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

Dworzec w Złotnikach  
po rewitalizacji

Sekretarz Gminy kończy  
pracę w urzędzie 20 lat Teatru Bez Granic

SUchy LAS
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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

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

• KUCHNIE • GArdEroby  
• szAfy • ŁóżKA
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– To mało, jak na półmetek spisu – za-
znacza Izabela Julkowska, zajmująca się 
NSP z ramienia Urzędu Gminy Suchy Las. 
– Warto jednak spisać się zawczasu i nie 
odkładać tego obowiązku na ostatnią chwi-
lę. Przypominam, że Narodowy Spis Po-

wszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa 
do 30 września tego roku. 

Przypominamy również, że odmowa 
wykonania obowiązku statystycznego lub 
udzielenia informacji w spisie powszech-
nym wiąże się z karą grzywny do 5 tys. zł, 
co zostało ujęte w art. 57 ustawy o statysty-
ce publicznej. O wymiarze kary decyduje 
sąd na wniosek Głównego Urzędu Staty-
stycznego. 

Spisać się można na kilka sposobów. Do 
wyboru mamy:

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. 

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) –  dla spi-
sujących się została uruchomiona infolinia 
spisowa. 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 oddzwonie-
nia (ta możliwość pojawia się już po 2 mi-
nutach oczekiwania na połączenie). 

Spis realizowany przez rachmistrzów 
– z osobami, które nie skorzystają z samo-
spisu internetowego lub nie spiszą się tele-
fonicznie na infolinii spisowej, skontaktu-
je się rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie 
realizują połączenia z dwóch numerów te-
lefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Ponadto rachmistrz spisowy może także 
zapukać do naszych drzwi. Od 23 czerwca 
realizowane są bowiem wywiady bezpo-
średnie.

Ważne! Tożsamość rachmistrza może-
my sprawdzić: poprzez aplikację „sprawdź 
tożsamość rachmistrza” na stronie spis.
gov.pl lub infolinię 22 279 99 99, a tak-
że dzwoniąc do Urzędu Gminy Suchy Las  
w godzinach jego otwarcia pod numery te-
lefonów: 61 8926 266 lub 618926 251.

BS

* O spisie również na stronie 10.

Coraz mniej czasu na spisanie się.
Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021
Jeżeli chodzi o gminę Suchy Las, to do tej pory (stan na dzień 5 lipca) w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 spisało się 39,02% mieszkańców. 
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Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Realizacja obowiązku spisowe-
go jest nie tylko istotna z punktu 
widzenia ogólnokrajowego – ma 
ogromny wpływ na budowanie bazy 
danych lokalnych na poziomie re-
gionu, powiatu i gminy.

Zebrane dane posłużą w przyszło-
ści do zbudowania bazy obliczenio-
wej, będącej podstawą naliczania 
różnego rodzaju dotacji, subwencji  
i tworzenia algorytmów matema-
tycznych do rozliczeń pomiędzy 
instytucjami centralnymi i samorzą-
dem. Dane te pozwolą nam lepiej 
poznać strukturę społeczno-gospo-
darczą, a przez to skuteczniej i szyb-
ciej realizować te zadania, które są 
zadaniami własnymi gminy.

Dlatego jeszcze raz zachęcam 
wszystkich do szybkiego, najlepiej 
niezwłocznego skorzystania z in-
formacji pozwalających na spisanie 
się w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021.
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Po 23 latach na stanowisku Sekreta-
rza Gminy podjęła Pani decyzję o przej-
ściu na emeryturę. Dla wielu osób jest to 
zwykle wyczekiwany moment, a dla Pani 
czy też takim był? 

Przejście z trybu intensywnej pracy za-
wodowej do emerytury nazwałabym nie 
tyle wyczekiwanym, co trudnym. Pracowa-
łam zawodowo 38 lat. Rozpoczęłam pracę 
zaraz po studiach prawniczych, mając 23 
lata, bo wtedy studia były czteroletnie. 
Wówczas myślałam sobie, że teraz będę 
dziesiątki lat gdzieś pracować i że emerytu-
ra jest takim dalekim mirażem, niewyobra-
żalnie odległym w czasie. Potem nie było 
okazji, aby o tym myśleć, żeby się tym zaj-
mować. Ten moment po prostu przyszedł. 
Cały szereg czynników, które rozważyłam 
spowodował, że podjęłam tę decyzję dość 
prędko po uzyskaniu uprawnień emerytal-
nych. Ale na pewno nie mogę powiedzieć, 
że czekałam na ten moment. 

Od samego początku wiązała Pani 
swoją karierę zawodową z administra-
cją publiczną? 

Po ukończeniu prawa na UAM, wią-
załam swój rozwój zawodowy z pracą w 
stricte prawniczych zawodach. Potem ży-
cie potoczyło się inaczej. Właściwie od 
pierwszej pracy były to stanowiska w ad-
ministracji publicznej i tak już pozostało. 
Krótka przygoda zawodowa w sferze go-
spodarczej nie przyniosła mi satysfakcji, 
a raczej utwierdziła w przekonaniu, że 
lepiej czuję się w służbie publicznej, niż 
w świecie, w którym najważniejszy jest 
pieniądz…

Czerwcowe uroczyste spotkanie było 
okazją do pożegnania się z pracowni-
kami Urzędu Gminy, do podziękowań 

za współpracę, ale też  okazją do wspo-
mnień. Jak to się stało, że pracę zawodo-
wą związała Pani z Gminą Suchy Las?

W 1994 roku zwolniło się stanowisko 
sekretarza Gminy Suchy Las. W ogłoszo-
nym konkursie startowało dwoje kandy-

datów – obecny wójt Grzegorz Wojtera i 
ja. Wtedy komisja złożona z członków za-
rządu gminy dokonała wyboru Grzegorza 
Wojtery. Cztery lata później w 1998 roku, 
kiedy Pan Wojtera został wybrany przez 
radę gminy na wójta, pamiętając nasze 
pierwsze spotkanie zwrócił się do mnie z 
propozycją objęcia tej funkcji. Było to dla 
mnie wielkie zaskoczenie. Poprosiłam o 
dzień do zastanowienia, ale tak naprawdę 
zaraz po zakończeniu rozmowy z Panem 
Wójtem stwierdziłam, że jest to fantastycz-
na propozycja. Dlatego nie miałam wahań, 
czy tę propozycję przyjąć. Uważałam, że 

jest to spełnienie moich oczekiwań zawo-
dowych. 

Pracując 23 lata w Urzędzie Gminy 
Suchy Las ma Pani porównanie – urzę-
du z końcówki lat 90-tych z dzisiejszą 
instytucją…

Końcówka lat 90-tych to zupełnie inne 
czasy w stosunku do obecnych. Zakres za-
dań był znacznie mniejszy niż teraz, inne 
były też metody pracy. Na początku do 
moich obowiązków należało między in-
nymi przeglądanie dzienników ustaw, któ-
re otrzymywaliśmy w wersji papierowej. 
Dzienniki przeglądałam zaznaczając przy 
poszczególnych przepisach, do którego 
z referatów powinnam kserokopie aktów 
prawnych skierować. Teraz taką metodę 
pracy trudno sobie wyobrazić. Informacje 
znajdujemy w Internecie i przesyłamy do 
siebie drogą elektroniczną. Wtedy jednak, 
pod koniec XX wieku wyglądało to zupeł-
nie inaczej. To był jeden drobny, maleń-
ki element mojej pracy, ale jakże różny 
od tego, co w tej chwili się dzieje. Urząd 
Gminy zatrudniał wówczas ok. 30 pracow-
ników. Obecnie mamy ponad 100 pracow-
ników. Przyrost jest ogromny, adekwatny 
do wzrostu liczby zadań, przepisów oraz 
liczby mieszkańców Gminy. Jednak im 
więcej pracowników, tym więcej też spraw 
pracowniczych, więcej problemów, zadań 
do rozwiązania. 

Z jakimi wyzwaniami musiała Pani, 
jako Sekretarz Gminy przez ten czas się 
zmierzyć?

Były trzy obszary, w których się poru-
szałam, w których wykonywałam zadania 
i rozwiązywałam problemy. Pierwszy ob-
szar obejmował sprawy wewnątrz Urzę-
du, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Urząd Gminy dziś to spory zakład pracy. 
Tylko ktoś, kto zarządzał ludźmi zdaje 
sobie sprawę, że jak jest 100 pracowni-
ków, każdy z nich ma też swoją historię 
i najróżniejsze sytuacje, które przychodzi 
osobie zarządzającej rozwiązywać. Drugi 
obszar, największy – to była organizacja 
samego urzędu jako instytucji, czyli wdra-
żanie przepisów prawa, nadzorowanie, aby 
wszystko odbywało się zgodnie z zasada-

„Na pewno nie była to  
zwyczajna praca”
Tak o swojej pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Suchy Las mówi Joanna Nowak. Pani 
Joanna w Urzędzie Gminy Suchy Las przepracowała 23 lata. Z końcem lipca rozpoczyna 
nowy etap w swoim życiu i przechodzi na emeryturę. Z tej okazji poprosiliśmy Panią Sekre-
tarz o podsumowanie swojej pracy w sucholeskim Urzędzie.
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mi, prawidłowo. Trzeci obszar dotyczył 
działalności poza Urzędem. Ten obszar po-
dzieliłabym jeszcze na dwie grupy. Z jednej 
strony współpracę z osobami wyłonionymi 
w drodze wyborów, czyli sołtysami, prze-
wodniczącymi zarządów osiedli i oczywi-
ście radnymi, z kolejnych rad gminy. Druga 
grupa to mieszkańcy. Zawsze miałam po-
czucie, że jestem sekretarzem nie Urzędu 
Gminy tylko właśnie Gminy. W związku z 
tym do swoich zadań czy 
zobowiązań zaliczałam 
również troskę o to, by 
w tych aspektach, który-
mi zajmuje się sekretarz 
docierać do mieszkań-
ców i spełniać ich ocze-
kiwania w tym zakresie. 
Mam na myśli wszystkie 
wybory, referenda, które 
się odbywały, ale rów-
nież działalność w sferze 
społeczno-kulturalnej, w 
którą w miarę możliwo-
ści czasowych starałam 
się angażować, chociaż-
by poprzez uczestnictwo 
w komitecie organizacyj-
nym Dni Gminy Suchy 
Las, współredagowanie 
„Gazety Sucholeskiej”, 
przewodniczenie komitetowi organizacyj-
nemu obchodów 250. rocznicy urodzin 
Wojciecha Bogusławskiego, bycie jurorem 
w wielu konkursach, na przykład konkursie 
wiedzy o gminie, a w ostatnich latach – w 
wielkim teście o gminie Suchy Las. Stara-
łam się wychodzić z pomysłami, działa-
niami bezpośrednio do mieszkańców, nie 
tylko w sferze, która jest narzucona prze-
pisami prawa.

Jakim była Pani Sekretarzem Gmi-
ny?

Z jednej strony starałam się być syste-
matyczna i skrupulatnie wykonywać za-
dania, które należą do sekretarza. Ale to, 
co było dla mnie najciekawsze w tej pracy, 
to były właśnie te akcje jednorazowe, cho-
ciażby wspomniana 250. rocznica urodzin 

Wojciecha Bogusławskiego. To, co robi-
liśmy jeden, jedyny raz, nie opierając się 
na żadnych innych wzorach, nie powiela-
jąc żadnych rozwiązań, tworząc wszystko 
od zera, na nowo. Pomysły, które tworzą 
nową jakość były dla mnie najciekawsze 
i zawsze byłam z nich najbardziej dumna. 
Dobrze wspominam na przykład turniej 
mieszkańców, którego byłam inicjatorką. 
Turniej odbywał się przez kilka lat przy 

okazji Dni Gminy. Opracowałam jego 
koncepcję, nie kierując się gotowymi roz-
wiązaniami, tylko siedząc z kartką i dłu-
gopisem, zastanawiając się, jak to powinno 
przebiegać. Oczywiście działania w sferze 
społeczno – kulturalnej to był margines, 
uzupełnienie mojej pracy. Najważniejszym, 
bardzo absorbującym było systematyczne 
wykonywanie powszednich obowiązków. 
Starałam się żeby do końca mojej pracy 
zawodowej nie zabrakło mi zapału. Bardzo 
ceniłam sobie możliwość licznych kontak-
tów z ludźmi, zarówno mieszkańcami, jak 
i samorządowcami. Wspominam mnóstwo 
świetnych spotkań, pouczających relacji z 
sympatycznymi ludźmi. Dzięki pracy na 
stanowisku sekretarza nawiązałam wiele 
wspaniałych kontaktów, które – mam na-

dzieję – przetrwają po moim odejściu na 
emeryturę. 

Czym była dla Pani praca, którą wy-
konywała Pani przez te lata?

Praca sekretarza to nie tylko nieustan-
ne analizowanie przepisów, śledzenie cią-
głych zmian. To uczestnictwo w różnego 
typu zebraniach i spotkaniach, również w 
weekendy. To także bagaż własnych prze-
myśleń i problemów, które należy rozwią-

zać, z którymi stykałam 
się w codziennej pracy, 
którego nie zostawia-
łam wychodząc z Urzę-
du, w swoim gabinecie. 
Ten bagaż towarzyszył 
mi przez cały czas, co 
niestety bywa dość ob-
ciążające dla zdrowia, 
czego również doświad-
czyłam. Na pewno nie 
była to zwyczajna praca 
urzędnicza. Lata pracy w 
Urzędzie Gminy traktuję 
jako fantastyczne do-
świadczenie, do którego 
podchodziłam z dużym 
zaangażowaniem. 

Czy definitywnie że-
gna się Pani z samorzą-
dem?

Mam nadzieję, że nie. Będę chciała 
jakieś formy aktywności, współpracy z 
Urzędem zachować. Jeśli tylko będę do 
czegoś przydatna, to z przyjemnością będę 
w elementach życia samorządowego jesz-
cze uczestniczyć. 

Czy wraz z emeryturą teraz przyszedł 
czas na odpoczynek, na urlop, na speł-
nienie marzeń, na które wcześniej bra-
kowało czasu? 

Zakładam, że będę teraz miała więcej 
czasu dla rodziny, w szczególności dla 
wnuków. Poza tym działka – rabatki wciąż 
domagają się ręki ogrodnika. O innych pla-
nach nie chcę mówić, choć oczywiście też 
chodzą mi po głowie. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Barbara Stachowiak
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Drugi kwartał tego roku 
to próba powrotu do nor-
malności. Powoli likwiduje 
się pandemiczne obostrze-
nia, a to z kolei pozwala Zarządowi Osie-
dla realizować zaplanowane zadania. 

Imprezy integracyjne
Pandemia nie przeszkodziła miesz-

kańcom Złotnik w corocznym sprzątaniu 
swojego osiedla. W sobotę 25 kwietnia 
frekwencja dopisała, pomimo że akcja 
odbywała się w warunkach konieczno-

ści stosowania rygorystycznych zaleceń 
w zakresie bezpieczeństwa. Z rodzica-
mi przybyło sporo dzieci. To budujące 
przykłady bardzo dobrego wychowa-
nia. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy. Nasze osiedle jest jeszcze 
piękniejsze. Za współpracę dziękujemy 
ZGK oraz Urzędowi Gminy Suchy Las, w 
szczególności referatom Ochrony Środo-
wiska oraz Promocji.

5 czerwca z okazji Dnia Dziecka i Dnia 
Matki Zarząd Osiedla i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Złotnikach, tym razem wraz 
z sucholeską kwiaciarnią FloraDECO, 
tradycyjnie zaprosili wszystkie dzieci pod 
opieką dorosłych do artystycznego ogro-
du przy ulicy Żukowej 14 w Złotnikach. 
Dzieci, przy zachowaniu aktualnie obo-
wiązujących przepisów pandemicznych, 
przygotowały dla swoich mam, babć, cioć 

specjalną roślinkę doniczko-
wą. To wszystko pod okiem 
doświadczonych konsultan- 
tów. W nagrodę za cięż-

ką pracę każdy otrzymał kupon na lody 
ufundowane przez Zarząd Osiedla. Lody 
można było odebrać w naszych osiedlo-
wych sklepach.

Ankieta oświatowa
Serdecznie dziękujemy mieszkań-

com Złotkowa, Złotnik, Jelonka oraz 
wschodniej części Suchego Lasu za wzię-
cie udziału w badaniu opinii dotyczącej 
rozwoju bazy oświatowej w centralnej 
części naszej gminy. W ankiecie, która 
była dostępna w maju wzięło udział 312 
mieszkańców – to chyba największa licz-
ba osób w naszej gminie, która wzięła 
udział w tego typu badaniach od kiedy 
restytuowano samorząd. To wielki sukces 
demokracji lokalnej i przejaw olbrzymiej 
troski o bieg spraw publicznych. Nasi 
mieszkańcy udowodnili po raz kolejny, że 
warto ich pytać o zdanie i z tym zdaniem 
się liczyć. Spokojnie czekamy zatem na 
podsumowanie ankiety. W razie pytań do-
tyczących ankiety proszę kontaktować się 
z radnym Michałem Przybylskim: michal.
przybylski@suchylas.pl.

Inwestycje osiedlowe
Zakończyła się modernizacja ulic Żu-

kowej oraz Granicznej. Uczestniczyłem 
w odbiorze końcowym. Jakość wykona-
nej pracy należy ocenić całkiem dobrze. 
Drobne usterki zostały opisane i będą usu-
nięte w możliwie krótkim czasie. Proble-
mem dla nowych dróg w tej części osiedla 
jest ruch ciężkich samochodów ciężaro-
wych, które niszczą przede wszystkim 
krawężniki wyremontowanych ulic oraz 
ich nawierzchnie.

Zakończył się wreszcie remont dworca 
kolejowego w Złotnikach. Będzie pełnił 
funkcję poczekalni dla węzła przesiadko-
wego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
W zrewitalizowanym dworcu znajdzie 
również siedzibę biblioteka wraz z czy-
telnią oraz Straż Gminna. Mamy nadzie-
ję, że w zwolnionych pomieszczeniach 
po bibliotece przy ulicy Żukowej zosta-

ną uruchomione od 
września zajęcia dla 
dzieci i osób doro-
słych, zamieszkują-
cych centralną część 
gminy. Mieszkańcy 
Złotnik – Osiedla 
przeznaczyli na od-
nowienie tych po-
mieszczeń 15 000 zł z budżetu lokalnego. 

Rozpoczęły się prace w zakresie bu-
dowy oświetlenia ul. Jelonkowej (od 
ul. Pigwowej do ul. Czołgowej) oraz 
ul. Czołgowej (od ul. Jelonkowej do ul. 
Obornickiej). Doświetlona zostanie rów-
nież ul. Berberysowa. 

Przypominamy, że we wschodniej czę-
ści Złotnik w najbliższym czasie zostaną 
wymienione 184 oprawy lamp na LED-
owe. 

Zadania lokalne
Jak co roku do 25 czerwca składaliście 

Państwo wnioski do budżetu lokalnego 
na rok 2022. Przypominam, że zadania 
lokalne uchwalone na rok 2021, to kwota 
68 064,00 zł, które mieszkańcy przezna-
czyli między innymi na plac zabaw przy 
ul. Kochanowskiego, kosze na śmieci, 
kosze na psie odchody i imprezy integra-
cyjne. Zadania te są w trakcie realizacji 
przez Urząd Gminy. Na rok 2022 kwota 
z pewnością będzie wyższa. Szczegóły 
przedstawimy w kolejnym numerze „Ga-
zety Sucholeskiej” oraz na naszej stronie 
internetowej.

