniczym terenie tuż obok Drawieńskiego 
Parku narodowego. 

ale jak mówią: chcieć, to móc. Wszyscy 
rozruszali swoje stawy, a co najważniejsze 
mieli okazję spotkać się „na żywo” i odno-
wić relacje między sobą. Intensywne dwa 
dni przyniosły radość, zmęczenie, nowe 

umiejętności i kroki, będące częścią kolej-
nych układów.

Od połowy miesiąca ruszyliśmy z naszy-
mi cotygodniowymi próbami. Szykujemy 
formę, by już wkrótce zaprosić Państwa na 

wspólny koncert. To jednak nie wszystko, 
w kolejny majowy weekend, tym razem 
nie stawy, a głosy szlifował chór Cantus 
Familiaris. W „Ułańskiej zagrodzie”, w 
miejscowości Załom śpiewacy ćwiczyli 
swój repertuar, a przy okazji zaśpiewali 
podczas mszy w Borui Kościelnej.

Po chórze przyszedł czas na „młodzież 
starszą”, czyli grupę rodziców i dziadków. 
W momencie oddania artykułu do druku 
była ona przed wyjazdem na swoje warsz-
taty do Żurawińca koło Międzychodu. 
Miejsce znane zespołowi z letnich obo-
zów, stwarza doskonałe warunki, by w po-
cie czoła pracować nad nowymi układami 
i układzikami. 

Efekty naszej pracy, warsztatowej i nie 
tylko, będzie można zobaczyć już wkrótce 
podczas koncertu na zakończenie sezonu.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 
20 czerwca do Starego Baru w Chludo-
wie!

ZPiT Chludowianie
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Ryszard Chruszczewski 
Marian Bajer
Otwarcie stacji w 1906 roku

Najwyżsi rangą goście z przedstawicie-
lami rodziny cesarskiej i rządu niemieckie-
go na czele, przybyli na uroczyste otwarcie 
stacji kolejowej w Golęczewie. Wydarze-
niu temu nadano znaczny rozgłos, a o uro-
czystości pisały wszystkie najważniejsze 
gazety w Europie, łącznie z „Le Figaro” 
donoszącym, że „pociąg już zatrzymuje się 
w Golęczewie”1. 

Według wypowiedzi starszych miesz-
kańców, uruchomienie stacji nastąpiło na 
wniosek golęczewskich rolników, chcą-
cych dostarczać mleko do Poznania. Znaj-
duje się ona przy linii kolejowej nr 354, 
wiodącej z Poznania do Piły i jest jednym 
z bardziej charakterystycznych budynków 
na terenie tej miejscowości. 

W rejestrze zabytków figuruje pod nu-
merem 1893/A 1981 r. W 2007 roku, Rafał 
Hedzielski i Przemysław Rewers, pisząc o 
zabytkach Golęczewa tak opisali to miej-
sce: „Usytuowana we wsch. części wsi, po 
pd. stronie ulicy Dworcowej. Murowana 
z cegły, częściowo o konstrukcji szachul-
cowej, częściowo otynkowana; pocze-
kalnia od zach. i pn. oszalowana. Strop 
drewniany. Budynek jednokondygnacyjny 
z niskim poddaszem. Kryty dachami, na 
części głównej czterospadowym, na po-
czekalni płaskim. Dach główny zwrócony 
płaszczyzną kalenicową do ulicy. Dachy 
kryte dachówką ceramiczną i papą. Rzut 
budynku składa się z dwóch prostokątów. 
Układ pomieszczeń jednotraktowy. Sień 
umieszczona w przybudówce od pd. Fasa-
da – elewacja wsch. sześcioosiowa i jed-
nokondygnacyjna. Wejścia umieszczono w 
osiach pierwszej i piątej od pd. Okna fasa-
dy zdobione kratami. Fasadę wieńczy okap 
dachu”2.
W wolnej Polsce

Po wybuchu powstania wielkopolskie-
go, działania powstańcze objęły również 
stację kolejową w Golęczewie. Kontrola 
nad nią miała istotne znaczenie dla losów 
powstania, zwłaszcza w jego początkowym 
okresie. W tym miejscu powstańcy roz-
brajali Niemców, kontrolowali transpor-
ty, utrzymywali łączność z dowództwem, 
patrolowali linię kolejową i zabezpieczali 
ją przed ewentualną dywersją ze strony lo-
kalnych hakatystów. Po opanowaniu stacji 
kolejowej, prawdopodobnie powstańcy pa-
trolowali również inne miejsca w Golęcze-
wie, rozbrajając napotkanych Niemców. W 
100. rocznicę powstania wielkopolskiego, 

na budynku dworca w Golęczewie zawie-
szono okolicznościowy baner, przedsta-
wiający przejęcie kontroli nad stacją przez 
powstańców.

W okresie dwudziestolecia między-
wojennego, stacja w Golęczewie nie była 
jedynie przystankiem kolejowym dla po-
dróżnych, ale pełniła również funkcję 
przeładunku towarów (choć bez porówna-
nia mniejszą niż było to w przypadku sta-
cji w Złotnikach, na której ta funkcja była 
mocno rozbudowana). 

Zgodnie z rozkładem jazdy PKP z 15 
maja 1926 roku, na trasie Poznań Główny 
– Dziembówko kursowały 3 pociągi  oso-
bowe, jeden jechał do Chodzieży i jeszcze 
jeden (motorowy) do Obornik. Na tej trasie 
było 17 składów – kursów pociągu towa-
rowego. I tak np. pociąg osobowy nr 1521 
wyjeżdżał z Poznania o 7.40, w Golęcze-
wie był o 8.05, a w Obornikach o 8.23.

Natomiast na trasie z Dziembówka do 
Poznania były także 3 kursy osobowe oraz 
po jednym do Chodzieży i Obornik, i rów-
nież 17 przejazdów składów towarowych. 
Na przykład pociąg nr 1526 w Obornikach 
był o 13.18, w Golęczewie o 13.44, a w Po-
znaniu o 14.12.  

Ciekawy był pociąg zwany Towarowym 
(Zbiorowym), np. nr 1577 wyjeżdżał z Po-
znania  o 5.25, w Golęczewie był o 6.34, 
a w Obornikach o 7.30. Tak wolne prze-
mieszczanie się składu, z prędkością 11,8 
km/h, było związane z długimi postojami 
na stacjach. Może było to związane z zała-
dunkiem bądź wyładunkiem towarów, któ-
re przewoził. Niemniej umieszczony został 
w spisie przeznaczonym dla przewozów 
pasażerskich.
Okupacja

W 1941 roku niemiecka dyrekcja kolei 
w Poznaniu opracowała projekt – schemat 
budowy systemu bezpieczeństwa na stacji 
w Golęczewie. Polegał on na wyposażeniu 

torów w dwa semafory, jeden w kierunku 
Złotnik (Schlottnick) i drugi w stronę War-
gowa (Wargau). System składał się z pod-
noszonych przy użyciu korby i lin znaków 
semafora. 
Po II wojnie

O okresie  PRL-u również niewiele 
wiemy. Nie zachowały się spisane relacje 
ludzi, którzy tam pracowali, a osoby które 
jeszcze żyją, są w podeszłym wieku i nie 
chcą rozmawiać na ten temat. Można jedy-
nie założyć, że stacja podobnie jak w latach 
1918 – 1939 służyła okolicznym miesz-
kańcom do przemieszczania się, transportu 
przesyłek, płodów rolnych i zwierząt go-
spodarskich.

Dworzec kolejowy w Golęczewie mimo, 
iż jest obiektem zabytkowym, od wielu 
lat niszczał i nie był używany przez PKP, 
gdyż nie spełniał współczesnych standar-
dów bezpiecznego ruchu pasażerskiego na 
liniach kolejowych. Przekazanie Gminie 
Suchy Las budynku przez PKP było szansą 
dla dworca na nowe życie, a dla społecz-
ności lokalnej, na ocalenie od zniszczenia 
cennego i charakterystycznego dla Golę-
czewa zabytku. 
Zbiór kolejowych dokumentów

Z informacji uzyskanych od Pani Sołtys 
Golęczewa – Katarzyny Kachel wynika, że 
w czasie prac porządkowych, poprzedza-
jących odrestaurowanie budynku, na jego 
strychu, natrafiono na dwa worki wypeł-
nione starymi dokumentami3. Były wśród 
nich między innymi: listy przewozowe, 
odpis przesyłki na mleko z 1927 roku, list 
Dyrekcji Kolei Państwowej z 19 marca 
1925 roku do wszystkich stacji w sprawie 
zakazu przyjmowania przesyłek zwierząt 
domowych z Czech, z powodu wystąpie-
nia tam zarazy, zamówienia na wagony z 
lat 50. XX wieku, zamówienia na bilety 
miesięczne z 1952 roku, niemiecka doku-
mentacja techniczna mechanizmu dźwi-
gniowego na stacji, Księga Magazynowa 
przesyłek przybyłych z 1946 roku oraz list 
telegramowy PKP z 14 marca 1925 roku 
w sprawie poszukiwania wagonów rumuń-
skich. 

Dworzec kolejowy w Golęczewie 
dawniej i dziś
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Szczególnie ciekawe jest pismo z 15 
grudnia 1927 roku do wszystkich oddzia-
łów i miejsc służbowych, w sprawie pro-
wadzonych przez towarzystwo dla badań 
nad historią powstania wielkopolskiego 
1918/1919 poszukiwań kolejarzy uczest-

niczących w: „(…). Powstaniu Wielko-
polskim i Pomorskim 1918/19 r. oraz w 
Wielkopolskich ekspedycjach do Mało-
polski. / Odsiecz Lwowska – ekspedy-
cja Ppor. Cieciucha pod Lwów oraz obie 
ekspedycje Generała Konarzewskiego pod 
Lwów/. Odnośnym pracownikom doręczy 
się specjalne kwestionariusze dla podania 
potrzebnych szczegółów. (...)”. 

Wszystkie zachowane dokumenty ze-
skanowano i zabezpieczono, aby po za-
kończeniu prac remontowych wyekspono-
wać je w gablotach na ścianach poczekalni 
dworcowej. Dzięki temu, podróżni w cza-

sie oczekiwania na pociąg będą mogli je 
oglądać i czytać. W ten sposób dworzec w 
Golęczewie połączy historię ze współcze-
snością. 
Współczesność

W lipcu 2017 roku, w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Projektu Operacyjne-
go, Gmina Suchy Las i Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podpisały umowę o 
dofinansowanie budowy węzłów przesiad-
kowych wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą oraz budowy ścieżki rowerowej. Celem 
realizacji tego projektu było obniżenie emi-
sji dwutlenku węgla, ograniczenie ruchu 
samochodowego, ochrona środowiska oraz 
zwiększenie atrakcyjności transportu pu-
blicznego wśród mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej. W ramach tego projektu w Go-
lęczewie i Chludowie przewidziano budowę 
węzłów przesiadkowych, wyposażonych  

w infrastrukturę towarzyszącą. Składają 
się na nią między innymi: parkingi typu 
Park&Ride i Bike&Ride z miejscami po-
stojowymi, ścieżki rowerowe, oświetlenie 
drogowe, elementy inteligentnego systemu 
zarządzania ruchem, biletomaty, ławki dla 

podróżnych oraz monitoring. Całkowita 
wartość projektu wynosi 8 164 924, 60 zł. 
Kwota dofinansowania inwestycji ze środ-
ków Unii Europejskiej to 6 607 835, 91 zł4.

Dworzec będzie pełnił również inne 
funkcje. Ma przyciągać podróżnych swoją 
estetyką i częstotliwością połączeń oraz za-
chęcać ich do pozostawienia samochodów 
na parkingach i podróżowania do Poznania 
i jego okolic pociągiem. Ma być szybciej, 
taniej i co równie ważne – ekologicznie. 
Poza tym, już dziś, przed zakończeniem 
pozostałych prac remontowych, w jednym 
z pomieszczeń dworca (zaadoptowanego 
na posterunek), pełnione są dyżury przez 
policjantów i udzielane porady prawne, co 
ułatwia mieszkańcom załatwienie spraw, 
eliminuje konieczność jazdy do Suchego 
Lasu oraz wpływa na ich bezpieczeństwo5.

Łączenie pieczołowicie odrestaurowanej 
elewacji budynku z nowoczesnymi rozwiąza-
niami technicznymi, ułatwiającymi życie po-
dróżnym, jest charakterystyczne dla naszych 
czasów. 

1  M. Bajer, Wieś(ć) o historii, która kołem się 
toczy, w: Golęczewo. Jubileusz 2005. Wybór, 
opracowanie, redakcja zbioru Maria Bajer, 
Stowarzyszenie Golęczewian, Golęczewo 
2007, s 11.

2  R. Hedzielski, P. Rewers, Zabytki Golęczewa, 
w: Golęczewo. Jubileusz 2005 Golęczewo…, 
s. 87.

3  Dziękujemy Pani Katarzynie Kachel – Sołtys 
Golęczewa za udostępnienie skanów odnalez-
ionych dokumentów w celu ich analizy i pop-
ularyzacji wśród społeczności lokalnej.

4  Zob. na www.suchylas.pl
5  Więcej zob. na: www.powiat.poznan.pl/

wp-content/uploads/2017/02/Rylukowska-
Wzorcowa-wies.pdf Wizualizację stacji kole-
jowej w Golęczewie po jej rewitalizacji zob. 
na: www.goleczewo.suchylas.pl/?p=921

Quest o Golęczewie 
Trasa golęczewskiego questu prowadzi  
w taki sposób, że uczestnik zabawy 
poznaje niezwykłą historię Golęczewa 
w czasie, kiedy zostało niemiecką wsią 
wzorcową. 

Trasa questu zaczyna się przy stacji 
kolejowej PKP w Golęczewie. 
Orientacyjny czas przejścia trasy ok. 
45 min. Ulotkę z tekstem gry można 
samodzielnie wydrukować z pliku PDF  
w kolorze lub w wersji czarno-białej – do 
pobrania na stronie regionwielkopolska.
pl/artykuly-turystyka/wielkopolskie-
questy-goleczewo-wies-wzorcowa.