Z sesji Rady Gminy
Podczas czerwcowej sesji interwenio-

wałem w kilku sprawach dotyczących 
mieszkańców Złotnik Osiedla, między 
innymi w kwestii częstego wyłączania 
prądu, niskiego ciśnienia wody w kranach 
oraz wniosku mieszkańców dotyczącego 
wykonania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wschodniej 
części osiedla. Niestety, wójt nie widzi 
konieczności wywołania takiego planu. 
Sprawa planu wiąże się z eskalacją kon-
fliktu pomiędzy mieszkańcami wschodniej 
części osiedla Złotnik-Osiedle a lokalnym 
przedsiębiorcą. W tej sprawie odbyło się 
nawet specjalne spotkanie u wójta. Nie-
stety, przyjęte wnioski z tego zebrania 
nie są realizowane, co skutkuje interwen-
cjami inspektorów Powiatowej Inspekcji 
Nadzoru Budowlanego. Wydaje się, że 
pomimo sporego zaangażowania radnych 
naszego klubu oraz wójta, sprawa szybko 
się nie zakończy. Obiecujemy jednak, że 
cały czas będziemy poszukiwać optymal-
nego rozwiązania tego bardzo poważnego 
dla naszych mieszkańców problemu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki-Osiedle

Grzegorz Słowiński

  Informacje jednostek pomocnIczych
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Znoszone restrykcje 
sanitarne wszystkim nam 
dobrze robią. Również na 
osiedlu widać jak „wybu-
chły” wszystkie możliwe 
aktywności społeczne, dzięki większym 
możliwościom gromadzenia się zarówno 
w obrębie świetlicy, jak i zajęć plenero-
wych. Zajęcia sprawnościowe takie jak 
salsation z Sandrą, wf z Krzysztofem albo 
joga z Olą, wciąż cieszą się dużą integra-
cyjną popularnością. W świetlicy wróciły 
zajęcia koła brydżystów i sprawnościowe 
(zumba). Od lipca powróciła też aktyw-
ność klubu „Dębowy Liść” dla seniorów, 
a w sierpniu będą odbywać się zajęcia dla 
młodzieży i dzieci z FIGHTEREM. Letni 
harmonogram zajęć jest już na naszych 
stronach www i FB.  

W ostatnim czasie miały miejsce także 
kolejne inicjatywy integracyjne z okazji 
jubileuszu 25-lecia Osiedla. Zarząd Osie-
dla wraz z Komitetem Obchodów zorga-
nizował w czerwcu: 
•  mszę dziękczynną za ćwierćwiecze 

osiedla w intencji mieszkańców, w pa-
rafii św. Beretty Molli w Złotnikach w 
dniu Bożego  Ciała – 3 czerwca, 

•  Festyn Rodzinny dla naszych mieszkań-
ców pn. „JESTEM STĄD” w sobotę 12 
czerwca na terenie boiska przy ul. So-
snowej.

Szczególnie ta druga impreza, dzięki 
współpracy z Arkiem Brysiem, KGW z 
sołectwa Golęczewo, cieszyła się dużym 
powodzeniem (przejażdżka konna, te-
atrzyk  WARIATE, dmuchańce, ścianka 
wspinaczkowa, pokazy i animacje, wy-
stęp MEZO, prezentacje OSP Zielątko-
wo, niesamowite wypieki gospodyń z 
Golęczewa). W czasie festynu wspierali-
śmy  10-letnią ANIĘ Karolewicz, miesz-
kankę jednocześnie z ul. Sosnowej, jak 
i Golęczewa, którą czeka bardzo kosz-
towna operacja. Z tym zresztą związa-
na jest nowa wspólna inicjatywa wraz z 
sołectwem Golęczewo, FESTYN CHA-
RYTATYWNY „CAŁA GMINA DLA 
ANI”, który planujemy 31 lipca (sobota) 
na terenie boiska przy ul. Dworcowej w 
Golęczewie. Zapowiada się bardzo in-
teresująco, moc atrakcji takich jak: wy-
stępy muzyczne, orkiestra z Rokietnicy, 
„Szczuny z Sulęcina”, występy zespołów 
hip-hopowych, dmuchańce, tańce, anima-
cje i zabawy dla dzieci, turniej piłkarski, 
konkursy, cegiełki wsparcia dla Ani, ga-
stronomia i wielki TORT dla ANI. 

Szczegóły na plakatach oraz na grupie 
FB:  POMOC CHARYTATYWNA DLA 
ANI KAROLEWICZ (www.facebook.
com/groups/301943014471427). 

Gorąco zapraszamy do wsparcia tej 

szlachetnej inicjatywy integrującej wielu 
ludzi dobrej woli w naszej – i nie tylko – 
gminie. Zróbmy razem co w naszej mocy, 
by pomóc ANI!

 Ruszyliśmy także z kolejną, letnią, 
jubileuszową ciekawą inicjatywą SU-
CHOLESKI-ego GEOCACHING-u, któ-
ry promuje – nie tylko – rowerowe wy-
cieczki do 15 ciekawych miejsc w naszej 
gminie. Zabawa trwa od 21 czerwca do 
21 września, a na dociekliwych czekają 
niespodzianki (osiedlegrzybowe.zlotniki.
com/2021/06/sucholeski-geocaching-na-
lato).  

Na miesiące jesienne planujemy jesz-
cze  inne ciekawe inicjatywy jubileuszo-
we, zależne jednak od bieżących regulacji 
sanitarnych (impreza kynologiczna, rajd 

rowerowy z ogniskiem 
integracyjnym, być mo- 
że koncert w CK, kino 
plenerowe).

Udało się przepro-
wadzić wiosenne Ze-
branie Mieszkańców, 
które zajęło się przede 
wszystkim zgłoszenia-
mi propozycji miesz-
kańców do tzw. Zadania Lokalnego na 
2022 rok. Obecnie czekamy na ocenę 
Wójta. Nad tym zestawieniem będzie-
my głosować na Zebraniu Mieszkańców 
(prawdopodobnie 13 września br.). 

Zapraszamy do naszych publikatorów: 
•  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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Pomóżmy uratować Anię!

Koszt ratującej życie operacji kręgosłupa  
w St. Mary Hospital w USA

to 

FESTYN 

CHARYTATYWNY

31 
od godz. 13.00 
do 20.00
na boisku  
przy ulicy Dworcowej  
w Golęczewie
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Majowa sesja rozpoczęła się od uczcze-
nia minutą ciszy dwóch zmarłych radnych: 
Tadeusza Krasińskiego – radnego I i III 
kadencji, byłego wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Suchy Las i Przewodniczą-
cego Zarządu Osiedla Biedrusko w latach 
1998-2006 oraz Piotra Koperskiego – rad-
nego III i IV kadencji, społecznika i zasłu-
żonego rzemieślnika. 

Następnie wójt Grzegorz Wojtera zapro-
ponował zmianę porządku obrad poprzez 
przeniesienie na kolejną sesję punktu 13. 
– projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla publicznych i niepublicz-
nych podmiotów oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobierania i wykorzystywania – ze 
względu na opinię radcy prawnego, doty-
czącą niejasności w tekście umowy i przy-
gotowanie przez urząd innych rozwiązań. 
Po wyjaśnieniu Wójta, Radni jednomyśl-
nie poprzez głosowanie wyrazili zgodę na 
zdjęcie ww. punktu z porządku sesji. 

Zgodnie z nowym porządkiem obrad 
przyjęto protokół z XXXII sesji Rady Gmi-
ny Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2021 roku, 
a następnie przystąpiono do omówienia 
kolejnego projektu uchwały dotyczące-
go miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Biedrusko – rejon ulic 
Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 
7 Pułku Strzelców Konnych. Rada poprzez 
głosowanie zajęła stanowisko nad poszcze-
gólnymi pięcioma uwagami, zgłoszonymi 
przez mieszkańca do tego projektu planu. 
Cztery uwagi zostały odrzucone, a następ-
nie uwaga piąta na prośbę radnego została 
przyjęta i dotyczyła niewydzielania terenu 
„U” na terenie działki 14/4. W związku z 
przyjęciem uwagi piątej projekt uchwały 
nie był głosowany. 

Następnie przystąpiono do omówienia 
projektu uchwały dotyczącej miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go Chludowo – rejon ulicy Maniewskiej. 
Podobnie jak w przypadku poprzedniego 
planu również i tu zajęto się zgłoszony-
mi uwagami. Uwagi zostały odrzucone, a 
uchwała została jednogłośnie przyjęta, po-
dobnie jak uchwała w sprawie planu zago-
spodarowania przestrzennego Chludowo 
– Północny Zachód – etap I, do której nie 
było zgłoszonych uwag. 

Kolejnymi projektami uchwał skierowa-
nymi pod obrady rady był projekt uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Zielątkowo – Pół-
nocny Wschód – etap I i  mpzp w Biedrusku 
na terenie działek o numerach ewidencyj-
nych 44/12 i 44/13. Odnośnie pierwszego 

projektu uchwały uwag nie było i został on 
przegłosowany jednomyślnie, natomiast w 
przypadku mpzp w Biedrusku uwagi zo-
stały odrzucone, a cały plan jak i uchwałę 
przyjęto czternastoma głosami. 

Na tym zakończono głosowania nad 
uchwałami planistycznymi i przystąpiono 
do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Su-
chy Las na 2021 rok. Zmiany w budżecie 
dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 
9 970,62 zł z wpływów z tytułu opłat za 
składowanie odpadów na wysypisku – 
zmian w planie dochodów dokonano na 
podstawie sprawozdania Rb27-s za kwartał 
2021 roku dostosowując kwoty do wyko-
nania, a także wydatków poprzez wprowa-
dzenie nowego zadania bieżącego pod na-
zwą „Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci 
światłowodowej będącej własnością spółki 
GCI Sp. z o.o – dopłata do spółki”. 

To właśnie ten wydatek wzbudził duże 
zainteresowanie zgromadzonych i burzli-
wą dyskusję nad proponowaną kwotą. W 
wyniku głosowania zarządzonego przez 
przewodniczącą Annę Ankiewicz nad wy-
cofaniem zadania ww. dotyczącego pasz-
portyzacji – 13 radnych zagłosowało za, 
nikt nie był przeciw i 2 się wstrzymało. 
Wprowadzono również zmiany w planie 
wydatków majątkowych dotyczące zwięk-
szenia środków finansowych o kwotę 
40 000 zł na rewitalizację budynku dworca 
w Złotnikach w związku z koniecznością 
wykonania dodatkowych robót, a w szcze-
gólności ścianki na I piętrze biblioteki, 
drabiny i przesłony central klimatyzacyj-
nych na dachu.  

Całą uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Su-
chy Las na 2021 rok wraz z poprawkami 
przyjęto 13 głosami radnych, podobnie jak 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031. 
Uwzględniono w WPF-ie wykreślenie za-
dania – „Paszportyzacja i inwentaryzacja 
sieci światłowodowej będącej własnością 
spółki GCI Sp. z o.o – dopłata do spółki”. 

Rada przyjęła jednomyślnie kolejny 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXXI/339/21 Rady Gminy Suchy Las z 
dnia 25 marca 2021 r. w sprawie pomo-
cy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. 
Uchwała stanowi zobowiązanie Gminy do 
partycypacji w kosztach budowy inwesty-
cji: „Suchy Las – przebudowa skrzyżo-
wań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. 
Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą 
gminną ul. Perłową”. Jednakże wprowa-
dzono zapis, że kwota dofinansowania nie 
może przekroczyć 50% kosztów całkowi-

tych realizacji zada-
nia. 

W związku z zamia-
rem kontynuowania 
umowy przez Santan-
der Bank Polska S.A. 
najmu powierzchni 
pomieszczenia usłu-
gowo-biurowego o po-
wierzchni ok. 200 m2,  
znajdującego się w budynku o charakte-
rze sportowo-widowiskowym, będącym 
w trwałym zarządzie Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie, niezbędna była ko-
lejna uchwała – przyjęta jednogłośnie – w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
dyrektora GOS w Suchym Lesie w trybie 
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu. 

Kolejne dwa projekty uchwał przyjęte 
jednomyślnie dotyczyły uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, 
dębach szypułkowych przy ul. Leśnej w 
Złotkowie i morwach przy ul. Morwowej 
w Zielątkowie. 

Pierwsza uchwała została przygoto-
wana w oparciu o wykonaną na zlecenie 
Gminy ekspertyzę dentrologiczną, w któ-
rej wskazano i opisano zabiegi oraz czyn-
ności pielęgnacyjne dla każdego z 6 drzew 
pomnikowych rosnących przy ul. Leśnej w 
Złotkowie. Druga – po przeprowadzeniu 
oględzin drzew potwierdzono zasadność 
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych 
celem zachowania niniejszych obiektów 
przyrodniczych i nieuszkadzania ich ga-
łęzi oraz konarów przez poruszające się 
ul. Morwową w Zielątkowie pojazdy. 

W dalszej kolejności podjęto uchwałę 
w sprawie rozwiązania komisji doraźnej 
– statutowej ze względu na opracowanie 
przez nią projektu zmian w Statucie Gminy 
Suchy Las, opublikowanych w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskie-
go poz. 4438 z dnia 2 czerwca 2021 roku. 

Jednym z ostatnich punktów w porząd-
ku obrad był projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej 
Gastronomii Polskiej z dnia 2 kwietnia 
2021 roku w sprawie zmniejszenia opłat 
za koncesje alkoholowe za rok 2020 pro-
porcjonalnie do okresu przymusowego za-
mknięcia lokali gastronomicznych i hoteli, 
zwrotu wyliczonych „nadpłat” w stosunku 
do możliwości działalności lokali oraz anu-
lowania dokonanych wpłat za rok 2021.  

Petycja została bardzo szeroko omówio-
na na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Suchy Las w dniu 16 kwiet-
nia i uznana za bezzasadną, co również po-
twierdzili radni swoim głosowaniem.

Ostatnim projektem uchwały (zgodnie 
z porządkiem obrad) było oświadczanie 
Rady Gminy Suchy Las w sprawie rozpa-
trzenia odwołania złożonego przez Kie-
rownika Referatu Promocji Gminy Suchy 
Las Pawła Andrzejewskiego od wystąpie-

Z XXXIII sesji Rady Gminy Suchy Las 
27 maja odbyła się w trybie zdalnym, ze względu na obowiązujące rygory sanitarne,  
XXXIII sesja Rady Gminy Suchy Las. 
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nia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z 
dnia 11 stycznia 2021 roku, dotyczącego 
kontroli ogólnej funkcjonowania Referatu 
Promocji Urzędu Gminy Suchy Las w la-
tach 2018-2019. Uzasadnienie do oświad-
czenia było obszerne i przekonało radnych, 
że odwołanie jest bezzasadne. 

Ze względu na otrzymaną przez Wój-
ta informację od Skarbnik, że grozi nam 
niezrównoważony budżet, wójt Grzegorz 
Wojtera zgłosił wniosek o dopisanie do po-

rządku sesji uchwały zmieniającej uchwa-
łę budżetową. Po wyjaśnieniach skarbnik 
Moniki Wojtaszewskiej oraz mecenas Ka-
tarzyny Augustyniak nastąpiło procedowa-
nie dopisania punktu: „zmiana uchwały bu-
dżetowej na 2021 r.”. Zmiana w porządku 
sesji oraz zmiana w uchwale budżetowej 
została przyjęta przez radnych. 

Na tym zakończono pracę nad uchwała-
mi i przystąpiono do informacji. 

Szczegóły przebiegu sesji oraz wyniki 

głosowania można znaleźć na stronie BIP 
Urzędu Gminy Suchy Las – bip.suchylas.
pl/294/protokoly-kadencja-2018-2023. Na-
granie z XXXIII sesji Rady Gminy Suchy 
Las dostępne jest w serwisie ESESJA.TV 
pod linkiem esesja.tv/transmisja/16019/
xxxiii-sesja-rady-gminy-suchy-las.htm. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak

W pierwszym półroczu 2021 roku 
działania LGD Kraina Trzech Rzek były 
skupione na wsparciu stowarzyszeń, kół 
gospodyń wiejskich i innych organiza-
cji społecznych, które postanowiły wziąć 
sprawy w swoje ręce i wybudować lub wy-
remontować place zabaw, wiaty rekreacyj-
ne, siłownie zewnętrzne i inne potrzebne 
miejsca dla mieszkańców.

W dwóch naborach grantowych złożo-
no aż 27 wniosków na kwotę 721 886,24 
zł. Rada LGD wybrała do finansowania 20 
wniosków, których łączna kwota wynosi 
512 906,00 zł. W konkursie dotację otrzy-
mała również Gmina Suchy Las. W ramach 
pozyskanych środków samorząd Gminy 
Suchy Las zaplanował zagospodarowanie 
działki na terenie parku w Zielątkowie i in-
tegrację mieszkańców Zielątkowa.

W maju odbyły się nabory na dofinan-
sowania na Rozwój Działalności Gospo-
darczej oraz Remont Zabytków. Na oba 
nabory przeznaczono ponad 1 000 000 zł. 
Już wkrótce Rada LGD oceni wnioski be-
neficjentów i wybierze wnioski do finanso-
wania.

LGD Kraina Trzech Rzek już 
kolejny rok działa jako Ośrodek 
Działaj Lokalnie. Za nami kolej-
ny nabór na dofinansowania w ra-
mach tego polsko-amerykańskiego 
programu. 

W maju trwał nabór dla organizacji spo-
łecznych i grup nieformalnych na realizację 
inicjatyw społecznych. Dofinansowania w 
wysokości do 3 000 zł zostały rozdyspono-
wane na najlepsze projekty, które aktywi-
zują lokalną społeczność, zaspokajają po-
trzeby mieszkańców oraz przeciwdziałają 

negatywnym skutkom pandemii. 
Dzięki poluzowaniu obostrzeń związa-

nych z pandemią, wznowiliśmy działania 
aktywizujące.  Liderzy z Krainy 
Trzech Rzek, prężnie działające 
sołtyski i sołtysi, prezeski i preze-
si stowarzyszeń, przewodniczące 
KGW, uczestniczyli w wyjeździe 
studyjnym na Podlasie. Liczne 
spotkania, rozmowy oraz integra-

cja zaowocują z pewnością jeszcze więk-
szą aktywnością naszych liderów.

Za nami również pierwsze wydarze-
nie  z cyklu Rozpoczęcie Lata w Krainie 
Trzech Rzek. 20 czerwca niemal 60 osób 
spłynęło na tratwach z Obornik do Stobni-
cy. Już wkrótce rajdy – rowerowy i pieszy 
z tego cyklu.

Przed nami kolejne wyzwania i cieka-
we przedsięwzięcia. Przede wszystkim 
realizacja grantów, kolejne wydarzenia 
promujące obszar i aktywizujące. Już teraz 
cieszymy się z każdej infrastruktury i ini-
cjatywy społecznej, która będzie realizo-
wana w tym roku.

Informacji o działaniach LGD szukajcie na 
stronie internetowej: www.kraina3rzek.pl.