Na czym polega zabawa?  
W czasie wędrówki, podczas której 
należy mieć ze sobą ulotkę, rozwiązuje 
się zadania i zagadki. Na końcu trasy 
na uczestników zabawy czeka skrzynia 
skarbów z pamiątkową pieczęcią. Można 
się też wpisać do księgi pamiątkowej 
(Księgi Questowiczów).
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ojciec Marian Żelazek urodził się w 
1918 roku w Palędziu, w szczęśliwej, re-
ligijnej rodzinie, gdzie wychowywał się z 
szesnaściorgiem rodzeństwa. W 1932 roku, 
młody Marian rozpoczął naukę w gimna-
zjum misyjnym Zgromadzenia 
Słowa Bożego (SVD), a pięć 
lat później rozpoczął nowicjat 
SVD w Chludowie. 

W 1940 roku, po odmówie-
niu Gestapo przeniesienia się 
z Chludowa, wraz z kolegami 
seminarzystami został areszto-
wany i przewieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, 
gdzie przebywał do czasu jego 
wyzwolenia przez Ameryka-
nów. W międzyczasie trafił też 
na pięć miesięcy do obozu w 
Gusen. 

Po opuszczeniu obozu udał 
się do Rzymu na studia teolo-
giczne, na Instytucie Anselmianum, a trzy 
lata później przyjął święcenia kapłańskie. 
Dwa lata po święceniach wyjechał do In-
dii, gdzie przez 25 lat pracował wraz z Adi-
vasami, koczownikami żyjącymi w dżun-
gli. W 1968 roku organizował placówkę 
misyjną w Bondamunda. Przez długie lata 
pomagał trędowatym w Puri (nad Zato-

ką Bengalską), za co w 2000 roku dostał 
Medal im. Karola Marcinkowskiego od 
Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2002 
roku zgłoszony został jako oficjalny kan-
dydat do Nagrody Nobla. Nigdy jej nie do-

stał, jednak zdobył między innymi „Złote-
go Hipolita”, Medal Polonia Mater Nostra 
Est, tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Poznania oraz Nagrodę imienia Sérgio Vie-
ira de Mello. 

W 2005 roku zorganizowana została 
wystawa „Ojciec Marian Żelazek SVD – 
polski kandydat do Pokojowej Nagrody 

Nobla”, w Galerii Azjatyckiej w Muzeum 
Azji i Pacyfiku w Warszawie. Na wernisa-
żu pojawił się sam ojciec Żelazek, który 
również ofiarował muzeum wiele ekspo-
natów. 

Ojciec Marian Żelazek zmarł 30 kwiet-
nia 2006 roku w Indiach, gdzie do końca 
życia zajmował się chorymi. 

W Skórzewie, w 2018 roku nazwa-
no jedno z rond imieniem Ojca Żelazka. 
W tym samym roku rozpoczął się proces 
beatyfikacji kapłana, dzięki czemu jest on 

oficjalnie nazwany błogosławio-
nym. Rok później w Chludowie 
otwarte zostało Muzeum Ojca 
Mariana Żelazka. 

21 września 2006 roku otrzy-
mał Honorowe Obywatelstwo 
Gminy Suchy Las, za zasługi, 
bycie przykładem oraz niesienie 
pomocy na misji przez 56 lat. 

***
Franciszkek Jaśkowiak – 

28 kwietnia wspominaliśmy go 
w 38. rocznicę jego śmierci. 
Urodził się we wsi Glinienko 
w 1903 roku (wieś dawniej ist-
niejąca w gminie Suchy Las, 

dziś teren poligonu wojskowego). Od 1910 
roku uczęszczał do Szkoły Powszechnej 
w Morasku, a następnie w Radojewie. W 
1925 roku zakończył naukę w Gimnazjum 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Miasta nie opuścił i w 1931 roku skończył 
Uniwersytet Poznański. Był przewodni-
kiem podczas Powszechnej Wystawy Kra-

Kartka z kalendarza...
30 kwietnia minęła 15. rocznica śmierci ojca Mariana Żelazka. Był on wybitną postacią o 
ogromnym sercu, Honorowym Obywatelem Gminy Suchy Las. 

W gminie Suchy Las do muzeum mo-
żemy wybrać się np. do Chludowa. Na te-
renie Domu Misyjnego Księży Werbistów 
znajduje się Muzeum im. o. Mariana Żelaz-
ka. Główną jego część zajmuje ekspozycja 
zawierająca liczne eksponaty dotyczące 
życia i pracy o. Mariana – werbisty, misjo-
narza, nazywanego „ojcem trędowatych”. 
W muzeum zobaczymy jego osobiste rze-
czy,  a także liczne pamiątki związane z 

jego misyjnym życiem. Ciekawostką jest 
rekonstrukcja klasy ze szkoły Beatrix w 
Purii, którą wybudował o. Żelazek. Wizyta 
w chludowskim muzeum to także doskona-
ła okazja do zapoznania się z kulturą Indii. 

Część muzeum poświęcona 
została innemu wybitnemu werbi-
ście, a mianowicie o. prof. Piotro-
wi Nawrotowi. Jest on odkrywcą 
oraz jednym z najwybitniejszych 

w świecie znawców, popularyzatorów i ba-
daczy muzyki baroku misyjnego w Amery-
ce Południowej. 

Muzeum w Chludowie czynne jest w 
godzinach: wtorek-sobota – 10-17, nie-
dziela – 13-17. Zwiedzanie możliwe tylko 
z przewodnikiem, wyłącznie po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym: 61 811 65 
50. Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie internetowej – www.chludowo.
werbisci.pl/muzeum-ojca-mariana-zelazka. 

O Muzeum o. Mariana Żelazka 
opowiada także jeden z odcin-
ków „Wkoło Gminy Suchy Las” 
(zeskanuj kod i obejrzyj). 

bs

Jak do muzeum, to do Chludowa
W maju – 18-tego corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Święto 
to ustanowione zostało w Moskwie, w 1977 roku przez  Międzynarodową Radę Muzeów 
(ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.
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CIeKAWOSTKA ROWeROWA

Zostałem ostatnio „strąbiony” na 
skrzyżowaniu w Suchym Lesie. To się 
może zdarzyć, ale sytuacja była dla mnie 
dość niezrozumiała, więc zacząłem do-
chodzić do tego, kto miał rację.

Wyjechałem rowerem z garażu 
CKiBP i ulicą Widłakową pojechałem 
w stronę Młodzieżowej. Tu zatrzyma-
łem się przed światłami, żeby przeje-
chać przez Obornicką i dalej zmierzać 
w kierunku Nowego Rynku. Właśnie 
wtedy usłyszałem, że kierowca stojące-
go za mną samochodu zatrąbił i zaczął 
gestykulować pokazując ręką chodnik. 
Kiedy podszedłem, pan stwierdził, że 
obok jezdni jest droga rowerowa i po-
winienem tam właśnie się znaleźć. Na 
moje tłumaczenie, że przejeżdżam przez 
skrzyżowanie, za którym już drogi dla 
rowerów nie ma, uparcie powtarzał, że 
powinienem zjechać z jezdni. 

Postanowiłem zgłębić temat, poszpe-
rałem więc w przepisach, a następnie dla 
pewności odwiedziłem pana Józefa Klim-
czewskiego, gminnego specjalistę między 
innymi od bezpieczeństwa ruchu.

I co? Posypuję głowę popiołem. Facet 
w samochodzie miał rację. Jeśli wzdłuż 
jezdni jest poprowadzona droga rowe-
rowa, rowerzysta ma obowiązek z niej 
skorzystać, nawet jeśli do przejechania 
ma odcinek 30 metrów.

Jak zatem powinniśmy pokonywać to 
skrzyżowanie jadąc rowerem? Od strony 
szkoły, czy też parkingu GOS-u należy 
wjechać na drogę dla rowerów, podje-
chać do przejścia dla pieszych, a ponie-
waż w tym kierunku nie ma przejazdu 
dla rowerów wzdłuż pasów, zsiąść z ro-
weru i przeprowadzić go przez przejście. 
Następnie, po drugiej stronie Obornic-
kiej włączyć się do ruchu na jezdni. 

W przeciwnym kierunku, gdy jedzie-
my Młodzieżową od Rolnej, powinniśmy 
przed sygnalizatorem zjechać z jezdni w 
prawo na drogę rowerową, przejechać 
przez Obornicką poprowadzonym tu 
przejazdem dla rowerów, a następnie 
przejechać przez takiż przejazd w po-
przek Młodzieżowej.

Szerokiej drogi!
Andrzej Ogórkiewicz

jowej w 1929 roku i Międzynarodowej 
Wystawy Komunikacji i Turystyki w 1930 
roku. W 1939 roku powołany został do 
służby wojskowej w 103 Dywizjonie Ar-

tylerii Przeciwlotniczej, podczas której zo-
stał ranny w obronie Warszawy i w latach 
1939-1945 przebywał w obozie Oflag II C 
Woldenberg. Po opuszczeniu obozu przez 
dwa lata pracował w Wydziale Kultury i 
Sztuki Zarządu Miejskiego w Poznaniu, a 
następnie dwadzieścia trzy lata spędził w 
Zarządzie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. 

Od roku 1945 był także członkiem i 

działaczem Ligi Ochrony Przyrody oraz 
członkiem i działaczem Stronnictwa De-
mokratycznego. W międzyczasie, w 1956 
roku uczestniczył w delegacji polskiej na 
obrady w Europejskiej Komisji Gospodar-
czej ONZ w Genewie.

Swoje zamiłowanie turystyką oraz 
przyrodą starał się wykorzystywać przez 
całe swoje życie. Zainteresowanie ochro-
ną przyrody doprowadziło do utworzenia 
przez niego Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego w 1957 roku. Na swoim koncie ma 
również wiele napisanych przewodników 
krajoznawczych, skupiających w sobie 
piękno krajobrazów Wielkopolski. 

Niestety swoją walkę o ochronę dóbr 
natury prowadził w większości sam i bez 
większych sukcesów. Zdając sobie z tego 
sprawę w 1970 roku postanowił porzucić 
wszystkie swoje stanowiska w ramach 
protestu. Uważał, że ówczesne władze par-
tyjne i administracyjne województwa nie 
zwracały wystarczającej uwagi na kwestie 
ochrony przyrody i dbania o Wielkopolski 
Park Narodowy. 

Od 1980 roku do końca życia pełnił 
funkcję prezesa honorowego w Wielko-
polskim Klubie Publicystów Krajoznaw-
czych PTTK. Upamiętniony został między 
innymi w Wielkopolskim Parku Narodo-
wym oraz na Starym Rynku w Poznaniu. 
W rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko 
znajduje się Głaz Franciszka Jaśkowiaka. 

Zuzanna Korbus

Czy wiesz, że…
jedną z ulic w jelonku jest ulica św. Michała.  
Ulica ta przebiega przez osiedle Ostoja Jelonek. 

Michał Archanioł to jedna z najbardziej 
znanych postaci Pisma Świętego. Jego he-
brajskie imię Mika’el oznacza „któż jak 
Bóg”. Tradycje chrześcijańska oraz ży-
dowska mówią, że gdy szatan zbuntował 
nie przeciwko Bogu i przekonał do buntu 
część aniołów, to właśnie Michał wystąpił 
jako pierwszy przeciw niemu krzycząc: 
„któż jak Bóg!”. W Nowym Testamencie 
stoi on na czele walczących z szatanem, 
natomiast wśród pisarzy uważany jest 
za księcia aniołów. Jest on też aniołem 

stróżem całego ludu chrześcijańskiego. 
Towarzyszy on im także podczas drogi 
do wieczności, dlatego też jest patronem 
kaplic cmentarnych. Jednym z jego atry-
butów jest ognisty miecz, którego miał 
używać do walki. Według historii, Michał 
Archanioł jest obrońcą Izraela oraz kościo-
ła katolickiego. Jest patronem m.in. złotni-
ków, policjantów, żołnierzy.

Opiekuje się także pielgrzymami i obcy-
mi, daje on także cierpliwość i szczęście. 

Zuzanna Korbus
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W sąsiedztwie południowo-wschodniej 
granicy gminy w Radojewie znajduje się 
Kokoryczowe Wzgórze. Historia Radojewa 
może przypominać historię naszego Chlu-
dowa – również było kiedyś wsią cysterską, 
która później stała się własnością rodziny 
von Treskow. Na Kokoryczowym Wzgó-

rzu von Treskowowie mieli swój letni pałac 
otoczony parkiem w stylu angielskim. Na 
szczycie wzgórza zbudowali punkt widoko-
wy, który miał imitować ruiny gotyckiego 
zamku. Miejsce to przetrwało do dzisiaj i 
kiedy drzewa nie mają jeszcze liści, rozta-
cza się z niego piękny widok na przeciw-
legły brzeg Warty i klasztor w Owińskach. 
Pałac też stoi, ale okres świetności ma już 
zdecydowanie za sobą. Obecnie zdziczałym 
parkiem opiekuje się Nadleśnictwo Łopu-

chówko, a ze względu na niezwykłe walory 
przyrodnicze tego miejsca, w celu zachowa-
nia siedlisk oraz pięknych drzewostanów, 
cały teren parku został wyłączony z użytko-
wania gospodarczego.

 Sama nazwa wzgórza pochodzi od po-
rastającej zbocza kokoryczy, ale miejsce to 
najczęściej kojarzy się z rannikiem zimo-
wym, którego kwiatki późną zimą tworzą 
piękny żółty dywan. Zachęceni zatem po-
przednią wizytą pieszą w tym miejscu, po-
stanowiliśmy tam wrócić, ale na rowerach, 

fundując przy tym dzieciakom ciekawą 
lekcję krajoznawczą. 