Małgorzata Najdek

Informator LGD Kraina Trzech Rzek
W 2021 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano 
granty na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. 
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Jeszcze więcej emocji wzbudza łączenie 
NSP z polityką; „Co ten rząd znów wymy-
śla?”, „To nie moja opcja polityczna, więc 
nie spisuję się”. Okazuje się, że Polacy 
jako naród wcale się w tych obawach nie 
wyróżniają na tle Europy. Problemy ujaw-
niły się w 2011 roku w krajach Europy Za-
chodniej, gdzie, jak np. we Francji, były 
protesty i powszechnie demonstrowana 
niechęć społeczeństwa do spisu. Z jednej 
strony jest to naturalne; żyjemy w świecie 
cyberataków, coraz skuteczniejszej aktyw-
ności hakerów. Z tej perspektywy żadne 
dane nie są tak naprawdę bezpieczne. Czy 
posiadając konto w banku, androida, kartę 
kredytową, aplikacje płatnicze w telefonie, 
aplikacje typu: mObywatel itp. możemy 
zakładać, że te dane nie zostaną wyko-
rzystane przez niepowołane osoby? Moim 
zdaniem – absolutnie nie. A mimo to nie 
rezygnujemy z nich, a nawet chętnie ko-
rzystamy. Warto w tym miejscu nadmienić, 
że organizując spis powszechny, państwo 
polskie wypełnia obowiązek, który wprost 
wynika z dyrektywy unijnej.

Po raz pierwszy w historii we wszyst-
kich krajach członkowskich UE narodowe 
spisy powszechne odbywały się w 2011 
roku. Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia 
(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie 
spisów powszechnych ludności i mieszkań, 
państwa członkowskie UE zobligowane są 
do zbierania danych statystycznych. 

Tak potrzebę przeprowadzenia spisu 
ludności uzasadnia Dyrektor Generalny 

Urzędu Statystycznego Eurostat, Walter 
Radermacher: „Jeśli się żyje w UE, upra-
wia politykę wspólnotową i podejmuje 
wspólnie decyzje, trzeba też mieć do dys-
pozycji dane porównawcze”. Radermacher 
wyjaśnia, że: „Ważne jest porównywanie ze 
sobą danych, na przykład fińskich, francu-
skich i niemieckich oraz ocena, czy do sie-
bie pasują. Nie da się prowadzić sensownej 
polityki imigracyjnej bez danych takich, 
jak: gdzie pracują imigranci, jakie mają 
wykształcenie, czy zakładają firmy? Jest 
to nieodzowne, gdy się chce na przykład 
planować budowę szkół”(*) – kontynuuje 
Walter Radermacher. Przed wejściem w 
życie dyrektywy unijnej, spisy powszech-
ne w krajach europejskich przeprowadzane 
były z różną częstotliwością. Obecnie spis 
co 10 lat jest obligatoryjny dla wszystkich 
państw członkowskich UE.

Ciekawa jest historia spisów powszech-
nych w Polsce. Pierwszym spisem ludno-
ści na ziemiach polskich, był spis prze-
prowadzony na podstawie Konstytucji z  
22 czerwca 1789 roku, uchwalonej przez 
Sejm Czteroletni (1788–1792). Wyniki 
tego spisu posłużyły do powzięcia uchwa-
ły w sprawie podatku przeznaczonego na 
pokrycie kosztów utrzymania stałej stu-
tysięcznej armii. W spisie ujęto nie tylko 
liczbę ludności, ale także jej strukturę spo-
łeczno-zawodową. Spis ten stał się pod-
stawą szacunków obliczania zaludnienia 
Rzeczypospolitej końca XVIII w. przez 
dawnych i współczesnych historyków i 
statystyków.

Pierwszy spis po-
wszechny w niepod-
ległej Rzeczypospoli-
tej odbył się w 1921 
roku na mocy Rozpo-
rządzenia Rady Mini-
strów z dnia 9 czerw-
ca 1921 r. Dzisiaj to 
unikalny dokument 
prawny, który dostar-
cza „zarówno definicji podmiotów spisy-
wanych, organizacji spisu, obowiązków 
spisowych, tajemnicy statystycznej, jak  
i informacji o spisie i jego promocji”(*). 

Arkusz spisowy zawierał wiele infor-
macji dotyczących „gospodarki, zwierząt 
domowych, cech społeczno-zawodowych 
osób, opis gospodarstwa rolnego, miej-
scowości, spis budynków i opis każdej 
nieruchomości w różnych rodzajach miej-
scowości i wreszcie arkusze okręgowe.  
W ramach spisu 1921 r. sporządzono tak-
że wykazy gminne i powiatowe”. Cieka-
wostką jest też to, że w programie spisu 
1921 roku znalazło się unikalne badanie 
społeczne, jakim był formularz dla sierot. 
W 1921 roku Sejm Rzeczypospolitej na 
okoliczność spisu powszechnego wydał 
odezwę do obywateli. Odwołuje się w niej 
„do najświętszych i największych wartości 
narodu, jakimi są pomyślność obywateli, 
rozwój kraju, naprawa sytuacji w państwie 
i oddalenie zagrożeń dla narodu”. Od tego 
czasu mija właśnie 100 lat. 

Może warto nawiązać do niezbywal-
nych wartości, które były wówczas powo-
ływane, a które aktualne są do dzisiaj i… 
się spisać! Takiej obywatelskiej postawy 
wszystkim państwu życzę!

Radna Gminy Suchy Las 
Iwona Koźlicka

*Cytaty pochodzą z oficjalnych stron GUS

Spis powszechny 2021.  
Spisywać czy nie spisywać się?
Wielu z nas stoi aktualnie przed dylematem: Co z tym spisem? Komu Narodowy Spis 
Powszechny jest potrzebny? Kto wymyśla pytania i czy odpowiedzi oraz udostępnione przez 
obywateli dane będą bezpieczne? 

Dla osób korzystających z aplikacji 
mObywatel

By dodać Kartę Dużej Rodziny do apli-
kacji mObywatel, w pierwszej kolejności 
należy sprawdzić datę jej ważności. Jeśli 
karta jest ważna, kolejnym krokiem jest 
pobranie lub aktualizacja aplikacji mOby-
watel do najnowszej wersji (aplikacja do-
stępna w App Store lub w Google Play). 
Po uruchomieniu aplikacji na głównym 
ekranie znajduje się przycisk dodawania 
dokumentu. Z podanej listy należy wybrać 
Kartę Dużej Rodziny i postępować dalej  

z instrukcją. 
Osoby, które po raz pierwszy korzy-
stają z aplikacji mObywatel

Pobranie danych osobowych mObywa-
tela oraz powiązanych z nimi dokumen-
tów, usług jest możliwe tylko i wyłącznie 
po potwierdzeniu tożsamości za pomocą 
Profilu Zaufanego lub Twojego banku (nie 
dotyczy mLegitymacji). 
Co daje KDR?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek 
dla rodzin wielodzietnych, które oferowa-
ne są przez partnerów karty, zarówno in-

stytucje publiczne, jak i prywatne firmy. 
Szczególnie teraz w okresie wakacyjnym 
mogą być one bardzo przydatne i pozy-
tywnie wpłynąć na urlopowy budżet. Dla 
przykładu, ustawowe zniżki obejmują 
przejazdy kolejowe, opłaty za paszport czy 
bezpłatny wstęp do parków narodowych. 
By zapoznać się ze wszystkimi rodzajami 
zniżek partnerów KDR wystarczy wejść na 
stronę: empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

Przypominamy – O Kartę Dużej Ro-
dziny można wnioskować poprzez portal 
Emp@tia, a także metodą tradycyjną, w 
urzędzie gminy właściwym dla naszego 
miejsca zamieszkania. W Urzędzie Gminy 
Suchy Las tematem Kart Dużej Rodziny 
zajmuje się pani Karolina Czyżewska-Sło-
wieńska, pok. nr 10, tel. 61 8926 448. 

BS

KDR zwiększa zasięg
Karta Dużej Rodziny od 9 czerwca dostępna jest w aplikacji mObywatel. Z KDR w cyfrowym 
portfelu może korzystać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, niezależnie od 
tego, czy do tej pory miała ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu. 
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Wójt podczas wystąpienia przed Radą 
Gminy podkreślił, że ubiegły rok ze wzglę-
du na pandemię był niezwykle trudny, ale 
na szczęście złe scenariusze nie sprawdzi-
ły się. – Pamiętam dyskusję prowadzoną w 
związku z pojawiającymi się informacjami 
o sytuacji gospodarczej w kraju. Jak chy-
ba większość samorządowców wieszczyłem 
wówczas, że czeka nas załamanie wyni-
kające z gwałtownego spadku dochodów. 
Patrząc jednak chociażby przez pryzmat 
tego dokumentu – sprawozdania z wyko-
nania budżetu za miniony rok –  rok 2020 
zakończyliśmy zdecydowanie lepiej 
niż zakładaliśmy. Po drodze mieli-
śmy pierwsze uchwały pomocowe, 
ustawy Covidowe, rozporządzenia, 
które pozwoliły na łagodzenie nie-
których skutków epidemii u niektó-
rych przedsiębiorców w ich firmach.  
To wszystko sprawiło, że dzisiaj mó-
wimy o dobrym wykonaniu dobrego 
budżetu w jeszcze trudniejszych cza-
sach. 

Skarbnik Gminy Monika Woj-
taszewska zabierając głos zazna-
czyła, że budżet w trakcie roku był 
dostosowywany do sytuacji wymu-
szonej pandemią. – Mimo, że 2020 
rok stał pod jednym wielkim zna-
kiem zapytania, jeżeli chodzi o fi-
nanse, Gminie Suchy Las udało się 
wykonać 99,58% planu dochodów 
– mówiła Skarbnik Gminy. – Co 
ważne, wbrew wcześniejszym oba-
wom struktura naszych dochodów 
pozostaje niezmienna i dobra ze 
względu na wysoki udział dochodów 
własnych, który wynosi 66% pla-
nu dochodów – zauważyła Monika 
Wojtaszewska.  

Dochody własne to w głównej mierze 
wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz 
udziały Gminy w PIT i CIT (odpowiednio 
na poziomie 43 i 41 procent). 

Jeżeli chodzi o dotacje, to Gmina z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
otrzymała środki finansowe na łączną kwo-
tę ponad 5 mln 128 tys. zł. Środki z RFIL z 
tzw. pierwszego rozdania zostały przezna-
czone przez Gminę na budowę sali  gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Suchym Lesie – 1 mln 120 tys. zł oraz 
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 
drogami w Golęczewie i Zielątkowie, wy-
mianę sieci wodociągowej w Golęczewie 
– ponad 2 mln 200 tys. zł. W ramach „dru-
giego rozdania” Gmina złożyła kilkanaście 

wniosków na konkretne zadania, z których 
pozytywnie zostały rozpatrzone trzy. Na 
budowę ulicy Bocznej oraz budowę ulicy 
Krętej w Golęczewie, a także na budowę 
świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi  z 
RFIL przyznano po 600 tys. zł.

Dochody Gminy, to również dotacje 
unijne. W ubiegłym roku w ramach unij-
nych dofinansowań wpłynęły środki w wy-
sokości: ok. 3 mln 500 tys. zł na adaptację 
historycznego budynku w Chludowie na 
cele społeczno-kulturalne; ok. 3 mln zł na 
rewitalizację stacji kolejowych na trasie 

354 Poznań – Piła wraz z węzłami prze-
siadkowymi w Złotnikach; ok. 5 mln zł na 
rewitalizację stacji kolejowych na trasie 
354 Poznań – Piła wraz z węzłami prze-
siadkowymi w Chludowie i Golęczewie; 
232 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej 
w ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach; ok. 
370 tys. zł na przebudowę budynku dwor-
ca kolejowego w Złotnikach; ok. 1 mln 400 
tys. zł na realizację programu „Odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców gmin Ro-
kietnica, Suchy Las, Puszczykowo”;  na 
projekty tzw. miękkie – ok. 413 tys. zł na 
Szkołę Kompetencji w Suchym Lesie; ok. 
860 tys. zł na Szkołę ćwiczeń w Suchym 
Lesie; ok. 84 tys. zł na program „Stop Co-
vid-19” realizowany w OPS; 135 tys. zł na 

program „Zdalna szkoła”.  
Wydatki budżetowe w ubiegłym roku 

udało się wykonać na poziomie 83%.  
– Wynika to z sytuacji epidemicznej w kra-
ju. Wobec wprowadzonych obostrzeń nie 
wszystkie zadania można było zrealizować 
– mówiła Skarbnik Gminy.  

W ubiegłym roku najwięcej środków 
wydatkowanych było na oświatę (ponad 45 
mln 800 tys. zł) oraz na „Rodzinę” (ponad 
31 mln 900 tys. zł), czyli m.in. na różnego 
rodzaju świadczenia, w tym wychowaw-
cze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 
czy „Dobry Start”. 

Jeżeli chodzi o kondycję finansową 
Gminy, to obrazuje ją nadwyżka operacyj-
na. Pokazuje ona  zdolność do spłaty rat 
od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy 
wyemitowanych obligacji oraz możliwości 
samodzielnego finansowania inwestycji. 
Jak zauważyła skarbnik Monika Wojta-

szewska, Gminie kolejny już rok 
udało się pobić rekord i nadwyżka 
operacyjna za 2020 rok wyniosła 
ponad 30,5 mln zł. 

Natomiast zadłużenie Gminy na 
koniec roku 2020 wynosiło ponad 
102 mln zł. – Stanowi to 51,94% 
dochodów wykonanych i mieści się 
we wszystkich wskaźnikach ustawo-
wych – relacjonowała skarbnik Mo-
nika Wojtaszewska. 

Skarbnik Gminy wskazała, że 
jednym ze skutków finansowych po-
niesionych przez Gminę w związku 
z Covid-19 był ubytek w dochodach 
ze względu na zamykanie obiektów 
GOS. Ubytek ten wyniósł ponad 2 
mln 270 tys. zł. 

Podczas czerwcowej sesji przed-
stawiona została opinia – pozytyw-
na – Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu, a także  sta-
nowisko Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy,  które odczytał jej przewod-
niczący, radny Tomasz Sztolcman.  
– Po dokonaniu całościowej oceny 
wykonania budżetu Gminy Suchy 

Las za 2020 rok Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy Suchy Las pozytywnie opiniuje wy-
konanie budżetu i wnioskuje o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 
2020 rok.

Radni udzielili Wójtowi Gminy abso-
lutorium 12 głosami „za”, przy jednym 
wstrzymującym się. Dwóch radnych było 
nieobecnych. 

Gratulacje wójtowi Grzegorzowi Woj-
terze i życzenia dalszej owocnej współ-
pracy, w imieniu Rady Gminy przekazała 
przewodnicząca Anna Ankiewicz wraz z 
wiceprzewodniczącym Radosławem Bana-
szakiem.

Barbara Stachowiak

Wójt Gminy z absolutorium
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Suchy Las, wójt Grzegorz Wojtera otrzymał wotum 
zaufania od Rady Gminy, które było poprzedzone debatą nad raportem o stanie Gminy za 
2020 rok. Radni udzielili także Wójtowi absolutorium, co jest potwierdzeniem tego, że Wójt 
prawidłowo zrealizował budżet Gminy w minionym roku. 
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Grzegorz Wojtera, Anna Ankiewicz, Radosław Banaszak
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W szczegółowych raportach dla po-
szczególnych gmin zostały ujęte następu-
jące informacje: o liczbie ludności, liczbie 
pacjentów, którym podano jedną dawkę, 
oraz liczbie pacjentów w pełni zaszcze-
pionych. Można także prześledzić, jak 
wyglądają szczepienia w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

W przypadku gminy Suchy Las na  
18 512 mieszkańców przynajmniej jed-
ną dawką zostało zaszczepionych 11 040 
pacjentów. W pełni zaszczepione są 9 622 
osoby. Wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowią osoby w wieku 40-59 lat. 

Natomiast w poszczególnych grupach 
wiekowych w pełni zaszczepiona jest na-
stępująca liczba mieszkańców gminy:

12-19 lat – 899 osób
20-39 lat – 2817 osób
40-59 lat – 4152 osoby
60-69 lat – 1693 osoby 
70 lat i więcej – 1479 osób
Osoby, które do tej pory 

nie skorzystały z Narodowego 
Programu Szczepień przeciw 
COVID-19, mogą do niego 
przystąpić na cztery sposoby. 
Rejestracja na szczepienie od-
bywa się poprzez: 
• całodobową i bezpłatną info-
linię – 989;
• e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl;
•  wybrany punkt szczepień – w 

gminie działają dwa punkty szczepień 
populacyjnych: w Biedrusku przy ul. 
Poznańskiej 39, tel. 61 8119 132 oraz w 
Suchym Lesie – Plac Nowy Rynek 6, tel. 
61 65 23 570;

•  wysłanie SMS na numer telefonu: 
664 908 556 lub 880 333 333 o tre-
ści: SzczepimySie.        BS

Jak szczepią się mieszkańcy gminy?
51,9 procent mieszkańców gminy Suchy Las jest już zaszczepionych pełną dawką 
szczepionki przeciw COviD-19 (stan na 13 lipca 2021). Ministerstwo Zdrowia na 
internetowej stronie rządowej (www.gov.pl/web/szczepienia-gmin) udostępniło 
możliwość śledzenia procesu szczepień w poszczególnych gminach. 

Wydaje się, że nadszedł ten moment, 
że do szczepień przeciwko COVID-19 
trzeba przekonywać tych nieprzekona-
nych. Pan rekomenduje szczepienia?

Zdecydowanie rekomenduję szcze-
pienia przeciwko COVID-19. Dlaczego? 
Dlatego, byśmy byli wszyscy bezpieczni, 
gdy przyjdzie czwarta fala, która czeka nas 
prawdopodobnie jesienią.

Oczywiście można zachorować 
nawet po szczepieniach. Jednak z 
naszych informacji wynika, że nie 
było żadnego ciężkiego przypad-
ku wymagającego hospitalizacji u 
osób zaszczepionych, zakażonych 
wariantem Delta. Właściwie 100 
procent osób hospitalizowanych z 
powodu wariantu Delta koronawi-
rusa, to osoby niezaszczepione.

Wiele osób nie szczepi się, po-
nieważ obawia się powikłań po 
szczepieniu.  

Z całą pewnością rozmowa z le-
karzem bardzo dużo wyjaśni takim 
osobom. Najlepiej skontaktować 
się z lekarzem rodzinnym albo je-
żeli osoba cierpi na daną jednostkę 
chorobową – z lekarzem prowadzącym – 
specjalistą, który powie nam, czy szczepie-
nie jest dla nas bezpieczne, czy możemy 
zostać zaszczepieni.  

Poza tym kwalifikacja lekarska w ga-
binecie przed szczepieniem w większości 

rozwiewa szereg wątpliwo-
ści. Pacjent musi spełnić kilka 
punktów, by zostać zaszczepio-
nym. Do szczepienia nie powinny zgłaszać 
się osoby gorączkujące, w czasie antybio-
tykoterapii. 