Wyruszyliśmy z Biedruska – miejsca 
naszpikowanego ciekawą, wojskową hi-
storią. Zaczęliśmy od Pomnika 7. Puł-
ku Strzelców Konnych Wielkopolskich i 
budynku stojącej nieopodal starej kuźni, 
gdzie kiedyś szkolono żołnierzy na kowali. 
Następnie uwagę chłopców przykuł mural, 
który powstał w 2018 roku i przedstawia 
sylwetki 3 strzelców z 7. Pułku Strzelców 

Konnych na tle Wieży Ciśnień i Pałacu. Po 
krótkiej lekcji historii skierowaliśmy się w 
stronę kasyna oficerskiego, które już teraz 
prezentuje się bardzo okazale. Z radością 
zauważyłam dalsze postępy w rewitalizacji 

budynku. Wszystko wskazuje na to, że już 
niedługo to miejsce na nowo zacznie tętnić 
życiem i będzie jedną z wizytówek naszej 
gminy. 

Kolejnym punktem na trasie była oczy-
wiście Wieża Ciśnień – piękna i okazała, 
której zegar przez wiele lat towarzyszył 
mieszkańcom w ich codziennym życiu. 
Zwiedzanie w środku jest niemożliwe, 
gdyż stoi na terenie wojskowym, ale za-
chęcam do obejrzenia 9. odcinka Wkoło 
Gminy Suchy Las, gdzie pan Krzysztof 
Łączkowski zaprasza widzów do jej wnę-
trza i prezentuje mechanizm zegara z 1901 
roku. 

Opuszczamy Biedrusko i wjeżdżamy na 

ścieżkę rowerową o długości 4,5 km, któ-
ra poprowadzi nas bezpiecznie do samego 
Radojewa. Po drodze rzucamy okiem na 
Łysy Młyn, do którego często zaglądamy o 
różnych porach roku – i jeszcze nam się nie 
znudził! W Radojewie ścieżka się kończy, 
ale po ok. 200 metrach wjeżdża się w ul. 
Podbiałową, która prowadzi nas wprost na 
Kokoryczowe Wzgórze. Zanim jednak tam 
dotarliśmy, skusiliśmy się na pyszne lody w 
miejscowej kawiarni i był to strzał w dzie-

siątkę – dzięki temu uniknęliśmy kąpieli w 
ulewie, która jak nagle się pojawiła, tak na-
gle się skończyła. Ciesząc się z tak szczęśli-
wego zrządzenia losu, ruszyliśmy dalej.

Ze zdumieniem stwierdziliśmy, jak bar-

Rowerem po zachodnich 
rubieżach gminy
nasza gmina ma naprawdę wiele ciekawych miejsc, do których można dotrzeć rowerem. 
Warto jednak pamiętać o atrakcjach, które są poza jej granicami, ale wciąć na tyle blisko, 
by odwiedzić je na dwóch kółkach. 
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dzo w przeciągu dwóch miesięcy Kokory-
czowe Wzgórze się zmieniło – zieleń tak 
rozkwitła, że zupełnie przemieniła oblicze 
tego miejsca! Minęliśmy pozostałości pała-
cu von Treskow i wjechaliśmy w las. Przy 
rozstaju dróg podążyliśmy drogą wskazaną 
przez kierunkowskaz, prowadzącą na stary 
cmentarz rodziny von Treskow. Zaskoczeni 
jednak gęstością zarośli, kolejnych kilka-
dziesiąt metrów musieliśmy przemierzyć 

pieszo – jeśli więc już kiedyś widzieliście 
ten cmentarz, przy rozstaju dróg wybierz-
cie jednak lewy kierunek ze ścieżką szero-
ką i wygodną. Na cmentarzu spędziliśmy 
kilkanaście minut, rozszyfrowując napisy 
na całkiem dobrze zachowanych płytach 
nagrobnych i googlując historię pochowa-
nych tam osób. Następnie pojechaliśmy 
dalej i dotarliśmy do skrzyżowania, skąd 
wdrapaliśmy się na szczyt wzgórza. Pseu-
doruiny stały dalej, ale schowały się w 
zieleni drzew, które przysłoniły też widok 
na okolicę. Nie zwlekając, obraliśmy kie-
runek ku dolinie Warty. Zjeżdżając po sto-
kach wzgórza, natknęliśmy się na strumyk, 
stawy i pomnikowy, okazały platan. 

Wyjechaliśmy z lasu i drogą wśród ma-
lowniczych pól dotarliśmy do Nadwarciań-
skiego Szlaku Rowerowego (NSR). Przez 
naszą gminę przebiega część zachodniego 
odcinka NSR, który prowadzi z Poznania 
do Międzychodu. Cały Nadwarciański 
Szlak Rowerowy to 382 km wzdłuż wiel-
kopolskiego odcinka Warty. Tym właśnie 
szlakiem oznaczonym kolorem niebieskim 
udaliśmy się w drogę powrotną do Biedru-

ska. Była to bardzo przyjemna podróż z 
kilkoma przystankami na trasie, by podzi-
wiać nadwarciańską florę (m.in. pomniko-
we Dęby Marianowskie), faunę (chłopcy 
byli zachwyceni spotkaniem z padalcem), 
a także Owińska znajdujące się po drugiej 
stronie rzeki. 

W tych miłych okolicznościach przyro-
dy dotarliśmy do samego Biedruska, gdzie 
oczywiście zajrzeliśmy jeszcze do Pałacu i 

Panteonu Powstańców Wielkopolskich na 
kolejną, krótką lekcję historii. A na koniec 
tej liczącej prawie 18 km trasy, by jeszcze 
milej zakończyć to niezwykle przyjemne 
popołudnie, wstąpiliśmy na pyszne prze-
kąski do mieszczącej się w budynku starej 
Wagi kawiarni. Polecamy wyprawę na-
szym śladem!

Małgorzata Dawidowska
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Konkurs został zorganizowany przez 
Wójta Gminy Suchy Las, a jego koordyna-
torem był Referat Oświaty i Sportu Urzędu 
Gminy.

Celem konkursu było podniesienie 
świadomości ekologicznej najmłodszego 
pokolenia, promowanie wśród dzieci idei 
recyklingu oraz umiejętność przetwarza-
nia surowców wtórnych. Natomiast jego 
przedmiotem – wykonanie przestrzennego 
ekologicznego pojazdu z materiałów odpa-

dowych.
Komisja konkursowa przy ocenie prac 

wzięła pod uwagę zgodność z tematem, sa-
modzielność, pomysłowość, oryginalność 
oraz estetykę wykonania pracy. 

Komisja przyznała nagrody oraz wyróż-
nienia. 
W kategorii przedszkola – dzieci 6-letnie:

i miejsce – Mateusz ryczek
ii miejsce – Liliana Lewandowska
iii miejsce – tymon Michalak

W kategorii  szkoły – uczniowie klas i- iii:
i miejsce – Jan Kaszkowiak
ii miejsce – Faustyna Fabiś
iii miejsce –  Dawid Kamiński
Wyróżnienia: Jakub sobczak, Natalia 

Dachniewska, Zofia Dutkowska, Małgo-
rzata ryczek, antoni Węgielski, Urszula 
Urbaniak, piotr pamuła, oliwia Musie-
lak, Mateusz Kowalski, sebastian pasoń, 
Mateusz ryczek, Milenia Mihalowska, 
Jan sęk-stachowiak, Jagoda guźniczak, 
alicja Włoch.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za udział w konkur-
sie.

Anna Rybarczyk 
Referat Oświaty i Sportu 

UGSL

Eko konkurs rozstzygnięty!
Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego ,,Eko-samochód przyszłości’’ odbyło się 10 maja. 
Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie klas szkół podstawowych I- III  oraz dzieci 
6-letnie z przedszkoli, z gminy Suchy Las.
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W każdym z nas istnieje 
matematyczny duch. 
Umiejętność logicznego 
myślenia prowadzi do 
moralnego życia.

Maria Montessori

Dziecko, które pracowało już z różową 
wieżą, brązowymi schodami, czerwonymi 
drążkami, a więc doświadczało i porówny-
wało różnice w wielkościach, objętościach, 
długościach przedmiotów, pośrednio obco-
wało z matematyką. Działo się to poza jego 
świadomością. Dominuje tu zasada od konkretu do abs-

trakcji. Na przykładzie naszego przedszko-
la dzieci mają do czynienia z nieabstrakcyj-
nym materiałem, dzięki któremu WIDZĄ 
ile to jest 1, 10, 100, 1000, korzystając z 
materiału „złote perły”. Przedszkolaki bar-
dzo lubią pracować z czerwono-niebieski-
mi drążkami, które pozwalają im namacal-
nie zobaczyć lub poczuć dotykiem różnice 
ilościowe, np. że 7 to więcej niż 2. Kolej-
nym materiałem, który wprowadza dzieci 
w matematyczny świat są wrzeciona. Uczą 
one umiejętności przeliczania, przedszko-
laki wkładają odpowiednią ilość do prze-
gródki z cyfrą od 0 do 9. Nawiązaniem do 
działu „Sensoryka”, gdzie dzieci dotykiem 
rozróżniają powierzchnię gładką i szorst-

ką, są szorstkie tabliczki liczbowe. Służą 
one do wodzenia palcem po symbolu, tym 
samym przyczyniają się do wielozmysło-
wego zapamiętania wyglądu cyfr.

Zazwyczaj nauka liczb parzystych i 
nieparzystych wprowadzana jest w I lub II 
klasie szkoły podstawowej. W montesso-
riańskiej praktyce już 4-letnie dzieci mogą 
obrazowo poznać różnice pomiędzy tymi 
liczbami. Dzieje się to podczas pracy z 
czerwonymi żetonami. 

Materiałem, który w naszym przedszko-
lu również wzbudza entuzjazm jest komo-
da geometryczna. Dzięki niej dzieci mogą 
dotknąć, zobaczyć podstawowe figury 
geometryczne, co umożliwia taca demon-
stracyjna z trójkątem, kwadratem i kołem. 
Kolejnym etapem pracy jest poznawanie 
innych kształtów i figur, m.in. deltoid, tra-
pez, rozeta, trójkąt równoboczny prosto-
kątny etc.

My jako nauczycielki zauważyłyśmy, że 
matematyczny materiał Montessori rodzi  
u dzieci fascynację tą dziedziną nauki. Jed-
nocześnie staje się źródłem motywacji do 
dalszego zgłębiania matematyki. 

Justyna Szymańska – Mikołajczak
Anna Wierzbicka 

Montessori cz. 5. Matematyka  
i mowa
Matematyka dzieciom oraz dorosłym często sprawia trudności. zrozumienie arytmetyki, 
geometrii, gdzie wiele w tradycyjnej szkole zależy od wyobraźni, stanowi nie lada 
wyzwanie. Montessoriańska matematyka stoi w opozycji do modelu polskiej szkoły.  
Tu możemy dostrzec ducha Pedagogiki Marii Montessori, czyli korelację zachodzącą 
pomiędzy wcześniejszymi działami.

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
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Z radością przeczytałyśmy, że decyzją 
Jury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich nasza biblioteka zdobyła WYRÓŻ-

NIENIE w konkursie Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 2020. 

Miło znaleźć się w tak zacnym gronie, 

jak Biblioteka Raczyńskich (która ten kon-
kurs wygrała) czy duże biblioteki woje-
wódzkie, miejskie, publiczne, które tak jak 
my zostały wyróżnione.

Jesteśmy przeszczęśliwe i pełne jeszcze 
większej motywacji do działania. Przy oka-
zji dziękujemy wszystkim Czytelnikom za 
każdą aktywność. Bez Was nie byłoby tego 
wyróżnienia!

Justyna Rudomina
Monika Jabłuszewska

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

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 
– wyróżnienie dla biblioteki SP2 
Ten mail przyniósł nam przemiłą niespodziankę. Otrzymałyśmy go z biura zarządu 
Głównego Stowarzyszenia bibliotekarzy Polskich, a zawierał on wyniki konkursu, na który 
zgłoszenie wysłałyśmy na początku marca. 
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Początkowo była to inicjatywa oddolna 
ruchów społecznych, które w organizowa-
nych przez siebie akcjach promowały za-
chowania prośrodowiskowe. W pierwszych 
obchodach Dnia Ziemi w 1970 roku udział 
wzięli uczniowie z 10 000 szkół oraz 2 000 
uczelni na terenie USA.

Dzięki zainteresowaniu mediów oraz 
wsparciu przedstawiciela senatu USA, idea 
zyskała rozgłos i już rok później Narody 
Zjednoczone ONZ obchodziły Dzień Zie-
mi 22 marca.  

Coroczne obchody, organizowane im-
prezy oraz coraz popularniejsze postawy 
ekologiczne sprawiły, że w 2009 roku 
ogłoszono 22 kwietnia Międzynarodowym 
Dniem Ziemi. Tegoroczne obchody były 
już 11 edycją międzynarodowego święta.

obchody Dnia Ziemi w szkole pod-
stawowej nr 1 w suchym Lesie

W ramach idei „Myśl globalnie, dzia-
łaj lokalnie”, 22 kwietnia obchodziliśmy 
święto na terenie naszej szkoły. Z uwagi 
na tegoroczne ograniczenia i naukę prowa-

dzoną w trybie zdalnym, obchody realizo-
wane były na lekcjach biologii i przyrody. 
Tematem przewodnim zajęć było stwier-
dzenie, że „To nie Ziemia potrzebuje ludzi, 
tylko ludzie Ziemi”. 

W ramach zajęć omawiane były zagad-
nienia związane z szeroko pojętą tematyką 
ochrony środowiska. Celem było przede 
wszystkim uświadomienie uczniom zależ-
ności ludzi od zasobów naturalnych oraz 
konieczność zrównoważonego gospodaro-
wania nimi. 

Uczniowie oglądali filmy na temat eks-
ploatacji surowców oraz rozwiązywali 
zadania aktywizujące, m.in.: quizy, krzy-
żówki, rebusy. Natomiast uczniowie klasy 
4 wykonali plakaty promujące ideę „Co ja 
mogę zrobić dla Ziemi”.

Krzysztof Dzydzan

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021
OD LOKALNEGO POMySłU DO MIęDZyNARODOWEGO ŚWIęTA
na początku lat 70. XX wieku w Stanach zjednoczonych Ameryki pojawiła się idea ob-
chodów Dnia ziemi. 