W naszej placówce szczepimy osoby w 
różnym wieku. Szczepiliśmy osoby starsze 
– mieliśmy panią w wieku 97 lat, zresztą 

bardzo dobrego zdrowia, przy tej okazji 
pozdrawiam ją serdecznie. W tej chwili 
szczepimy dzieci – 12-latków. Mogę tylko 
powiedzieć, że wykonaliśmy ok. 6 tysięcy 
szczepień i do tej pory mieliśmy w sumie 4 
przypadki, które były zgłoszone jako NOP, 

czyli niepożądane odczyny szczepienne. 
Były to jednak bardzo łagodne stany. Dwa 
dotyczyły zaczerwienienia ramienia, w jed-
nym stanu podgorączkowego, który utrzy-
mywał się trzy doby, oraz 2-3-dniowego 
powiększenia węzłów chłonnych. Dlatego 

też uważam, że szczepie-
nia przeciwko COVID-19 
są bardzo bezpieczne. 

Ile czasu trzeba sobie 
zarezerwować na szcze-
pienie?

Z reguły kwalifikacja 
lekarska trwa kilka mi-
nut. Czasami się prze-
dłuża, jeżeli pacjent ma 
wątpliwości lub wiele 
schorzeń. Pacjentów 
z chorobami przewle-
kłymi prosimy, żeby na 
szczepienie przynieśli ze 
sobą najbardziej aktual-
ne wyniki badań i listę 
leków, które przyjmują. 

Po szczepieniu standardowo czeka się 15 
minut. Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja 
alergiczna, rekomendujemy żeby został 
pół godziny. 

Dziękuję za rozmowę.
Pytała Barbara Stachowiak

Eksperci ostrzegają przed jesienną, czwartą falą zachorowań na COviD-19, 
która może być groźniejsza od dotychczasowych ze względu na mutacje wirusa. 
Jednocześnie alarmują o czujność i przekonują do Narodowego Programu 
Szczepień. Zachęca do niego także lekarz Szymon Sikora z NZOZ Przychodni 
Lekarza Rodzinnego w Biedrusku. 
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Projekt unijny, którego partnerami zo-
stała Gmina Suchy Las oraz Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
Wydział Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych, a także Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu, realizowany był 
od lutego 2019 roku przez Szkołę Podsta-
wową nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Le-
sie.  W połowie czerwca tego roku został 
podsumowany podczas dwudniowej kon-
ferencji pn. „Rozwijanie wśród uczennic i 
uczniów kompetencji kluczowych – osią-
gnięte efekty, prezentacja metodyki pracy 
„Szkoły ćwiczeń”.

Pierwszego dnia, 11 czerwca odbyła się 
sesja plenarna z udziałem zaproszonych 
gości, których powitał Jarosław Krajewski, 
dyrektor SP 2 w Suchym Lesie.  

Na wstępie spotkania głos zabrał Robert 
Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty:  
– Cieszę się, że takie inicjatywy jak ta 
są organizowane, że są podmioty odpo-
wiedzialne, włączają się instytucje, ale 
najważniejsze jest to, że angażują się na-
uczyciele. Mam nadzieję, że te warsztaty, 
ta szkoła pomogą w lepszym, bardziej no-
woczesnym podejściu do zagadnień bardzo 
ważnych, metodycznych, edukacyjnych, 
które przekładają się na nasze umiejętno-
ści codzienne.

Dyrektor Krajewski podkreślił, że szko-
ła zainteresowała się projektem dzięki Wy-
działowi Rozwoju Edukacji Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, a dokładnie jego 
dyrektor Małgorzacie Wilczyńskiej-Grześ. 

Dodał także, że realizacja tego i innych 
projektów była możliwa, ponieważ szkoła, 
którą kieruje jest otwarta na nowe pomy-
sły, na współpracę. 

– Zadbaliśmy o to, by korzyści płynące 
ze „Szkoły ćwiczeń” nie były tylko korzy-
ściami dla naszej szkoły, ale również wie-
lorakimi, szerokimi korzyściami płynącymi 
dla zaproszonych do projektu placówek 
oświatowych, dla nauczycieli, wreszcie dla 
samorządu. Nadrzędni w tym wszystkim są 
oczywiście uczniowie. Stworzyliśmy dla 
nich innowacyjne metody pracy, pomoce 
dydaktyczne, by proces nauczania prze-

biegał lepiej, skuteczniej i był atrakcyjny 
– mówił Jarosław Krajewski. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym 
Lesie jako jedna z dwóch z województwa 
wielkopolskiego zakwalifikowana została 
w pierwszej rundzie konkursu do projektu 
i zaprosiła do współpracy przy jego reali-
zacji szkoły:  z Poznania – SP nr 109, SP 
nr 28, SP nr 17; z Rokietnicy – SP im. Jana 
Brzechwy, a także gminne – SP w Zespole 
Szkół w Biedrusku, SP w Zespole Szkół w 
Chludowie i SP nr 1 w Suchym Lesie. 

Sam projekt objął realizację trzech za-
dań, na które złożyło się szereg działań. 
– Pierwsze zadanie polegało na przygoto-
waniu kadry i szkoły do pełnienia funkcji 
„Szkoły ćwiczeń”. Drugie na przygotowa-

niu samej kadry „Szkoły ćwiczeń” do kolej-
nych działań, a trzecie dotyczyło wsparcia 
dla szkół współpracujących i studentów – 
mówiła podczas sesji plenarnej Agnieszka 
Włodarczak, koordynator do spraw rozwo-
ju „Szkoły ćwiczeń”, wicedyrektor SP 2 w 
Suchym Lesie.

Zadania te objęły m.in. szkolenia pod-
noszące kompetencje: cyfrowe, z zakresu 
nowoczesnych metod nauczania, indywi-
dualizacji pracy z uczniem ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie 
wspierania twórczej postawy uczniów czy 
nauczania poprzez dociekanie. W ramach 
projektu powstało 100 materiałów szkole-
niowych, dotyczących nauczania matema-
tyki, technologii informacyjno-komunika-
cyjnych, przedmiotów przyrodniczych i 
języków obcych. Stworzonych zostało 250 
scenariuszy lekcji otwartych, 125 nowa-
torskich materiałów wzbogacających za-
jęcia, 40 filmów demonstrujących sposoby 
rozwijania kompetencji kluczowych na 
różnych przedmiotach, a także platforma 
e-learningowa, gdzie wszystkie te mate-
riały zostały umieszczone. Kadra „Szkoły 
ćwiczeń” na rzecz szkół współpracujących 
przeprowadziła 400 godzin szkoleń te-
matycznych, 280 lekcji pokazowych. Dla 
grupy 21 studentów zostały przygotowane 
praktyki projektowe, a w ramach współ-
pracy szkół sieci wypracowane zostały 
wspólne rozwiązania edukacyjne. Ponadto 
„Szkoła ćwiczeń” została wyposażona w 
nowoczesny sprzęt multimedialny, który 
wzbogacił pracownie przedmiotowe – in-
formatyczną, językową, matematyczną i 
przyrodniczą. 

– Ten projekt to stworzenie zupełnie 
nowych rozwiązań w porozumieniu i we 
współpracy z tak znakomitymi ośrodkami, 
jak Uniwersytet i Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli – wskazał wójt Grzegorz Woj-
tera. – Dla nas, dla szkół, które przystąpiły 
do projektu to po raz kolejny podniesienie 
poprzeczki, przejście na wyższy poziom. 
Dostosowanie narzędzi, umiejętności, kom-
petencji do wyzwań, możliwość konsultacji 
w ramach współpracy tej poza ramowej, 
daje przeogromny potencjał. Myślę, że 
jako ludzie odpowiedzialni za tworzenie 
warunków do kształcenia młodych ludzi 
w Suchym Lesie, na terenie metropolii po-
znańskiej, województwa będziemy kiedyś 
mogli z dumą powiedzieć, że ich sukcesy to 
właśnie częściowy wynik tego projektu.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet pro-
jektu wyniósł ponad 1 mln 330  tys. zł. 

Barbara Stachowiak

„Szkoła ćwiczeń”  
– szkoła nowych możliwości
Wykorzystanie potencjału placówki oświatowej, podniesienie kompetencji nauczycieli, 
wypracowanie metod pracy dydaktycznej, to główne cele „Szkoły ćwiczeń w Suchym Lesie 
– WOJEWÓDZTWO WiELKOPOLSKiE”. 
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Pracownicy Kolei z przeszkodami na 
torach z kamieni, ale także większych roz-
miarów spotykają się m.in. na trasie linii 
kolejowej nr 354 Poznań POD — Piła 
Główna. Chodzi o odcinek Poznań Główny 
POD – Złotniki, w szczególności fragment 
linii przebiegający na styku administracyj-
nego podziału między Poznaniem a gminą 
Suchy Las.

– W wyniku tego typu zdarzeń, nara-
żone zostaje bezpieczeństwo, zarówno 
drużyn pociągowych, jak i pasażerów po-
ciągów – podkreślają przedstawiciele Za-
rządu Kolei Wielkopolskich. – Ponadto 
powstają uszkodzenia taboru, które obok 
strat finansowych, powodują wyłączenia 
taboru z eksploatacji i zakłócenia w reali-
zacji rozkładu jazdy, co z kolei przekłada 
się na mniejszy komfort podróży.

O powyższych zdarzeniach poinformo-

wana została sucholeska Policja i Straż 
Gminna. Materiały, także filmowe, jeszcze 
pod koniec roku szkolnego zostały przeka-
zane dyrektorom gminnych szkół. 

Przy tej okazji apelujemy do mieszkań-
ców o informowanie odpowiednich służb, 
w sytuacji, gdy będziemy świadkami tego 
typu zdarzeń.

Gdzie zgłosić?
– na numer alarmowy 112;
–  do Komisariatu Policji w Suchym Lesie: 

47 77 130 10, 698 084 696;
–  lub Straży Gminnej: 61 8125 181, 606 

310 419. BS

Przez chuligańskie wybryki może 
dojść do tragedii
Układanie przeszkód na torach, obrzucanie pociągów kamieniami – Koleje Wielkopolskie 
informują o nasileniu się w całym województwie wybryków chuligańskich, które mogą 
doprowadzić do tragedii. Niestety, tego typu zdarzenia zostały odnotowane także w gminie 
Suchy Las. 

Z kronik sucholeskiej Policji

Dominika Pupkowska-Bral
Komenda Wojewódzka Policji  
w Poznaniu

Rzeczywiście okres letni, kiedy 
młodzież ma wakacje, to czas, kiedy 
odnotowujemy więcej interwencji wo-
bec chuligańskich wybryków nielet-
nich w okolicach Kolei. Najczęściej są 
to niebezpieczne zabawy młodzieży, 
polegające na układaniu kamieni lub 
innych przedmiotów na torach kole-
jowych. Zgłoszenia takie wpływają 
do nas od obywateli oraz od pracow-
ników Kolei. Działania interwencyjne 
policjanci zawsze w takich sytuacjach 
podejmują wspólnie ze Strażą Ochrony 
Kolei. Nieletni sprawcy muszą się li-
czyć, że za tego typu zachowanie będą 
odpowiadać przed sądem rodzinnym 
i nieletnich za uszkodzenia mienia  
(288 kk.) lub spowodowanie katastro-
fy (173 kk.). 

Ponadto policjanci z całej Wiel-
kopolski prowadzą działania profi-
laktyczne w szkołach. Szczególnie w 
okresie przedwakacyjnym mundurowi 
razem ze Strażą Ochrony Kolei rozma-
wiają  z młodzieżą o konsekwencjach 
chuligańskich wybryków. I nie chodzi 
tu tylko o odpowiedzialność prawną, 
ale o to, jak takie zachowanie może za-
grażać życiu i zdrowiu innych ludzi. 

Policja alarmuje i przestrzega! Picie 
alkoholu przez kierowcę stwarza realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich 
uczestników ruchu, ponieważ alkohol: 
zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole 
widzenia, powoduje błędną ocenę odle-
głości i szybkości, powoduje błędną oce-
nę własnych możliwości, znacznie obniża 
samokontrolę i koncentrację, powoduje 
rozproszenie uwagi oraz senność. Jazda 
w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie 
tylko konsekwencje prawne, ale przede 
wszystkim ryzyko spowodowania tragicz-
nego wypadku, którego skutki są nieod-
wracalne.

Niestety nadal wielu kierowców o tym 
zapomina. W ostatnim czasie, w Suchym 
Lesie Policja zatrzymała kolejnych pięć 

osób, które za kółko wsiadły po spożyciu 
alkoholu. 54-latka prowadziła auto w sta-
nie nietrzeźwości. Przeprowadzone bada-
nia wykazały u kobiety ponad 2 promile 
alkoholu we krwi. Natomiast 32-letni męż-
czyzna kierował samochodem mając ok. 
1,8 promila.

Policja zatrzymała także dwóch oby-
wateli Ukrainy. Mężczyźni tego samego 
dnia, w odstępie czasu, prowadzili to samo 
auto na podwójnym gazie, mając podobną 
zawartość alkoholu we krwi – ok. 1,5 pro-
mila. Ponadto drugi z nich wybrał się na 
stację paliw, gdzie pojazdem uszkodził pi-
stolet nalewczy od dystrybutora LPG.

W Suchym Lesie został również zatrzy-
many mieszkaniec powiatu poznańskiego, 
który kierował samochodem mając prawie 

2,7 promila alkoholu we krwi. Jak się oka-
zało, mężczyzna posiadał dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych 
wydany przez sąd.

***
W Golęczewie podczas prac budowla-

nych pracownicy odkryli elementy ludzkiej 
czaszki. Na miejscu zdarzenia wykonano 
oględziny z udziałem prokuratora Proku-
ratury Rejonowej Poznań Stare Miasto, 
biegłego Medycyny Sądowej oraz technika 
Kryminalistyki. W wyniku podjętych dzia-
łań ustalono, że ludzkie szczątki pochodzą 
z okresu II wojny światowej. Decyzją pro-
kuratora zostały przekazane do Zakładu 
Medycyny Sądowej. 

***
Policjanci zostali wezwani do Suchego 

Lasu w związku ze śmiercią obywatelki 
Ukrainy. Wcześniej na miejsce przybyło 
pogotowie ratunkowe, które stwierdziło 



w w w . s u c h y l a s . p l 1 5

Do napisania tego artykułu usiadłam z 
ogromną chęcią. Chęcią podzielenia się 
moimi spostrzeżeniami i wiedzą, którą 
przekazał mi komendant naszej suchole-
skiej Policji Dominik Sierżant. 

Nie ukrywam, że temat jest dla mnie 
bulwersujący już od wielu lat i dlatego po-
stanowiłam sprawdzić co mówi o tym na-
sze polskie prawo. Otóż kwestią, którą chcę 
dziś poruszyć są drobne kradzieże ogro-
dowe. Brzmi niewinnie. Ludzie mojego 
rocznika i starsi dobrze pamiętają wakacje 
spędzane na wsi i smak owoców z cudzego 
ogrodu. Ja także. Pamiętam jak jeździłam 
do moich świętej pamięci dziadków na 
wieś i chodziłam do ich sąsiadów podja-
dać maliny, czereśnie i jabłka. Ale uwierz-
cie mi, jestem w 100 procentach pewna, 
że miałam ich przyzwolenie. Pamiętam, 
że niejednokrotnie widywali naszą ekipę 
dzieciaków objadających się plonami z ich 
ogrodów i nie mieli nic przeciwko temu. 

Całkowicie inaczej jest teraz. W miej-
scowościach takich jak Golęczewo czy 
Chludowo ludzie znają się lepiej, sąsiad 
rozpoznaje sąsiada, ale w Suchym Lesie? 
Tu zdecydowanie już tak nie jest. Dlaczego 
więc niektórzy myślą, że powiedzieć sąsia-
dowi „dzień dobry” nie trzeba, ale zerwać 
wystający z jego działki bez lub jabłko, to 
już można? 

Tak się składa, że koło mojego domu 
jest działka niezamieszkana, ale to nie zna-
czy, że jest niczyja. Sąsiedzi mają piękny 
bez wystający aż na chodnik i każdego 
roku wiosną obserwuję jak ludzie zrywają 
go sobie beztrosko. Mało tego, że zrywają 
kwiaty bzu, to jeszcze dewastują całe krza-
ki dookoła. Czasami zdarza się, że ktoś 
z mojego domu lub inny sąsiad zwraca 

wtedy takim osobom uwagę i prosi, żeby 
tego nie robili, ale… w takiej sytuacji pra-
wie zawsze trzeba się liczyć z awanturą,  
z ostrymi epitetami… 

Dobrze, że po wizycie u naszego ko-
mendanta Policji już wiem co mówi na ten 
temat Kodeks Wykroczeń. 

Otóż w kwestii kradzieży ogrodowej w 
art. 123 paragraf 1 czytamy: „Kto z nie-
należącego do niego ogrodu bezprawnie 
zbiera w nieznacznej ilości owoce, warzy-
wa lub kwiaty, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany”. Paragraf 
2 tego artykułu mówi o tym, że ściganie 
następuje na żądanie pokrzywdzonego, a 
z paragrafu 3 dowiadujemy się, że w razie 
popełnienia wykroczenia można orzec na-
wiązkę do wysokości 50 złotych. 

Możemy jednak iść tym tropem dalej 
i postawić pytanie: Co jeżeli zniszczymy 
ogrodzenie, przez które będziemy przeci-
skać rączki, żeby zerwać jabłko? Wówczas 

mamy do czynienia 
z niszczeniem lub 
uszkodzeniem cu-
dzej rzeczy. W art. 
124 paragraf 1 znaj-
dujemy następującą 
odpowiedź: „Kto cu-
dzą rzecz umyślnie 
niszczy, uszkadza lub 
czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda 
nie przekracza 1/4 minimalnego wynagro-
dzenia podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności lub grzywny”. Paragraf 2 infor-
muje nas o tym, że usiłowanie, podżega-
nie i pomocnictwo są karalne. W trzecim 
czytamy, że ściganie następuje na żądanie 
pokrzywdzonego. A w czwartym to, że 
w razie popełnienia wykroczenia można 
orzec obowiązek zapłaty równowartości 
wyrządzonej szkody lub obowiązek przy-
wrócenia stanu poprzedniego. 

Czyli nie jesteśmy tacy bezkarni w tej 
kwestii? Coś jednak grozi za takie niewin-
ne zrywanie cudzych plonów. Tylko dla-
czego właściciel ogrodu ma być narażony 
na takie zachowanie. Przecież tu chodzi o 
czystą ludzką uczciwość. Czy bylibyśmy 
zadowoleni, gdyby ktoś pożyczył sobie 
nasz rower pozostawiony pod sklepem? 
Tak tylko, żeby zwiedzić na nim okolicę. 
Chyba nie. Prawda? 

I już na koniec przyznam się Wam 
Drodzy Sąsiedzi, że i ja miałam chrapkę 
na owoc z ogrodu sąsiadki. Spacerując 
codziennie z psem  przyglądałam się jak 
rosną i nabierają koloru jabłka w jej ogro-
dzie. Kiedy były w pełni dojrzałe po prostu 
zapytałam, czy mogłabym jedno zerwać i 
spróbować. Okazało się, że i tak nie ma już 
co z nimi robić i dostałam cały kosz tych 
cudownych owoców. Czyli można „po 
ludzku”, wystarczy tylko chcieć. 

Pozdrawiam 
Wiesia Prycińska 

Radna Gminy Suchy Las

Czyjeś, czyli… nie Twoje
„Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. 

zgon 39-latki. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że przyczyną śmierci kobiety najpraw-
dopodobniej było przedawkowanie środ-
ków odurzających. 

***
Okres wakacyjny to czas urlopowy, ale 

nie dla wszystkich. Jak co roku policjanci 
odnotowują wzmożoną działalność zło-
dziei. W Suchym Lesie z parkingu osiedlo-
wego został skradziony trzyletni Hyundai 
Tucson koloru beżowego. W tej samej 
miejscowości nieznani sprawcy włamali 
się do budynku mieszkalnego. O zaistniałej 
sytuacji Policję powiadomił zaniepokojony 
sąsiad, który zauważył odgiętą roletę i wy-
pchnięte okno tarasowe. Z kolei w Złotni-
kach, tym samym sposobem – uszkadzając 
roletę i wyważając okno – dokonano wła-
mania do domu w zabudowie szeregowej. 

Złodzieje z domu wynieśli biżuterię. 
W Złotnikach, zresztą nie po raz pierwszy, 

w markecie budowlanym doszło do próby 
kradzieży. I tym razem udaremniono kra-
dzież. Mężczyzna został zatrzymany na go-
rącym uczynku z narzędziami budowlanymi 
o wartości 687 zł, za które nie zapłacił. 

***
W Złotkowie policjanci odnaleźli skra-

dziony samochód. Mercedes C63S pod 
koniec kwietnia padł łupem złodziei w Po-
znaniu. 

***
W ostatnim czasie na terenie woj. wiel-

kopolskiego nasiliły się oszustwa meto-
dami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na 
pocztę polską”. Sprawcy tych przestępstw 
najczęściej upatrują sobie osoby starsze. 
Podszywając się pod policjanta, wnuczka 

lub inną osobę, proszą swoje ofiary o prze-
kazanie im posiadanych środków pienięż-
nych, które najczęściej mają być pozosta-
wiane w miejscach mało uczęszczanych.

W celu przeciwdziałania tym oszu-
stwom, sucholescy funkcjonariusze proszą 
o nieprzekazywanie pieniędzy i innych 
wartościowych przedmiotów osobom, któ-
re są nieznane.

Ponadto Policja nie informuje tele-
fonicznie o prowadzonych działaniach.  
W przypadku odebrania takiego telefonu – 
należy być pewnym, że dzwoni oszust.

W przypadku wątpliwości – nie należy 
przekazywać pieniędzy, ani podpisywać do-
kumentów. Można również zadzwonić do 
kogoś bliskiego. Zawsze należy zawiado-
mić Policję o próbie wyłudzenia pieniędzy.

bs
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Gdzie można korzystać?
Przejazd na podstawie bezpłatnego 

szkolnego biletu sieciowego na obsza-
rze stref biletowych A+B+C+D dotyczy 
aglomeracyjnego systemu transportu pu-
blicznego w ramach ZTM, obejmującego 
komunikację autobusową, tramwajową, a 
także kolejową (w tym przypadku wyłącz-
nie na terenie Poznania). 

Kto może skorzystać?
Do skorzystania z bezpłatnego szkol-

nego biletu sieciowego upoważnieni są 
wyłącznie uczniowie szkół podstawowych 
zamieszkali na terenie gminy, których ro-
dzice lub prawni opiekunowie wskazują, 
że adresem ich miejsca zamieszkania do 

celów rocznego rozliczenia podatku do-
chodowego jest gmina Suchy Las. 

Na jakich zasadach można korzy-
stać?

Bezpłatny szkolny bilet sieciowy waż-
ny jest od 1 października do 30 września. 
Aktywować można go w formie Poznań-
skiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 
(PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Ju-
nior). 

W przypadku:
–  uczniów uczęszczających do szkół pod-

stawowych na terenie gminy Suchy Las 
w terminie od rozpoczęcia roku szkol-
nego do 17 września, składając kartę w 

placówce oświatowej (sekretariacie), do 
której uczeń uczęszcza; 

–  uczniów uczęszczających do szkół pod-
stawowych poza terenem gminy Suchy 
Las (objętych aglomeracyjnym syste-
mem transportu publicznego) w termi-
nie od rozpoczęcia roku szkolnego do 
17 września, składając kartę w Urzędzie 
Gminy Suchy Las. 
– Zachęcamy do jak najszybszego skła-

dania wniosku o wydanie karty PEKA 
lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone w 
placówkach oświatowych lub w Urzędzie 
Gminy Suchy Las po terminie 17 września 
nie zostaną uwzględnione – informuje Da-
mian Torba z Referatu Komunalnego Urzę-
du Gminy Suchy Las. – Uczniowie szkół 
podstawowych, do czasu aktywowania 
bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, 
mogą korzystać z darmowej komunikacji 
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 

Referat Komunalny
UGSL

Darmowe przejazdy dla uczniów
Uczniowie szkół podstawowych przez kolejny już rok szkolny będą mogli korzystać z 
bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego na terenie oraz poza terenem 
gminy Suchy Las.

Bilet ten przysługuje rodzicom i dzie-
ciom z rodzin wychowujących czworo i 
więcej dzieci, prowadzących wspólne go-
spodarstwo domowe z minimum czwor-
giem dzieci:

– w wieku do 18. roku życia,
– lub do 24. roku życia w przypadku 

kontynuowania nauki,
– lub do ukończenia 26. roku życia w przy-

padku dziecka niepełnosprawnego legitymują-
cego się orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-
ności, któremu wydłużono czas edukacji.

Bilet 4+ obejmuje mieszkańców Pozna-
nia oraz 19 gmin objętych porozumieniem 
transportowym, czyli także gminy Suchy 
Las. By móc z niego skorzystać należy 
spełniać następujący warunek – rozliczać 
podatek dochodowy od osób fizycznych w 
urzędzie skarbowym właściwym dla miej-
sca zamieszkania. 

Jak informuje ZTM, uprawnienie do biletu 
4+ oraz sam bilet są zapisywane na indywi-
dualnych kontach użytkowników w systemie 
PEKA oraz na imiennych kartach PEKA.

Oprócz nowego 90-dniowego biletu 4+, 
dla rodzin wychowujących czworo i więcej 
dzieci w ofercie  specjalnej ZTM Poznań 
jest także bilet na 366 dni, którego cena 
wynosi 120 zł. Obowiązuje on także w 
strefie A+B+C+D.         bs

Specjalna oferta biletowa  
dla dużych rodzin
Od 1 czerwca „duże” rodziny mogą korzystać z nowej oferty biletowej na przejazdy 
komunikacją publiczną w strefie A+B+C+D. Bilet 4+ obejmuje 90 dni i kosztuje 30 zł.

Co dalej z kolejowym punktem 
przeładunkowym?
Jest odpowiedź PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie punktu przeładunkowego 
kruszywa, żwiru i piachu z pociągów na samochody ciężarowe. Temat, który od ponad 
dwóch lat spędza sen z powiek mieszkańców Suchego Lasu, dotyczy rejonu ulic 
Świerkowej, Szyszkowej, Perłowej i fragmentu ul. Szkółkarskiej. 

Mieszkańcy są rozżaleni, że rozładunek 
wagonów z kruszywem nadal trwa, a miał 
być tymczasowy. Piszą do Urzędu Gmi-
ny z prośbą o kolejną interwencję w tej 
sprawie. – Wystąpiliśmy do PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. o wyjaśnienie tej 
sytuacji – mówi Józef Klimczewski z Re-
feratu Komunalnego Urzędu Gminy Suchy 
Las. – Otrzymaliśmy odpowiedź, że Kolej 
przedłużyła funkcjonowanie punktu przeła-
dunkowego. Jako termin ostateczny został 
wskazany koniec roku 2021. 

Urząd Gminy skontaktował się także z 

przedsiębiorcami, którzy korzystają z tego 
punktu przeładunkowego w Suchym Lesie. 
W tym przypadku również padły zapewnie-
nia, że nie powtórzą się sytuacje, o których 
alarmowali mieszkańcy, czyli przeładunku 
kruszywa po godz. 19.00.

Wskazanie godzin, w których możli-
wy jest rozładunek towaru, było  jednym 
z punktów ustaleń pomiędzy Urzędem a 
przedsiębiorcami, obowiązujących od lu-
tego 2019 roku. Pozostałe to: Obowiązuje 
zakaz rozładunku towaru w dni ustawowo 
wolne od pracy oraz wszystkie soboty. 

Wprowadza się układ ruchu jednokierun-
kowego – wjazd „na pusto” samochodami 
ciężarowymi od skrzyżowania ulic: Po-
wstańców Wlkp., Sucholeska i Perłowa; 
wyjazd z punktu przeładunkowego zała-
dowanych samochodów ciężarowych kru-
szywem możliwy tylko krótkim odcinkiem 
ul. Szkółkarskiej do ul. Sucholeskiej. Sa-
mochody ciężarowe załadowane kruszy-
wem muszą być przykryte i zabezpieczone 
w taki sposób, by towar nie wysypywał 
się na drogę. Każdy z zainteresowanych 
przedsiębiorców musi wystąpić do Wójta 
Gminy o warunki wjazdu na gminne dro-
gi, określające powyższe zasady. Po stro-
nie przedsiębiorców jest uporządkowanie 
punktu przeładunkowego – jego utwardze-
nie kruszywem i uwałowanie walcem, a na 
odcinku Świerkowa – Sucholeska ułożenie 
płyt betonowych oraz w przypadku nawie-
zienia błota – uporządkowanie ul. Sucho-
leskiej.  

BS
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– Poznański WORD współfinanso-
wał realizację miasteczka rowerowego, 
na które składa się wymalowana sieć 
ulic i skrzyżowań, wyposażona w mo-
bilne znaki drogowe i bezprzewodową 
sygnalizację świetlną – przypomina 
Józef Klimczewski z Referatu Komu-
nalnego Urzędu Gminy Suchy Las.  
– „Miasteczko” przy szkole powstało 

w 2019 roku i służy profesjonalnemu szko-
leniu rowerzystów oraz przeprowadzaniu 
sprawdzianów kwalifikacji na kartę rowe-
rową. Korzystają z niego uczniowie sucho-
leskich placówek oświatowych. 

Teraz Gmina do WORD-u zwróciła się 
z kolejnym wnioskiem. – Napisaliśmy o 

doposażenie naszego „miasteczka” 
w trzy rowery i otrzymaliśmy po-
zytywną odpowiedź – dodaje Józef 
Klimczewski. 

Rowery również będą do dys-
pozycji uczniów. Z całą pewnością 
przydadzą się podczas praktycznego 
doskonalenia umiejętności porusza-
nia się w ruchu drogowym.           

 BS

– W naszej szkole działa Zespół do spraw 
Bezpieczeństwa i jednym z jego głównych 
zadań jest zapewnienie karty rowerowej 
jak największej liczbie uczniów – podkreśla 

Krzysztof Gąsiorowski, nauczyciel przed-
miotów technika i wiedza o społeczeństwie 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Le-
sie. – Poza tym przygotowanie uczniów do 
egzaminu na kartę rowerową znajduje się 
w programie nauczania szkoły podstawo-
wej. Warunkiem dopuszczenia dziecka do 
egzaminu jest ukończenie 10 lat.

Uczniowie z zakresu ruchu drogowego 
zdobywają wiedzę podczas lekcji techni-
ki. – Do nauki wykorzystujemy podręczni-
ki, ale też pomoce multimedialne – dodaje 
Krzysztof Gąsiorowski. 

Przygotowanie do uzyskania karty ro-
werowej kończy się egzaminem teoretycz-
nym, a po jego zdaniu uczniowie muszą 
jeszcze wykazać się umiejętnościami prak-
tycznymi. 

– Egzamin praktyczny przeprowadzamy 
na placu manewrowym przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Suchym Lesie – mówi 
Mariusz Andrzejewski ze Straży Gminnej, 

który wraz ze strażniczką Sylwią Szenk 
egzaminował sucholeskich uczniów. – W 
trakcie egzaminu od zdających wymagamy 
zwracania uwagi na znaki drogowe, sy-

gnalizację świetną. Dzieci mają za zadanie 
pokonać rondo  i przejechać plac zgodnie z 
naszymi wytycznymi. 

– Na zakończenie przypominamy 
uczniom o obowiązku noszenia przy sobie 
karty rowerowej, a także zwracamy uwagę 

na to, że jej posiadanie nie zwalnia nas z 
myślenia podczas jazdy. Trzeba zawsze być 
uważnym i zachowywać należytą ostroż-
ność oraz stosować się do zasad ruchu 
drogowego – zaznacza Sylwia Szenk. 

Nauka zasad ruchu drogowego, a potem 
sam egzamin na kartę rowerową są istot-
ne, ponieważ przygotowują młodych ludzi 
do świadomego uczestniczenia w ruchu 
drogowym, a co za tym idzie przyczynia-
ją się do zwiększenia ich bezpieczeństwa 
podczas jazdy rowerem. Posiadanie kar-
ty jest ważne także pod kątem prawnym.  
Zgodnie z przepisami ustawy o kierują-
cych pojazdami, w przypadku osób, które 
nie ukończyły 18 lat, dokumentem dla nich 
uprawniającym do kierowania rowerem 
jest karta rowerowa. 

– Warto przy tej okazji dodać, że w 
świetle znowelizowanych przepisów z maja 
tego roku, w przypadku osób niepełnolet-
nich karta rowerowa wymagana jest także 
przy korzystaniu z hulajnogi elektrycznej – 
uzupełnia nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Suchym Lesie. 

Dzieci, które z jakichkolwiek powodów 
nie przystąpiły do egzaminu na kartę ro-
werową w szkole podstawowej, mogą sko-
rzystać z oferty Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Poznaniu. WORD 
organizuje szkolenie i egzamin dla osób 
chcących uzyskać kartę rowerową.

BS

Karta rowerowa – ważna sprawa
Najpierw wykazali się znajomością przepisów o ruchu drogowym. Później przystąpili do 
egzaminu praktycznego. Uczniowie sucholeskich szkół podstawowych w czerwcu zdawali 
egzamin na kartę rowerową. 

WORD przekazał rowery
Trzy rowery do nauki jazdy otrzymała Gmina Suchy Las, a dokładnie Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Suchym Lesie, na terenie której znajduje się miasteczko ruchu drogowego. 
„Miasteczko”, jak i rowery są wynikiem współpracy Gminy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Poznaniu.
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Podstawa prawna 
Podstawą prawną do uruchomienia 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków jest nowelizacja ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji, która weszła w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. Natomiast 1 lipca 
jako termin wdrożenia rozwiązań technicz-
nych umożliwiających złożenie deklaracji 
o źródłach ciepła lub źródłach spalania pa-
liw został wskazany w Komunikacie Mi-
nistra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
25 marca tego roku.
Cel CEEB

– Celem zbierania informacji o budynkach 
jest stworzenie kompletnej bazy danych, na 
podstawie której gmina będzie mogła reali-
zować polityki mające na celu poprawę jako-
ści powietrza – informuje Dorota Cabańska, 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Efektem końcowym ma być likwidacja emi-
sji substancji powodujących smog. 
Zbierane informacje

W deklaracji o zainstalowanym źródle 
ciepła i spalania paliw, którą zobowiązany 
jest złożyć każdy właściciel lub  zarządca 
budynku, zbierane są następujące dane:  
•  imię i nazwisko albo nazwa właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz ad-
res miejsca zamieszkania lub siedziby;

•  adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źró-
dło spalania paliw;

•  informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o 
ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

•  numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);

• adres e-mail (opcjonalnie).
Termin składania deklaracji 

Właściciel / zarządca budynku na zło-
żenie deklaracji ma 12 miesięcy – dotyczy 

budynków już istniejących. W przypadku 
nowo powstałych budynków jest to termin 
14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw. 
Jak złożyć deklarację?

Właściciel / zarządca budynku, który 
posiada profil zaufany lub dowód osobisty 
deklarację może złożyć poprzez Internet – 
zone.gunb.gov.pl / Złóż deklarację. 

Deklarację można także złożyć osobi-
ście we właściwym dla miejsca budynku 
urzędzie gminy lub przesłać ją do urzędu 
listownie (Urząd Gminy Suchy Las, 62-
002 Suchy Las, ul. Szkolna 13). 

Wzór deklaracji można pobrać ze stro-
ny – zone.gunb.gov.pl, z zakładki „Do 
pobrania”. Dostępny jest na stronie www.
suchylas.pl (Aktualności). Wersja papiero-
wa znajduje się ponadto w Urzędzie Gmi-
ny Suchy Las (ul. Szkolna 13), w Biurze 
Obsługi Interesantów.

Zebrała Barbara Stachowiak

Złóż deklarację! 
Pierwszego lipca rozpoczął się zapowiadany na początku tego roku proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – informuje Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego. Dotyczy on właścicieli / zarządców budynków, które zasilane są 
przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, takie jak: piec, pompa ciepła, kominek etc. 

Dzik jest dziki.  Dzik NIE jest zły!
Jeśli nie chcesz mieć dzika za gościa:
•  Zadbaj o ogrodzenie nieruchomości  

(pamiętaj o podmurówce lub innym zabezpieczeniu dolnej części ogrodzenia).
• Zamykaj kubły i worki na odpady. Zabezpiecz przed dostępem dzików.
• Nie wyrzucaj odpadów roślinnych za ogrodzenie, ani do lasu.
• Zbieraj owoce spadające za ogrodzenie.
• W razie potrzeby kup substancje odstraszające (repelenty).

Kiedy na swej drodze spotkasz dzika:
• Nie panikuj.
• Nie uciekaj.
• Nie podchodź.
• Nie prowokuj.
• Nie strasz.
• Nie szczuj psem.
•  Odejdź spokojnie  

w przeciwnym kierunku,  
obserwując zwierzę.
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Spółka ZZO od lat zajmuje się pro-
mocją ochrony środowiska i edukacją 
ekologiczną związaną z gospodarką od-
padami, dlaczego Pani zdaniem jest to 
takie ważne? 

Staramy się, aby w centrum naszej uwa-
gi było społeczeństwo oraz jego potrzeby, 
a także czyste środowisko. Choć brzmi to 
górnolotnie, jest to nasze zobowiązanie 
wobec przyszłych pokoleń. 

Edukacja ekologiczna oraz prawidłowa 
komunikacja są niezbędnymi warunka-
mi skutecznego funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami, dlatego też pro-
wadzimy szereg różnorodnych działań w 
tym zakresie. Organizujemy i współorga-
nizujemy cykliczne akcje proekologiczne 
w przestrzeni miasta m.in.: „Dzień Zie-
mi”, „Sprzątanie Świata”, „Wielkopolski 
Dzień Ochrony Środowiska”, podczas 
których organizowane są zbiórki odpa-
dów problemowych. Przeprowadzamy 
warsztaty dedykowane zbiórce odpadów, 
dające mieszkańcom możliwość  lepszego 
poznania zasad prawidłowej segregacji. 
Wychodzimy z założenia, że komunikacja 
i edukacja ekologiczna są swego rodzaju 
inwestycją w przyszłość. Wspieramy ini-
cjatywy lokalne uczestnicząc w ekologicz-
nych festynach rodzinnych, m.in. letnim 
pikniku na osiedlu Morasko-Radojewo, 
festynie NATURAlnie Suchy Las. Przeka-
zujemy drobne upominki dla szpitali dzie-
cięcych. Wspieramy placówki publiczne 
m.in. schronisko dla zwierząt, organizując 
wraz z mieszkańcami w obiektach PSZOK 
zbiórkę niezbędnych akcesoriów oraz żyw-
ności dla podopiecznych schroniska. 

Edukacja ekologiczna, to nie jedyna 
forma wspierania społeczności lokalnej 
realizowana przez ZZO? 

Zgadza się. Nie pozostajemy obojętni na 
potrzeby innych ludzi. Niezmiennie, od lat 
wspieramy Fundację Sfinks, która pomaga 
wychowankom z placówek oświatowych i 
opiekuńczo-wychowawczych.  W tym roku 
wsparliśmy Fundację „Uskrzydlić Marze-
nia”, przekazując środki finansowe na po-

moc psychoterapeutyczną dla dzieci zma-
gających się z zaburzeniami psychicznymi. 
Okres pandemii drastycznie pokazał braki 
w tym zakresie. Od wielu lat współpracu-
jemy także z „Fundacją Pomocy Wzajem-
nej Barka”. To powszechnie szanowana 
inicjatywa dająca  osobom wykluczonym 
szansę pełnej reintegracji społecznej i za-
wodowej. 

W jaki sposób ZZO dociera z infor-
macją do szerokich odbiorców? 

Doceniamy wagę komunikacji społecz-
nej i dialogu z mieszkańcami. Uruchomi-
liśmy ostatnio nową stronę internetową 
www.zzo.pl, aby przyspieszyć kanał komu-
nikacyjny z mieszkańcami i zapewnić moż-
liwie łatwy i szybki dostęp do niezbędnych 
informacji na temat działalności Spółki, w 
tym także edukacji ekologicznej.

W jaki sposób realizujecie zakładane 
cele edukacyjne?

Stawiamy na rozwój dzieci i młodzieży. 
Dlatego systematycznie organizujemy róż-
nego rodzaju konkursy  i warsztaty o cha-
rakterze proekologicznym, które odbywają 
się w szkołach, przedszkolach, a także na 
uczelniach wyższych. 

Wszyscy wiemy, że najlepszą edukacją 
dzieci, przynoszącą najlepsze rezultaty jest 
edukacja poprzez zabawę, dlatego priory-
tetem dla nas jest aktualnie prowadzona 
modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz 
placu zabaw na terenie Spółki w Suchym 
Lesie. Pragniemy wznowić wizytacje oraz 
spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, 
podczas których ponownie będziemy edu-
kować z zakresu prawidłowego postępo-
wania z odpadami, w bezpośrednim  są-
siedztwie instalacji do zagospodarowania 
odpadów. Realizacja projektu pozwoli w 
atrakcyjny sposób przybliżyć zasady dzia-
łalności Zakładu. 

Jaka jest Wasza recepta na sukces? 
Zdajemy sobie sprawę, że działania 

związane z gospodarką odpadami nie za-
wsze są odbierane pozytywnie przez spo-
łeczeństwo. Każdy jednak, kto miał okazję 
zapoznać się z innymi instalacjami wie, że 
prowadzimy naszą działalność z zachowa-
niem najwyższych standardów w sposób 
bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Nie ma u nas na składowisku fruwających 
toreb foliowych, siedlisk szczurów, czy co 
gorsza regularnych pożarów odpadów, jak 
to się dzieje w wielu miejscach w Polsce. 
Równie ważne dla nas są relacje z miesz-
kańcami, a zwłaszcza z naszymi sąsiadami. 
Aby zadbać o komfort mieszkańców z osie-
dli  sąsiadujących z naszymi instalacjami w 
Suchym Lesie, w ciągu ostatnich dwóch lat 
podjęliśmy szereg decyzji inwestycyjnych 
ograniczających oddziaływanie Zakładu 
na otoczenie. Wykonaliśmy instalację dez-
odoryzacji w Biokompostowni – na terenie 
hali przyjęcia odpadów oraz w przeznaczo-
nej do gromadzenia odpadów zielonych za-
daszonej, wentylowanej wiacie magazyno-
wej. Ponadto, świadomie zrezygnowaliśmy 
z przyjmowania na kwaterę składowiska 
szczególnie „uciążliwych” odpadów, np. 
osadów i szlamów z zakładowych oczysz-
czalni ścieków. Kontynuując to działanie 
świadomie odstąpiliśmy od wpisania tego 
rodzaju odpadów do decyzji na eksplo-
atację nowej kwatery składowania. Jed-
nocześnie przeprowadziliśmy efektywną 
regenerację wszystkich biofiltrów, a także 
wykonaliśmy modernizację rurociągów 
przesyłowych biogazu do elektrociepłowni 
biogazowej, która także przeszła generalny 
remont. Chcę podkreślić, że wszystkie te 
inwestycje zostały przeprowadzone głów-
nie pod kątem komfortu mieszkańców, nie 
były wymagane prawnie. Dzisiaj może-
my śmiało powiedzieć, że nasze działania 
przynoszą rezultaty, obserwując w ostat-
nich kilkunastu miesiącach zmniejszoną 
o około 90% liczbę skarg związanych z 
uciążliwościami zapachowymi. Prowa-
dząc naszą działalność robimy wszystko, 
aby być dobrym sąsiadem i stać się częścią 
społeczności. 

Zakład Zagospodarowania  
Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
– Chcemy być częścią społeczności!
– Jak powszechnie wiadomo działalność branży komunalnej budzi wiele kontrowersji  
i nie cieszy się uznaniem wśród społeczności, dlatego tak istotna jest dla nas komunikacja 
i edukacja ekologiczna – mówi Pani Michalina Magdziarz, Specjalista ds. Funduszy Unijnych  
i edukacji ekologicznej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 

MAterIAł INfOrMACyJNy
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Kiedy koniec dotacji na piece węglowe?
Zakup i montaż kotła na węgiel w ra-

mach programu „Czyste Powietrze” będzie 
możliwy tylko do końca obecnego roku. 
Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący 
musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wnio-
sek o dofinansowanie obejmujący kocioł 
na węgiel, zakupić i zamontować to źródło 
ciepła. Dodatkowo potrzebna jest faktura 
wystawiona do końca bieżącego roku (wa-
runek ten nie dotyczy wniosków złożonych 
przed datą wejścia w życie zmian w pro-
gramie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).
Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w „Czystym Powie-
trzu”, to podwyższenie progów dochodo-
wych w drugiej części programu. Zmiana 
ma na celu ujednolicenie progów docho-
dowych programów „Czyste Powietrze” i 
„Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób 
skorzysta z podwyższonego poziomu dofi-

nansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli 
otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 
37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw 
jednoosobowych próg dochodowy wzrósł  
o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z ko-
lei dla gospodarstw wieloosobowych próg 
dochodowy został podwyższony o 164 zł, 
czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.
Wyższe dotacje na kotły na pellet o 
podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami 
w programie „Czyste Powietrze”, począw-
szy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubiega-
nie się o wsparcie na zakup i montaż kotła 
na pellet o podwyższonym standardzie. To 
szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 
45% faktycznie poniesionych kosztów) w 
podstawowym poziomie dofinansowania. 
W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 
tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje 
o programie?
•  Ogólnopolska Infolinia Programu „Czy-

ste Powietrze” – W kwestiach formalnych 
związanych z zasadami i regulaminem 
programu „Czyste Powietrze” należy kon-
taktować się z numerem: 22 340 40 80. 
Ogólnopolska infolinia czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

•  Infolinia Programu  „Czyste Powietrze” 
– Składanie i wypełnianie wniosków: tel. 
61 4499 254, tel. 61 4499 255; e-mail: 
doradztwo@wfosgw.poznan.pl. Infolinia 
programu „Czyste Powietrze” czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 
15.00. bs

Nowości w programie  
„Czyste Powietrze”
We wrześniu 2018 roku został uruchomiony rządowy program priorytetowy „Czyste 
Powietrze”, adresowany do osób fizycznych. Jego zakończenie przewidziane jest  
w 2029 roku, ale już teraz warto sięgnąć po dotacje. Od lipca bowiem w programie 
obowiązują zmiany, a dotyczą one m.in. wycofania dotacji na piece węglowe.

tel. 501 770 921

Oddam w dzierżawę lub sprzedam!
20-letnie centrum ogrodnicze, 

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

RENOWACJA  
TAPICERKI

tel. 501 734 480
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Kolejny dworzec zrewitalizowany!
Dobiegła końca rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach. Na początku lipca dokonano 
odbioru technicznego wykonanych prac. Wkrótce budynek zostanie zagospodarowany 
przez nowych jego użytkowników i będzie służył mieszkańcom gminy. 
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15 lutego 2019 roku Gmina Suchy Las 
z Zarządem Województwa Wielkopolskie-
go podpisała umowę o dofinansowanie 
„Rewitalizacji budynku dworca w Złotni-
kach, gmina Suchy Las”. Projekt ten otrzy-
mał unijne dofinansowanie w wysokości 

369 845,29 zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. Natomiast 
wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 
ok. 3,5 mln zł. 

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2019 
roku. Budynek wymagał kapitalnego re-
montu i przebudowy, a także rozbudo-
wy. Wykonano prace rozbiórkowe części 

istniejącej i odtworzono całość, 
zachowując pierwotny charakter 
architektoniczny i zabezpiecza-
jąc istniejące elementy zabytkowe 
przed dalszą degradacją. Dobudo-
wane zostały garaże, a przed bu-
dynkiem powstały elementy małej 
architektury.

Zrewitalizowany dworzec pre-
zentuje się okazale. Jego wnętrze to 
połączenie historii z nowoczesno-
ścią. Pięknie wyeksponowane stare 
drewniane belki nadają charakteru 
całości, tak samo jak ceglane skle-
pienia piwniczne i zachowane w 
niektórych pomieszczeniach deski 
podłogowe. 

Budynek dworca będzie miał 
nowych gospodarzy. W lewej czę-
ści budynku, patrząc od strony ul. 
Dworcowej, piwnicę, parter i an-
tresolę zajmie biblioteka CKiBP.  
Prawa część – piwnica, parter i pię-

tro wraz z dobudowanym garażem stanie 
się siedzibą Straży Gminnej. Natomiast do 
dyspozycji pasażerów Kolei będzie pocze-
kalnia od strony peronu wraz z toaletami. 

BS
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Biblioteka poleca
Dla DziECi: 
Justyna Bednarek, Maryjki. Opowieści  
o Matce Boskiej, Nasza Księgarnia 2021.

Dlaczego liście 
osiki drżą na wietrze, 
a pająk znajduje so-
bie kryjówkę w naj-
ciemniejszym kącie? 
Czy Matka Boska 
lubi jagody? Wbrew 
pozorom nie są to py-
tania zadawane przez 
dzieci, a odpowie-

dziano na nie już setki lat temu. W swojej 
najnowszej książce Justyna Bednarek sięga 
po tradycyjne baśnie ludowe, zebrane m.in. 
przez Oskara Kolberga. Opowieści te łączą 
religijność ze światem przyrody. Mary-
ja jest w nich cudotwórczynią, ale przede 
wszystkim życzliwą kobietą, opiekującą 
się najsłabszymi i najdrobniejszymi istota-
mi. Jest też matką, zamartwiającą się o to, 
czy dorosły już Jezus przypadkiem nie je 
na obiad kanapek i czy aby się gdzieś nie 
zaziębił. Autorskie, pełne czułości i humo-
ru spojrzenie na tradycyjne baśnie zaowo-
cowało tekstami podejmującymi ważne, 
współczesne tematy: gościnność wobec in-
nych, odpowiedzialność za swoje wybory, 
troskę o planetę. Zbiór został wzbogacony 
zachwycającymi ilustracjami Marianny 
Oklejak. Maryjki… to książka pełna kwia-
tów, kolorów i motywów przypominają-
cych tradycyjne wycinanki. 

Dla MłODZieży:
Molly Mendoza, Skok, Centrala 2021. 

Bohaterem Skoku 
jest Wyrostek, chło-
piec, który wraz ze 
swoim opiekunem Bzz 
mieszka na odciętej od 
świata wyspie. Jed-
nostajne życie oboj-
ga przerywa nadane 
przez radio wołanie 

o pomoc. Bzz wyrusza na ratunek nie-
znajomym, po raz pierwszy zostawiając 
Wyrostka całkiem samego. Powodowany 
wściekłością i tęsknotą chłopiec uruchamia 
ciąg zdarzeń, który przenosi go do innego 
świata. Tam Wyrostek poznaje pogodne-
go, spontanicznego Kleksa – swoją bratnią 
duszę. Od tej pory przyjaciele przeskakują 
pomiędzy wymiarami, trafiając na płaczli-
wych olbrzymów, wyspy krokodyli i posta-
wione na głowie dwuwymiarowe światy. 
Przeżywając szalone przygody, gubiąc się 
i odnajdując, kłócąc i godząc, Wyrostek  
z Kleksem próbują wrócić do domu, by 
tam zmierzyć się z najtrudniejszym, osobi-
stym wyzwaniem – własnym lękiem. Skok 
to historia o pokonywaniu trudności i od-
krywaniu własnych mocnych stron. Czy-
telnik chłonie ją poprzez żywe, sugestyw-
ne ilustracje, dopełniane krótkimi, pełnymi 
emocji dialogami. Kolory zmieniają się  
w zależności od odwiedzanych przez boha-
terów wymiarów oraz odczuwanych emo-
cji. Ciekawa jest również warstwa języko-
wa – w oryginale postacie mówią o sobie 
w neutralnym rodzaju gramatycznym, co  
w polskim tłumaczeniu zostało oddane 

przez użycie nijakich form czasowniko-
wych, używanych np. przez Henryka Sien-
kiewicza czy Stanisława Lema.

Dla DOrOsłyCh:
anna Ciarkowska, Dewocje, W.a.B 2021.

W prowincjonalnej wsi, podporządko-
wanej od lat niezmiennemu rytmowi ży-
cia, pewna dziewczyna odkrywa w sobie 
niezwykły dar – umiejętność uzdrawiania 

modlitwą. W wiejskiej 
społeczności, złożonej 
z ludzi żyjących ży-
ciem innych, to jed-
nocześnie cud i prze-
kleństwo. Szczególnie 
zagrożony czuje się 
miejscowy proboszcz, 
który zaczyna roz-
powszechniać wśród 

wiernych przekonanie, że za niezwykły-
mi umiejętnościami dziewczyny kryje się 
zło. Dewocje to intymna historia w formie 
spowiedzi, zamknięta w niecałych 200 
stronach. Narratorka poprzez opowieść  
o swoim życiu sięga również do sekretów, 
obaw i nadziei ludzi, którzy ją otaczają. 
Anna Ciarkowska stworzyła portret pol-
skiej wsi ze wszystkimi dobrze znanymi 
elementami: wykrochmalonym białym ob-
rusem, niedzielnym rosołem i krzyżem nad 
drzwiami. Jednocześnie autorce udało się 
uniknąć uproszczeń i groteskowej stereo-
typizacji. Miłośnicy i miłośniczki Olgi To-
karczuk z pewnością docenią też poetycki 
język, tworzący ciekawy obraz polskiej re-
ligijności, mentalności i kobiecości.

AM

Poufne, Mikołaj Grynberg
Mikołaj Grynberg wyspecjalizował się 

przez wiele lat w roli autora prozy doku-
mentalnej. Opublikował Ocalałych z XX 
wieku, Oskarżam Auschwitz. Opowieści ro-
dzinne i Księgę wyjścia. Słuchał opowieści 
tych, którzy ocaleli z Zagłady, ich potom-
ków i tych, którym w 1968 roku zapropo-
nowano paszport jednorazowego użytku. 
Słuchał, zapisywał, umożliwiał poznanie 
historii, które wielokrotnie udowadnia-
ły, że życie pisze najbardziej przejmujące 
scenariusze. Inną odsłoną jego pisarskiej 
aktywności był zbiór opowiadań Rejwach, 
opublikowany w 2017 roku. To była pierw-
sza próba odejścia od bycia świadkiem 
cudzych historii. Wydane w 2020 roku 
Poufne to kontynuacja metody pisarskiej  
z Rejwachu – krótkie prozy, świetnie skom-
ponowane, w których każde zdanie ma nie-
zwykłą wagę. Obie książki łączą się nie 
tylko poprzez technikę pisarską – Poufne 
zaczyna się zdaniem, które zamyka zbiór 
opowiadań z 2017 roku. 

Poufne  otwiera krótki 
tekst, skierowany do narrato-
ra/bohatera? W nim zawarte 
jest założenie przyświecają-
ce całemu zbiorowi: Wynurz 
głowę z rejwachu przeszłości. 
Stamtąd jesteś, ale tam już 
nie ma nikogo oprócz ciebie. 
Rozejrzyj się i wyrzuć rze-
czy, których Twoje dzieci nie będą chciały 
odziedziczyć. Fragment zamyka apel o to, 
by żyć tu i teraz. 

Poufne to opowieści o pewnej rodzinie, 
która żyje na zgliszczach zniszczonego 
świata. Wśród jej członków istnieje pamięć 
o Zagładzie, ona determinuje wiele ich 
działań, ale udaje im się stworzyć wspiera-
jącą się wspólnotę. Bohaterowie nie mają 
imion, to przede wszystkim dziadek, ojciec 
i syn, sztafeta pokoleń. Dziadek, lekarz, 
żyje pełnią życia: pracuje, kocha wiele 
kobiet, jakby chciał ciągle manifestować 
życie i jego energię. Przecież ocalał. Oca-
lał on, jego żona i syn – są ewenementem. 
Syn – to naukowiec, profesor fizyki, żeni 

się z kobietą, która okupację 
spędziła w domach dziecka 
we Francji. Tam odnalazła ją 
po wojnie matka, nie matka 
– czarownica, bo tak widzi 
ocalałą z obozu zagłady kil-
kuletnie dziecko. I wreszcie 
wnuk, jeden z dwóch braci 
(ten mniej rozsądny). Przez 

całe życie będzie słuchał opowieści o Za-
gładzie, aż wreszcie poczuje, że ważniej-
sze jest po prostu życie, życie nieuwikłane 
w opowieści z przeszłości. Częścią często 
wspominanego tu życia jest też odchodze-
nie, śmierć. To jedyna sytuacja, gdy w tek-
ście Grynberg unika stylistycznych zawiło-
ści, decydując się na narrację w pierwszej 
osobie. 

To książka w pewien sposób zwodnicza: 
czyta się ją szybko. Jednak na pewno jed-
nokrotna lektura nie wystarcza, Grynberg 
zostawia swym czytelnikom wiele prze-
strzeni: można domyślać i interpretować.

Ilona Starosta
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30 lat
Z okazji 30. urodzin Centrum Kultury w Suchym Lesie, zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do udziału w proponowanych przez nas wydarzeniach. Żeby łatwiej było Wam wziąć udział 
w warsztatach i spotkaniach, przyjedziemy do Was, do Waszej miejscowości. 

Gmina z lasem w nazwie zobowiązuje, 
zapraszamy więc na kąpiele leśne. Wraz  
z przewodnikiem, znawcą drzew i miłośni-
kiem przyrody, wybierzemy się na spacer, 
w czasie którego nie tylko poznamy róż-
ne ciekawostki świata roślin, ale nauczy-
my się wsłuchiwać w naturę i relaksować  
w bliskości z nią.

Gmina Suchy Las to prężnie rozbudo-
wujące się miejsce. Przybywa nowych 
mieszkańców, którym chcielibyśmy opo-
wiedzieć o miejscu, w którym mieszkają 
i pokazać jego historię. Zapraszamy na 
spacery z naszym folderem, w którym za-
znaczone się ciekawe miejsca, z krótkim 
historycznym opisem oraz zdjęciem. Spa-
cerownik będzie dostępny wkrótce.

Najmłodszych mieszkańców zaprasza-
my na warsztaty w czasie których zasta-
nowią się nad miejscem, w którym miesz-
kają. Porozmawiamy troszkę o historii 
ludzi, budynków i miejsc, zastanowimy 

się, co jest aktualnie dla dzieci i młodzie-
ży najważniejsze w ich miejscowości,  
a także roztoczymy futurystyczną wizję 
jak dana miejscowość może 
wyglądać w przyszłości.

Ubierzmy wspólnie jakiś 
obiekt! Yarnbombing, to sztu-
ka polegająca na pokrywaniu 
elementów przestrzeni pu-
blicznej ręcznie wykonanymi 
dzianinami, która narodziła 
się w Stanach Zjednoczonych. 
Nie ma jednego odpowiednika 
polskiej nazwy, ale takie dzia-
łania nazywa się bombardowaniem włócz-
ką, albo dzierganym grafitti. Yarnbombing 
to świetny sposób na ożywienie przestrzeni 
publicznej i wprowadzenie nieco koloru do 
naszego otoczenia. Bombardowanie włócz-
ką odbyło się już w Starym Barze w Chlu-
dowie oraz przy Terenie Aktywnej Edukacji 
i Sportu w Suchym Lesie. 

Poza zbombardowanymi włóczką 
obiektami, zostaną z Wami na dłużej wy-
malowane place zabaw, które cieszą się 
coraz większą popularnością. Znajdą się 
na nich różne elementy, np. gra w klasy, 
po których śmiało mogą skakać dzieci, jak  

i dorośli. Szukajcie wyma-
lowanych placów zabaw 
na chodnikach, placach  
w swojej okolicy.

Wraz z Kołami Gospo-
dyń Wiejskich lub grupa-
mi gotujących mieszkań-
ców, przygotujemy filmy,  
w których zdradzimy 
przepisy na różne dania 
roślinne oraz posłucha-

my związanych z nimi historii.
Szczegółowy harmonogram dostępny 

wkrótce na naszej stronie www.osrodek-
kultury.pl oraz na facebooku. Informa-
cji szukajcie również u swoich sołtysów  
i przewodniczących zarządów osiedli.
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WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce

DAWNo tEmu W SuChYm LESIE
warsztaty dla dzieci 8-12 lat w Suchym Lesie

30 lipca,  
godz. 17.00

CKiBP
Zapisy w bibliotekach w Suchym Lesie  

i w Chludowie
DAWNo tEmu W SuChYm LESIE

warsztaty dla dzieci 8-12 lat w Chludowie
3 sierpnia,  
godz. 11.00

BEARK IN SChooL
półkolonie break dance dla dzieci

2-6 sierpnia,  
godz. 8.00-16.00

CKiBP
Informacje i zapisy:  

570 368 858

Lato z Fundacją Jeden uniwersytet 
półkolonie dla dzieci i młodzieży

2-27 sierpnia,  
godz. 8.00-16.00

CKiBP
Informacje i zapisy:  

polkolonie@1uniwersytet.pl

 Zastrzegamy prawo zmian w programie

Noc Kupały (zwana też Nocą Świę-
tojańską lub Sobótką) to najkrótsza noc  
w roku – wypada zwykle około 21 czerwca. 
Z tym terminem wiąże się wiele ludowych 
zwyczajów, z których część może stano-
wić nasze narodowe dziedzictwo. W wielu 

miejscach do dzisiaj jest żywy 
zwyczaj palenia ognisk czy 
puszczania na wodę wianków, 
które mają wywróżyć miłość. 
W tym roku lokalne obchody 
Nocy Świętojańskiej w Suchym 
Lesie wypełnione były opo-
wieściami naszych przodków  
i dawnymi wierzeniami. Ty-
dzień świętowania rozpoczęło 
wspólne rysowanie, malowanie, 
wyplatanie z wikliny i wyszy-
wanie wianków na dziedzińcu 

CKiBP. Od 19 do 27 czerwca młodzi oraz 
dorośli mieszkańcy mieli okazję zagrać 
w mobilną grę terenową Gdzie Licho nie 
może, tam Ciebie pośle, inspirowaną sło-
wiańską demonologią i legendą o kwiecie 
paproci. Poszukujący legendarnego skar-

bu gracze spacerowali trasą biegnącą uli-
cą Rolną oraz Bogusławskiego. W piątek  
25 czerwca podczas warsztatów twórczych 
Na początku było jajo. Mity słowiańskie 
najmłodsi entuzjaści rodzimej mitologii 
poznawali historię o stworzeniu świata  
i samodzielnie robili zabawki z siana.

Noc Świętojańska w Suchym Lesie
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Montownia 
wyobraźni

Biblioteka Publiczna w Suchym Le-
sie zaprasza serdecznie najmłodszych 
do skorzystania ze zdalnych warsztatów 
plastycznych pod hasłem Montownia 
wyobraźni.  W filmie znajdującym się 
na naszej stronie internetowej oraz fa-
cebookowym profilu macie okazję zer-
knąć na odsłonę kolejnych zajęć zaty-
tułowaną Motyl.  Stwórzmy wspólnie 
przepięknego, kolorowego motyla, aby 
mógł odlecieć na ukwieconą łąkę, pełną 
słońca. Łapcie za akcesoria plastyczne 
i do dzieła!

Poczujcie z nami powiew zbliżają-
cego się lata!

W ramach naszego projektu Patron 
Roku 2021, w czerwcu wszyscy odwiedza-
jący CKiBP mieli możliwość obejrzenia 
wystawy zatytułowanej Stanisław Lem …
on już to wiedział…, która gościła w na-
szych murach dzięki uprzejmości Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 
w Dopiewie. Okazuje się, że to, o czym 
pisał autor w swych futurologicznych po-
wieściach, dzisiaj mamy na wyciągnięcie 
ręki. Lem „przewidział” powstanie smart-
fonów, ebooków, wirtualnej rzeczywisto-
ści, a nawet drukarek 3D. Wystawa ta po-
zwala uświadomić nam jak szybki potrafi 
być postęp technologiczny. Na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat wynaleziono naprawdę 
bardzo wiele zaawansowanych techno-
logicznie gadżetów. To one są dowodem 
na to, że lemowska fantastyczna wizja  
w wielu aspektach życia stała się naszą co-

dziennością, a tym samym światem rzeczy-
wistym. Wystawa była niesamowitą okazję 
do odbycia własnej podróży badawczej  
i poznania twórczości Stanisława Lema.

 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

Proponujemy 4 terminy, a ich 
tematyka zależna jest od wybrane-
go terminu: 
•  w terminach 02.08 - 06.08.2021 

oraz 09.08 - 13.08.2021 odbędą 
się półkolonie pt. Letnie podróże 
z F1U!

•  w terminach 16.08 - 20.08.2021 
oraz 23.08 - 27.08.2021, odbędą 
się półkolonie pt. Zostań EKOlo-
giem z F1U!

Koszt to 500 zł/os. Istnieje możliwość 
realizacji bonu turystycznego. 

W cenie dzieci otrzymują pełne wyży-
wienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), 
opiekę wykwalifikowanej kadry wycho-

wawców, ubezpieczenie NNW, 
materiały plastyczne i warsztato-
we, środki czystości, transport, bi-
lety wstępu.

Zapraszamy dzieci w wieku 
5-14 lat.

Informacje i zapisy na stronie 
www.osrodekkultury.pl.

Stanisław Lem ...on już to wiedział
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Lato z Fundacją Jeden Uniwersytet
Wyjątkowe LATO? Razem z Fundacją Jeden Uniwersytet zapraszamy dzieci na półkolonie 
organizowane w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.

Trzecie oko
Trzecie oko, to tajemniczo brzmią-

cy tytuł wystawy, która swój werni-
saż miała 28 czerwca w holu CKiBP  
o godz. 17.00. Prace zostały stworzone 
przez artystów amatorów uczestni-
czących w spotkaniach Koła Kamery, 
czyli klubu fotograficzno-filmowego 
działającego w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej w Suchym Lesie. 
Na wystawie będzie można zobaczyć 
różnego rodzaju dzieła fotograficzne, 
od reportażu do prac abstrakcyjnych. 
Znajdą się tam także prace wykonane 
za pomocą technik hybrydowych, jak 
solarigrafia.

Wystawę można oglądać do końca 
lipca.
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Dawno, dawno temu… więcej niż 
sto lat, więcej niż dwieście, kiedy cuda  
i dziwy jeszcze się zdarzały, w Chludowie  
(a może w Golęczewie?) rozegrała się 
mroczna historia. Dwoje zakochanych, 
brutalnie rozdzielonych i zamkniętych  
w lochach, w rozpaczy sprowadziło trage-
dię na całą wieś. Po latach o wszystkim za-
pomniano, ale na dnie jeziora do dziś czai 

się coś (lub ktoś), co pamięta te wydarze-
nia. Pewnej nocy wychodzi na powierzch-
nię... Co wyniknie z tego spotkania?

Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na w Suchym Lesie zapraszają na cykl 
warsztatów dla dzieci i młodzieży pt.: 
Dawno temu w Suchym Lesie, inspirowa-
ny lokalnymi legendami. Pierwsza część 
pt. Jezioro, będzie dotyczyła opowieści  

o powstaniu jeziora chludowskiego lub 
golęczewskiego. Spotkanie w bibliote-
ce w Suchym Lesie odbędzie się 30 lipca 
o godz. 17.00, a 3 sierpnia o godz. 11.00 
zapraszamy do filii bibliotecznej w Chlu-
dowie. Formuła warsztatów będzie łączy-
ła tradycyjne zajęcia biblioteczne z wy-
korzystaniem aplikacji mobilnej Action 
Track. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci  
od 8 do 12 roku życia. Liczba miejsc jest 
ograniczona, obowiązują zapisy.

Aktywny Senior
W imieniu organizatorów i partnerów zapraszamy na zajęcia 
przeznaczone dla Seniorów. Aktywny Senior to spotkania  
z dietetykiem, zajęcia Nordic Walking, wycieczki rowerowe  
po naszej okolicy, zajęcia z instruktorem na basenie  
oraz długo wyczekiwane wycieczki tematyczne. 

W naszej gminie zrealizujemy grupy w Suchym Lesie, 
jak i Chludowie. 

• Zapisz się telefonicznie pod numerem 697 007 057.
• Wypełnij dokumenty rekrutacyjne.
• Ciesz się nawet 4 miesiącami zajęć.

Dawno temu w Suchym Lesie 
Zapraszamy na warsztaty legend

Ekranizacja na wakacje
projektantka, 2015, reż. jocelyn moorhouse

Australia, 1951 rok. Senny spokój małego, zakurzonego mia-
steczka i jego apatycznych mieszkańców zaburza przybycie tajem-
niczej kobiety. Pojawia się w Dungatar niczym bohaterka westernu, 
z tą różnicą, że zamiast w rewolwer jest uzbrojona w… maszynę do 
szycia. Tilly Dunnage, po latach pracy dla najlepszych europejskich 
domów mody, powraca w rodzinne strony, by zemścić się na tych, 
którzy ją skrzywdzili. A jej bronią jest właśnie jej talent – zdolność 
do transformacji ludzkich charakterów za pomocą pięknych stro-
jów. Która bowiem panna nie marzy o tym, by niczym Kopciuszek 
pojawić się na balu w oszałamiającej kreacji i skraść serce uko-
chanego? Nic więc dziwnego, że u drzwi Tilly ustawia się kolej-
ka kobiet chcących uwolnić się od wszechobecnych zakurzonych 
zieleni, żółci i brązów. Wszystko ma jednak swoją cenę – z każdą 
uszytą kreacją Tilly zbiera informację o swojej przeszłości. Bo tak 
naprawdę bohaterka wraca do Dungatar po pamięć, a więc po odpo-
wiedź na pytanie, czy dwadzieścia lat wcześniej popełniła morder-
stwo. Ścieżka  samopoznania okaże się wyboista i zaprowadzi Tilly  
w kierunku, którego nie mogła się spodziewać. 

Ekranizacja powieści Rosalie Ham pod tym samym tytułem 
jest interesującą mieszanką westernu, dramatu i baśni, a wszyst-
ko to doprawiono wizualnie garścią ekstrawaganckich kostiumów 
nawiązujących do eleganckiej i na wskroś kobiecej mody lat 50. 
XX w. Ale niech nie zmylą Was pozory – choć ubrania są tu nie-
mal osobnym bohaterem, film nie gloryfikuje powierzchowności. 
Wręcz przeciwnie, przestrzega przed złudną potęgą piękna.    WK
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Pije Pan czarną kawę czy białą?
Czarną.
Słodką czy gorzką?
Słodką.
A bardziej kawę czy herbatę?
Kawka do 18-tej, a potem lżejsze napo-

je, w tym herbata. Ale pierwszym napojem 
w ciągu dnia jest kawa.

Gdzie Pan spędza wakacje?
W tym roku większość aktywnie. Naj-

pierw Kaszuby rowerowo, następny wyjazd 
rowerowy do Sierakowa. Trzeci wyjazd w 
sierpniu. Marzy nam się nasza letnia mi-
łość, czyli Czarnogóra. Ale nie wiem, czy 
się uda.

Czy rower to Pańska najulubieńsza 
aktywność?

Rekreacyjnie tak. Sportowo przez wiele 
lat grałem w koszykówkę i miłość do tej 
dyscypliny pozostała.

A jak Pan spędza czas poza aktywno-
ściami?

Przy dobrej książce, na spotkaniach to-
warzyskich… i z wnukami. Ponieważ jestem 
pasjonatem historii, najchętniej wybieram 
książki historyczne. Niezależnie od okresu.

Czym się Pan zajmuje zawodowo?
Raczej zajmowałem. Byłem wykładow-

cą akademickim na UAM.
Bardziej odnajdował się Pan w pracy ze 

studentami czy ślęcząc nad pracą badawczą?
Żywy kontakt ze studentem i dotarcie 

do niego było dla mnie wyzwaniem i pa-
sją. Sądzę też, że byłem raczej lubianym 
wykładowcą. W każdym razie nie nocnym 
koszmarem.

Skąd Pan pochodzi?
Z Poznania, a konkretnie z Łazarza, na 

który wracałem kilka razy. 
Bywał Pan w radiu?
Kiedyś nie bardzo, choć znałem kilka 

osób, w tym Jacka Hałasika. Ale oczywi-
ście wiedziałem, że ta piękna willa mieści 
w sobie redakcję radiową.

I tu, w sposób nieunikniony dociera-
my do Pańskiej historii rodzinnej i źró-
dła zainteresowania gwarą. Czy Pan do-
brze pamięta Stanisława Strugarka?

Oczywiście. Stryj z rodziną mieszkał 
nad nami. Najbardziej zapamiętałem go z 
uroczystości rodzinnych. Kiedy atmosfera 
się rozkręciła, wujek zaczynał opowiadać 
swoje gwarowe dykteryjki. Myśmy słu-
chali jego audycji radiowych, ale ten żywy 
kontakt robił na mnie największe wraże-
nie. Zresztą „Stachu” był duszą towarzy-
stwa i reszta famuły wręcz wymuszała na 
nim, żeby coś opowiedział. I choć trochę to 
potrwało, spełniłem swoje marzenie, żeby 
tak jak wujek występować publicznie, czy-
li niejako przejąć po nim schedę.

Czy gwara była wówczas autentycz-
nie obecna na łazarzu?

Ona była nieodłączną częścią życia. Bez 
znajomości gwary zakupy np. na rynku by-
łyby bardzo utrudnione.

A dziś?
Dziś gwara jest bardziej skansenem, a 

najbardziej „stalują się” przybysze, którzy 
chcą koniecznie udowodnić, że są „stąd”.

Historia się powtarza? Czy słyszy 
Pan w swoim towarzystwie „Jachu, weź 

coś opowiedz”?
Zdecydowanie tak. Najczęściej na mo-

ich imieninach. Ponieważ moi znajomi 
wiedzą, że piszę i występuję, tak samo jak 
kiedyś Stacha męczą mnie, żebym „pogo-
doł po naszymu”.

Choć te imieniny nie odbywają się na 
łazarzu…

Tylko w Biedrusku, dokąd przeprowa-
dziliśmy się jakiś czas temu. Przyjechali-
śmy, żeby obejrzeć na żywo ofertę dewe-
lopera. Żona stwierdziła, że choćby miała 
rozbić namiot nad zalewem, to będzie tu 
mieszkać. Ja szybko dołączyłem do tych 
uczuć i tak staliśmy się pierwszymi, którzy 
kupili dom na osiedlu. Zakochaliśmy się 
w Biedrusku, a ponieważ pracowałem na 
Morasku, do pracy miałem żabi skok, więc 
wszystko się świetnie ułożyło.

Jak bardzo Pan wrósł w Biedrusko?
Coraz bardziej czuję się związany  

z samą miejscowością i gminą Suchy Las. 
Tym bardziej przyjemnie mi się to miejsce 
kojarzy, że mieszkając tu zająłem się tym, 
co naprawdę kocham. Zaczęły się występy 
gwarowe przed publicznością, audycje ra-
diowe i także pisanie gwarą.

Pisze Pan także felietony do naszej 
gazety…

Tak, z wielką przyjemnością. Ale to nie 
wszystko. We współpracy z Gminą Suchy 
Las właśnie wydałem kilkadziesiąt felie-
tonów zebranych w książkę „U Werunki  
i Stacha na klejdrach”. Do książki dołą-
czona jest płyta z nagranymi audycjami 
radiowymi. Można mnie więc przeczytać 
i posłuchać. Serdecznie zapraszam do jed-
nego i drugiego.

O gwarze i nie tylko z Janem Strugarkiem rozmawiał Andrzej Ogórkiewicz.

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
Na korytorzu w sanatorium jedna istna 
zez Jeżyc, szpekła znajomka z tego 
samego fyrtla. Podeszła i zaczyno go 
bajtlować. Panie Mieciu kochany, pon 
jest taki eleganciaro, niech no mi pon 
powie, czy kobita po pięćdziesiątce może 
się jeszcze podobać. Tyn obciął ją z góry 
na dół i odparł, że chyba tak. Ale powjim 
Pani, że po dwóch to jeszczy barzej.

Dwie blundyny holibiąc się łażą po 
składzie i szpycują co tyż fajnego 
można dostać. Przy stoisku z zieleniną 
jedna haltuje się i pyto: tej szpeknij 
jakie wąsiate pyry tu mają. Ady to 
nie są pyry ino kiwi. Ach zuu, teroz w 
kuńcu wjim z czego robią tą pastę do 
papci.

Taju, do nowo poznanej meli: tej Mira, 
co byś tyż powiedziała na kolację  
u mnie dzisiej wieczorem? Może tak 
kole ósmej? 
No ekscelyntnie, będę punktliś ósma.
Po chwili Taju drapiąc się po sznupie 
dodaje: właściwie to może wleć  
o szóstej, przecież tyn futer sam się nie 
zrobi.

Tatusiu, czemu na babcię Reginę 
mówisz Klara? Córciu, wjim co mówię, 
bo od dziesięciu lot jest moją teściową. 
I powjim Ci bez cimnych brylów na 
jedno i na drugie nie idzie szpycnąć.
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W gorące letnie dni większość wypo-
czywających nad jeziorami korzysta z ką-
pieli wodnych i… słonecznych. Nie brak 
również miłośników siatkówki plażowej, 
wypoczynku przy ognisku i nieśmiertel-
nego grillowania. Niesłabnącym zaintere-
sowaniem cieszy się także wszelki sprzęt 
pływający: kajaki, deski i rowery wodne, 
a dzieciaki wprost przepadają za wodnymi 
placami zabaw, działającymi w Koziegło-
wach i Biedrusku.

Wśród owoców i lawendy
Odpoczywający nad Jeziorem Niepru-

szewskim mogą wybrać jedno z dwóch 
atrakcyjnych kąpielisk. Owocowa Plaża w 
Zborowie swą nazwę zawdzięcza pokaź-
nych rozmiarów rzeźbom arbuza, banana, 
cytryny i jabłka. Zborowo chętnie odwie-
dzają miłośnicy plażowania na trawie. W 
sąsiedztwie plaży znajdują się boiska spor-
towe i pole biwakowe. Na miejscu można 
rozpocząć swoją przygodę w dyscyplinie 
zwanej Stand Up Paddle (SUP), polega-
jącej na pływaniu na desce z wiosłem w 
dłoni. Położone na przeciwległym brze-
gu kąpielisko w Niepruszewie to również 
znaczne powierzchnie pokryte trawą i spo-
ro drzew, dających wytchnienie w upalne 
dni. Oba kąpieliska wyposażone są w tabli-
ce na temat przyrody jeziora (w Zborowie 
dodatkowym atutem jest taras widokowy 
z lunetami do obserwacji ptaków). Jezioro 
Niepruszewskie cenią miłośnicy pływania 
na rozmaitych łódkach, którzy mogą sko-
rzystać z przystani przy obu kąpieliskach 
i wypożyczalni rowerów wodnych i kaja-
ków w Niepruszewie.

Mieszkańcy okolic Tarnowa Podgór-
nego, spragnieni wypoczynku nad wodą, 
mają do wyboru kilka możliwości. Jezioro 
Kierskie słynie jako mekka żeglarzy, ale 
można tu też odpocząć na kameralnej pla-
ży obok Hotelu Edison w Baranowie albo 
pospacerować po efektownym molo w 
Chybach. Jezioro Lusowskie przyciąga do 

Lusowa na sporą piaszczystą plażę z wy-
pożyczalnią sprzętu wodnego. Zgłodniali 
mają tu w czym wybierać: miejsce gril-

lowe i punkt gastronomiczny na miejscu 
albo klimatyczne knajpki w sąsiedztwie. 
Miłośnicy plażowania mogą też skorzystać 
z… plaży przy basenie zewnętrznym obok 
Tarnowskich Term, pięknie obsadzonej 
krzaczkami lawendy.

Woda zdrowia doda
Jedną z ciekawszych perspektyw oglą-

dania Jeziora Kórnickiego oferuje statek 
spacerowy pływający z Kórnika Prowentu 
do Portu Błonie. Można tam się posilić w 

restauracji, a tuż obok znajduje się stadion 
i boiska sportowe, kemping oraz popular-
ne kąpielisko ze strefą chillout, miejscem 
na ognisko oraz wypożyczalnią kajaków i 
rowerów wodnych. Kajaki, rowery wodne 
i deski SUP można również wynająć na 
plaży miejskiej nad Jeziorem Grzymisław-
skim w Śremie. W letnim skwarze ochłodę 
przynoszą napoje z plażowego baru. Latem 
plaże w Kórniku i Śremie przyciągają też 
licznie grono uczestników organizowa-

nych tam wydarzeń, a przez całą cieplej-
szą część roku – miłośników wakeboardu. 
Riderzy – jak siebie nazywają – pływa-
ją na wyciągach Wake Parku Kórnik i w 
śremskim Wakeplace, obok którego działa 
unikatowa Sauna Lodowiec. Gorący seans 
saunowy, zakończony kąpielą w jeziorze, 
to świetna okazja na zahartowanie organi-
zmu i niezwykłe przeżycie, zwłaszcza w 
środku zimy. 

Nie tylko jeziora
Niezależnie od bogactwa jezior 

w pobliżu Poznania, kąpieliska z 
powodzeniem funkcjonują również 
na sztucznych zbiornikach, które 
powstały w dawnych wyrobiskach. 
W Owińskach w obrębie Czerwo-
nackich Mazur działa AKWEN Tro-
picana. Miejsce urządzono w egzo-
tycznym klimacie, ze sztucznymi 
palmami, trzcinowymi daszkami i 
obowiązkowymi flamingami (ptak 
inaczej nazywany czerwonakiem). 
Niebawem w pobliżu pojawi się 
nowa atrakcja – zielony labirynt. 
Obok Tropicany ewolucje na wodzie 
prezentują zawodnicy wake parku 
Wakespot, który niedawno otworzył 
bliźniaczy obiekt na zbiorniku w 
podpoznańskiej Dąbrowie. Żwirki i 

Glinianki – już same nazwy kolejnych ką-
pielisk zdradzają ich wcześniejszą funkcję. 

Żwirki w Obornikach oferują wypo-
życzalnię sprzętu wodnego, boiska 
sportowe i małą gastronomię. Mo-
sińskie Glinianki wyróżniają się po-
łożeniem u podnóża Osowej Góry w 
Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Atutem miejsca są też ścieżki space-
rowe, a przede wszystkim efektowna 
wieża widokowa, z której pięknie 
widać kąpielisko, park i panoramę 
okolicy. 

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.

Na jeziora
„Wróćmy na jeziora” śpiewały przed laty Czerwone Gitary. A w sąsiedztwie Poznania mamy 
dokąd wracać! Lądolód skandynawski po swej ostatniej wizycie pozostawił całkiem sporo 
mniejszych i większych akwenów, które teraz, w środku lata, przeżywają właśnie swoje 
pięć minut. 
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Rozpoczęły się mszą św. w miejsco-
wej kaplicy, a następnie przeniosły się do 
Narodowego Panteonu Powstania Wielko-
polskiego, który znajduje się na terenie Ze-
społu Pałacowo-Parkowego. Tu uczestnicy 
tego wydarzenia, wśród których obecny 
był zastępca wójta Marcin Buliński, oddali 
hołd powstańcom.

– Po 123 latach zaboru pruskiego z ho-
norem, zrywem powstańczym i wiarą odzy-
skaliśmy wolność. Wówczas Ojczyzna obie-
cała powstańcom o nich pamiętać. Nasz 
pomnik stanął na fundamentach pomnika 
cesarza Fryderyka Wilhelma II, który był 
symbolem pruskiej dominacji – te słowa 
wybrzmiały na wstępie uroczystości. 

Narodowy Panteon Powstania Wielko-
polskiego został odsłonięty w 2019 roku, 
w 100. rocznicę podpisania pokojowego 
traktatu wersalskiego, dzięki którego po-
stanowieniom m.in. Wielkopolska wróciła 
do macierzy. – Jest to dzieło symbolicz-
ne – podkreślił Jan Kucharski, właściciel  
Pałacu, a także pomysłodawca i twórca 

miejsca pamięci. 
Na pomniku, znajdującym się w cen-

tralnej części Panteonu, widnieje 5 symbo-
li powstania. Za nimi nieme twarze. Poni-
żej na poziomej belce znajdują się herby 
powiatów biorących udział w powstaniu. 
Poniżej belki umieszczone zostały twarze 
przywódców – kapitana Stanisława Tacza-

ka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, 
na tle Ignacego Paderewskiego i Józefa 
Piłsudskiego. To wszystko znajduje się na 
tle orła, który na szponach ma rozerwany 
łańcuch. A na cokole widnieje napis: NIKT 
IM IŚĆ NIE KAZAŁ A POSZLI SPŁACIĆ 
DŁUG OJCZYŹNIE. Wokół pomnika po-
wstała „historyczna” ścieżka z planszami, 
na których opisany został udział poszcze-
gólnych powiatów w powstaniu, przed-
stawiono kluczowe dla powstania postaci, 
wydarzenia i bitwy.

Uzupełnieniem idei Narodowego Pan-
teonu Powstania Wielkopolskiego ma być 
ścieżka Ojców Niepodległości Polski.  
– Ścieżka ta będzie zaczynać się przy gór-

nym stawie – mówił podczas czerwcowej 
uroczystości Jan Kucharski. – Tu znajdzie 
się pierwsza z trzech płaskorzeźb, przed-
stawiająca ojców polskiej niepodległości 
Polski wschodniej, czyli Piłsudskiego i 
Padarewskiego, a pod spodem zostanie 
umieszczony podpis: „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród”.  Przy środkowym stawie 
zostanie umieszczona płaskorzeźba  ojców 
niepodległości Polski zachodniej – Tacza-
ka i Muśnickiego z podpisem:  „Nikt im iść 
nie kazał, a poszli spłacić dług ojczyźnie”.  
Idąc dalej będzie trzeci staw i trzecia pła-
skorzeźba – współczesnego ojca polskiej 

niepodległości, czyli św. Jana Pawła II z 
podpisem pod spodem: „Solidarność” oraz 
słowami pod całością: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. 

W Biedrusku, oprócz Narodowego 
Panteonu Powstania Wielkopolskiego i 
planowanej ścieżki Ojców Niepodległości 
Polski, jest jeszcze kilka symbolicznych 
miejsc upamiętniających tych, którzy bo-
hatersko walczyli o swoją i naszą wolność: 
mural na budynku sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Biedrusku, rondo Powstań-
ców Wielkopolskich czy pomnik 7. Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich.

BS

Chwała Bohaterom!
W 102. rocznicę odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości i w drugą rocznicę 
odsłonięcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego, w niedzielę 27 czerwca  
w Biedrusku odbyły się uroczystości. 

Naszej koleżance  
Marlenie Kuziemskiej
składamy najszczersze  
wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
tAty.

W tych trudnych chwilach  
łączymy się w bólu, 
przesyłając słowa  
otuchy i wsparcia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wraz z Pracownikami 
Urzędu Gminy Suchy Las

Pani Urszuli Ćwiertni
składamy wyrazy  

głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci  
teśCIOWeJ.

Dyrekcja, nauczyciele  
i pracownicy

Zespołu Szkół 
im. o. Mariana Żelazka  

w Chludowie

Z wielkim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszego Kolegi
śP. ZyGMUNtA KACZMArKA.

Wyrazy głębokiego  
współczucia 

Rodzinie i Najbliższym  
składają

Kombatanci
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Czerwcowa premiera spektaklu została 
zwieńczona uroczystym, jubileuszowym 
spotkaniem. Nie zabrakło na nim sympa-
tyków Teatru Bez Granic, tych którzy byli 
i są z nim związani poprzez działalność, 
a także jego twórczyni Beaty Bo-
dzek. 

Pani Beata w rozmowach kulu-
arowych tak wspominała początki 
Teatru Bez Granic. – Wszystko za-
częło się w momencie, kiedy koń-
czyłam kurs instruktora teatralne-
go, o którym powiadomiła mnie 
ówczesna dyrektor Ośrodka Kultury 
w Suchym Lesie Urszula Habrych. 
Teatr Bez Granic powstał przy 
szkole w Chludowie, a do wzięcia 
udziału w tej artystycznej przygo-
dzie zostali zaproszeni uczniowie. 
Pierwszy spektakl powstał w maju 
2001 roku. Każdego roku przygotowywane 
były jeden – dwa spektakle, które prezen-
towaliśmy na różnych przeglądach teatral-
nych, zdobywając także nagrody i uznanie. 

Obecnie w działalność Teatru Bez Gra-
nic zaangażowanych jest kilkanaścioro 
młodych ludzi. – To się zmienia – doda-
je Joanna Napierała, która z Teatrem Bez 
Granic związana jest od 18 lat i dziś pro-
wadzi go wspólnie z Beatą Bodzek i Martą 
Dybałą. – Uczniowie stają się absolwenta-
mi, opuszczają mury naszej szkoły, a na ich 
miejsce przychodzą młodsi. Mogę się po-
chwalić, że mamy kilkoro wychowanków, 
którzy dzięki naszemu Teatrowi znaleźli 
swoją życiową drogę. 

Jedną z takich osób jest Maksymilian 
Cichy, który uczestniczył w czerwcowym 
wydarzeniu. – To był przełomowy moment 
w moim życiu. Byłem w trzeciej klasie gim-
nazjum i na jednej z lekcji pani Magdalena 
Piosik, którą dzisiaj mogliśmy oglądać w 

przedstawieniu, rzuciła do mnie tekstem: 
„Jeśli masz tak dużo energii na lekcjach, 
to może zapiszesz się do koła teatralne-
go”. I zapisałem się. Od razu bardzo mi 
się spodobało. Na jednym z przeglądów 

zostałem zauważony przez aktorkę Teatru 
Polskiego. Później dzięki pani Beacie i 
pani Joannie trafiłem do pana Bogdana 
Żyłkowskiego i do studia aktorskiego. W 
najbliższej przyszłości planuję zdawać do 
państwowej szkoły aktorskiej. Dla mnie 
teatr to pasja, swego rodzaju spełnienie.  

Możesz być kim tylko chcesz, możesz uze-
wnętrznić się poprzez grę na scenie. 

Teatr, a przede wszystkim Teatr Bez 
Granic daje spełnienie także dorosłym. 
W Chludowie, na deskach Starego Baru 
widzowie mieli okazję obejrzeć premierę 
komediowego spektaklu zatytułowane-
go „Sylwia”, w brawurowym wykonaniu 
Magdaleny Piosik, Joanny Napierały, Ilony 
Gralak, Michała Balcerka, Jacka Kaczmar-
skiego, Piotra Kmieciaka. Przedstawienie 
zostało wyreżyserowane  przez Beatę Bo-
dzek i Bogdana Żyłkowskiego, a scenogra-
fię przygotowała Agnieszka Gierach. – To 

jest pierwszy spektakl, który został 
wystawiony przez grupę dorosłych. 
Grupa ta powstała wiosną ubie-
głego roku z inicjatywy Beaty Bo-
dzek. Start był utrudniony z racji 
epidemii, ale koniec końców udało 
się przygotować przedstawienie – 
mówi Joanna Napierała, która za-
grała jedną z Sylwii. 

Sylwia… Sylwie… O co chodzi 
z tymi Sylwiami? Otóż Rezyden-
cję o wdzięcznej nazwie Sylwia 
zamieszkuje samotny mężczyzna, 
który decyduje się na remont domu, 
a prace zleca lokalnemu fachowco-

wi. Ten, jak się okazuje, zajmuje się nie 
tylko remontami, ale także swataniem. 
Wkrótce w domu mężczyzny – oprócz 
sąsiada, który służy radami i fachowca – 
swata – pojawiają się Panie, a każda z nich 
o dziwo nazywa się Sylwia i jest tą najwła-
ściwszą kandydatką na żonę. Mężczyzna w 
końcu nie wytrzymuje i wymyśla, jak po-
zbyć się natrętnych kobiet...

Doskonałe kreacje aktorskie, świetny 
scenariusz zebrały gromkie brawa od pu-
bliczności. Ale jak się okazuje Teatr Bez 
Granic to już nie tylko przedstawienia 
teatralne. – Od trzech lat produkujemy i 
nagrywamy filmy. A teraz dołączyliśmy 
do działań artystycznych – malarskich, 
plastycznych – komentuje Beata Bodzek. 
Efekty tej działalności można zobaczyć 
w Chludowie – w Starym Barze prezento-
wane są plakaty filmowe, a na ogrodzeniu 
dawnej szkoły – artystyczne prace.  

Barbara Stachowiak

Teatr Bez Granic – uczy, bawi, 
wychowuje
„Sylwia” to tytuł spektaklu, którego premiera odbyła się 10 czerwca w Starym Barze  
w Chludowie. Został on przygotowany przez dorosłą grupę Teatru Bez Granic, działającego 
przy Zespole Szkół w Chludowie, który w tym roku świętuje 20-lecie działalności.
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To był nasz pierwszy 
koncert dla publiczności od 
ponad roku. Nic więc dziw-
nego, że emocje towarzy-
szyły zarówno „starym”, 
jak i nowym tancerzom. 
Podczas prawie godzinnego 
występu nie zabrakło gorą-
cego oberka, żywiołowych 
tańców rzeszowskich, do-
stojnego poloneza, Marzan-
ki i Dziewanki w wiązance 

tańców śląskich oraz jak zawsze najbar-
dziej urokliwych Małych Chludowian. 

Choć pot płynął po plecach, z rado-
ścią i uśmiechem wystąpiliśmy dla naszej 
wspaniałej publiczności, otrzymując za 
to gromkie brawa. Z przytupem zakoń-

czyliśmy sezon, który teoretycznie się nie 
rozpoczął. Piszemy teoretycznie, bo Ci co 
nam towarzyszą dobrze wiedzą, że działo 
się w tym czasie bardzo dużo.

Teraz krochmalimy koszule, odwiesza-
my je do garderoby, ale tylko na chwilę, 
bo wakacje zapowiadają się również pełne 
wrażeń.

ZPiT Chludowianie

Zakończenie sezonu, którego 
teoretycznie nie było…
W upalne popołudnie 20 czerwca, w gościnnych progach Ojców Werbistów w Chludowie,  
w cieniu wielkich drzew zrobiło się jeszcze bardziej gorąco, bo oto w pełnym rynsztunku 
stanął Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie.

W konkursie należało 
opisać istniejące już rozwią-
zanie lub pomysł, które spra-
wia, że miejscowość wpisuje 
się w koncepcję Smart Wsi 
– czyli koncentruje się na in-
nowacjach społecznych, po-
prawia jakość i poziom życia 
na wsi. 

W naszej pracy skupili-
śmy się na zaprezentowaniu 
rewitalizacji Starego Baru w 
Chludowie, dzięki której za-
równo „Chludowianie”, jak 
i inne chludowskie organi-
zacje zyskały „swoje miejsce” do prób, 
koncertów i spotkań. 

W trakcie Gali zaprezentowane zosta-
ły wszystkie wyróżnione prace. Gratulu-

jemy ich autorom i cieszymy się, że mo-
gliśmy znaleźć się w tak zacnym gronie 
laureatów. 

ZPiT Chludowianie

„Moja SMART Wieś. IDEA i FAKT”
15 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie przedstawicielki naszego Stowarzyszenia 
wzięły udział w uroczystej Gali, podczas której odebrały wyróżnienie w ii konkursie „Moja 
SMART Wieś. iDEA i FAKT”, organizowanym przez instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy 
Państwowej Akademii Nauk.  
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Edukacja przez zabawę – taki właśnie 
cel towarzyszył temu wydarzeniu. Uczest-
nicy już na początku otrzymywali kartę z 
miejscami na pieczątki, które zbierali na 
poszczególnych stanowiskach festynu. Na-
grodami za komplet zebranych pieczątek