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

Nasi milusińscy wsłuchani w historie, 
którymi raczyły ich starsze koleżanki, 
mieli okazję wykazać się wiedzą na temat 
postaci znanych z literatury dziecięcej oraz 

udowodnić, że znajomość zasad postępo-
wania z książką, tak aby służyła nam jak 
najdłużej, nie jest im obca.

Po części artystycznej uczniowie 

wszystkich klas pierwszych uroczyście 
ślubowali, że będą dbać o powierzone im 
książki i podręczniki, będą uczyć innych 
jak to robić, a co najważniejsze będą naj-
wierniejszymi czytelnikami naszej biblio-
teki szkolnej.

Na zakończenie każdy uczeń otrzy-
mał mały upominek w postaci książeczek 
„Pierwsze abecadło”, pozyskanych w ra-
mach projektu „Mała książka – wielki 
człowiek”, w którym brała udział nasza bi-
blioteka. Projekt realizowany jest ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.

W tym miejscu chcemy szczególnie po-
dziękować Pani Joannie Szatan - Ciesiel-
skiej, za pomoc w przygotowaniu części 
artystycznej, zaś dziewczynkom z klasy 7d 
za chęci i zaangażowanie.

Jednego jesteśmy pewne, nasz biblio-
teka zyskała grono wspaniałych czytelni-
ków, którzy kochają książki i wiedzą jak 
się o nie troszczyć. Pozdrawiamy!

Anna Budna
Justyna Marciniak

Pasowanie na czytelnika 
W czwartek 13 maja, uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na 
czytelników. Wydarzeniu towarzyszył występ uczennic klasy 7d, które w niezwykle poetycki 
sposób wprowadziły naszych najmłodszych uczniów w świat książek. 
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Młodzi piłkarze szlifują umiejętności 
już od najwcześniejszych lat, aby za parę 
lat mogli być gotowi do rywalizacji na 
wyższym szczeblu.

Naszą gminę reprezentują dzieci z Bie-
druska, Suchego Lasu, Złotnik i Golęczewa.

Mecze mistrzowskie przy WZpN
Toczą się mecze mistrzowskie naszych 

grup młodzieżowych, zrzeszonych przy 
Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. 
Nasza Akademia występuje w każdym 
roczniku, począwszy od rocznika 2010. 
Sezon wiosenny jest bardzo specyficzny 
ze względu na opóźnienie w rozgrywkach. 
Wyniki bywają różne, ale – jak mówią tre-
nerzy – najważniejsze są założenia meczo-
we i taktyczne zespołów, a wyniki przyjdą 
później.

Czym są igrzyska przedszkolaka dla 
najmłodszych dzieci z naszej gminy?

Coroczne Igrzyska Przedszkolaka mia-
ły się odbyć po raz czwarty już w zeszłym 
roku. Przypomnijmy, biorą w nich udział 
przedszkolaki z naszej gminy. Dzieci 

startują w różnych dyscy-
plinach olimpijskich,  a na 
koniec niespodzianka – dla 
każdego uczestnika medal, 
a dla każdego przedszkola 
puchar za godne reprezen-
towanie przedszkolaków w 
Igrzyskach. Niestety pande-
mia pokrzyżowała wówczas 
te plany. W tym roku jeste-
śmy pełni nadziei, że Igrzy-
ska  uda się zorganizować 
bez przeszkód, ku radości 

najmłodszych.
turniej Dzikich Drużyn 
Udało nam się!!! W końcu, po latach 

marzeń, dopięliśmy szczegóły i dzięki 
wsparciu Wójta naszej Gminy Grzegorza 
Wojtery zorganizujemy Turniej Dzikich 
Drużyn w Suchym Lesie! Turniej, któ-
ry będzie wzorowany na słynnej książce 
Adama Bahdaja „do przerwy 0-1”, plano-
wany jest 17 lipca w Suchym Lesie. Odbę-
dzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
2009/2011 oraz 2011 i młodsi. Wierzymy, 
że będzie wielu chętnych zawodników i 
zawodniczek, wspieranych przez rodziców 
chcących oderwać dzieci od komputerów, 
telefonów, Internetu!

Można samemu zebrać zespół, nadać mu 
nazwę i ruszyć do gry. Ale uwaga! Drużyna 
musi mieć koszulki w jednakowym kolorze 
oraz pełnoletniego opiekuna. Grać będzie-
my na bramki 5mx2m, czas gry 2x8 minut. 
Zapisy przyjmujemy do 10.07.2021 r.: 
akademia@rbsport.pl lub telefonicznie:  
730 992 150, 731 900 110.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, me-

dal, a zwycięzcy puchary i 
oczywiście wspaniałe książki 
„do przerwy 0-1”! Zapew-
niamy wspaniałą organizację, 

owoce, wodę, opiekę medyczną 
oraz sędziów, a także doskonałą 

zabawę i sportowe zmęczenie.
Czekamy na Was!!! Może to wła-

śnie Wasz zespół zdobędzie puchar 
pierwszej edycji Turnieju Dzikich Drużyn 

pod patronatem Pana Wójta!

półkolonie na sportowo
Zapraszamy na półkolonie na sportowo. 

W tym roku będą to dwa turnusy w termi-
nach: 5-9 lipca, 12-16 lipca. Półkolonie od-
bywać się będą w Suchym Lesie, na obiek-
tach sportowych naszej gminy.

Zapewniamy: jak zwykle super orga-
nizację w godzinach od 8.00 do 16.00, 
atrakcyjny program, dwudaniowy obiad, 
treningi pod okiem fachowców, opiekę 
wychowawców. Półkolonie zgłoszone zo-
stały do kuratorium. Wszelkie informacje: 
akademia@rbsport.pl lub telefonicznie: 
730 992 150, 731 900 110.

Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca 
na obóz Camp Pro, który odbędzie się w 
dniach od 9 do 13 sierpnia. Zapraszamy 
zdeterminowanych młodych piłkarzy! 

i Letni turniej piłkarski o puchar 
Wójta gminy suchy Las – 26 czerwca 

Wychodząc naprzeciw licznym proś-
bom o organizację letniego turnieju piłkar-
skiego dla dzieci, podjęliśmy decyzję, że 
odbędzie się on w sobotę 26 czerwca.

W tym piłkarskim święcie, rozpoczy-
nającym wakacyjną przerwę od nauki i 
ślęczenia przed ekranami monitorów, za-
grają młodzi piłkarze reprezentujący naszą 
gminę z roczników: 2011/2012, 2013/2014 
oraz  rocznik 2015 i młodsi.

Z nami w wakacje nie ma nudy!!! Wię-
cej na: www.redboxpilkarskaakademia.pl,  
730 992 150, 731 900 110.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Red Box

Liga Red Box Junior
Przy pięknej i słonecznej pogodzie ponad 500 dzieci, uśmiechniętych 
i radosnych, z całej Wielkopolski toczy rywalizację na czterech dobrze 
przygotowanych boiskach, w trzech kategoriach wiekowych, zaczynając od 
rocznika 2010 i młodsi, aż do rocznika 2016. Czyli mamy już pięciolatków w naszej 
Red Box Junior Lidze!
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Fit Athletica w nowej odsłonie  
i z nową ofertą
Już nie w terenie lub online. Po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami 
epidemicznymi, Klub Fitness Fit Athletica zaprasza do swojej siedziby, 
która w czasie zamknięcia przeszła prawdziwą metamorfozę. To nie jedyna 
niespodzianka dla tych, którzy odwiedzą Klub przy Szkolnej 20 w Suchym Lesie. 
Z okazji „podwójnego” otwarcia przygotowana została promocyjna oferta. 

Klub Fitness Fit Athletica to teraz nowoczesne wnętrza w stylu industrialnym. 
Wystrój jest minimalistyczny. Dominuje stonowana kolorystyka i elegancja.  
Zostały wydzielone strefy – kardio, siłowa oraz strefa odpoczynku i konsumpcji. 

W Klubie pojawił się nowy, profesjonalny sprzęt siłowy, a oferta została 
wzbogacona  o nowe zajęcia fitness. Ponadto wprowadzono cenę promocyjną 
na miesięczny karnet open. Do 16 czerwca kosztuje on 49 zł! 

Klub FitNess  
Fit AthleticA  
zaprasza. 
Pon. – pt. w godz. 7.00-22.00;  
weekend w godz. 9.00-17.00. 

FO
T. 

B.
 s

Ta
ch

Ow
ia

K

*  W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów działamy w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
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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.

JaCeK BUrDZiŃsKi, 41 lat, li-
cencja trenerska UeFa B

Na zdjęciu ze swoimi podopiecznymi 
na turnieju w Jarocinie (w najwyższym 
rzędzie pierwszy po prawej).

Sport, a zwłaszcza piłka nożna, jest dla 
niego pasją, która wypełnia mu praktycz-
nie całe życie. Nieprzerwanie od dziecka 
jest związany z Sucharami Suchy Las,  
w których spędził całą swoją piłkarską 
karierę, a obecnie jest trenerem grup mło-
dzieżowych. W bieżącym sezonie swoją 
największą uwagę skupia na piłkarzach 
kategorii orlika starszego (rocznik 2010), 
którzy występują w pierwszej lidze okrę-
gowej (obecnie najwyższa klasa rozgryw-
kowa). Zawodowo od wielu lat spełnia 
się także jako nauczyciel wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Suchym Lesie. Trener 
Jacek swoją wiedzę praktyczną pogłębia 
także teorią, którą przyswoił z powodze-
niem jako absolwent poznańskiej AWF 
oraz na licznych kursach trenerskich.

Jak sam stwierdza, nie ma konkretne-
go jednego idola piłkarskiego. Podziwia 
piłkarzy wprowadzających koloryt do 

gry swoimi odważnymi rajdami, dryblin-
giem, a kryterium to niewątpliwie spełnia 
trzech „Ronaldów”: brazylijscy Ronaldo 
i Ronaldinho oraz współczesny portugal-
ski Ronaldo. Z drużyn piłkarskich podzi-
wia zarówno madrycki Real, jak i Barce-
lonę, w której wyróżnia się Leo Messi. 
Wśród polskich piłkarzy imponują mu 
Robert Lewandowski i Jakub Błaszczy-
kowski, nie tylko ze względu na piłkarski 
dorobek, ale przede wszystkim z uwagi 
na charakter jaki prezentują w życiu co-
dziennym.

U trenerów ceni stosunek do drugiego 
człowieka, a zwłaszcza takich, za któ-
rymi drużyna jest w stanie „wskoczyć  
w ogień”. W światowej piłce nożnej ta-

kim wzorcem jest Juergen Klopp, nato-
miast w naszej rodzimej to trener Warty 
Poznań, czyli Piotr Tworek. Wśród trene-
rów związanych z Sucharami imponuje 
mu trener Michał Kuk, czyli wulkan po-
czucia humoru. Podobnie jest z trenerem 
Jackiem, który oprócz ciężkiej pracy na 
treningach, ceni ludzi z dystansem do sie-
bie. Sam też często robi kawały kolegom 
trenerom oraz swoim podopiecznym. 
Wieść gminna niesie, że w historii Su-
charów żaden piłkarz nie miał tak dobrej 
lewej i tak słabej prawej nogi jednocze-
śnie, jak trener Jacek. Prywatnie Jacek 
Burdziński, to niezwykle pomocny czło-
wiek, który świata nie widzi poza swoją 
małżonką i córkami.

Mariusz Rembicki

CZERWIEC Z SUCHARAMI
nareszcie kibice mogą powrócić na trybuny, wprawdzie jeszcze z pewnymi ograniczeniami, 
ale już nie mogliśmy się doczekać Waszego dopingu. 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 interne-
towej oraz w mediach 
społecznościowych. 
Zapraszamy do kibico-
wania oraz wspierania 
naszych wszystkich dru-
żyn, z zachowaniem obo-
wiązujących obostrzeń epidemicznych.

27 czerwca planujemy sportowo-zaba-
wowe zakończenie sezonu. Będzie moc 
atrakcji dla naszych milusińskich oraz wie-
le innych możliwości wspólnej rodzinnej 
zabawy. O szczegółach będziemy informo-
wać na bieżąco na stronie internetowej.

SUCHARY TO MY!!! MOŻEMY 
WSZYSTKO! Do zobaczenia na meczach.

SZTAB TReNeRSKI NIeBIeSKO-żółTyCH

3.06, g. 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY Suchy Las – LKS Baborówko
9.06, g. 18:00 Owińska, ul. Poprzeczna 12; Jurand Koziegłowy – SUCHARY Suchy Las
12.06, g. 16:30 Suchy Las, ul. Konwaliowa; SUCHARY Suchy Las – Płomień Nekla
19.06, g. 14:00 Kobylnica, Poznańska 1; Piast Kobylnica – SUCHARY Suchy Las
26.06, g. 10:00 Swarzędz, Św. Marcina; Lider Swarzędz – SUCHARY Suchy Las
Polonia II Środa Wlkp. nie wyznaczyła jeszcze terminu spotkania.
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 Okulary na raty!

 Profesjonalne badanie wzroku

 Realizacja recept NFZ

  Markowe soczewki progresywne:  

NikON, JZO, EssilOR

 soczewki kontaktowe i płyny

 Atrakcyjne promocje (szczegóły w salonie)

 Wysoka jakość to nasz priorytet od 1992 roku

Zapraszamy do salonów OPtyk MichAlAk:

Poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17  

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

Poznań, Os. Marysieńki 25 (przychodnia hipokrates)

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

www.optykmichalak.pl

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

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

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

Firma KREISEL  
– Technika Budowlana w Poznaniu 

przyjmie do pracy  
na stanowisko 

Magazyniera
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

tel.: 516 060 358
mail: personel@kreisel.pl

NA SprzedAż lokal mieszkalny 96 m2 

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

tel. 662 006 590 
www.imperialhouse.pl
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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

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 

 

AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

602 45 88 47
Chludowo, ul. Poznańska 19

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

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

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar


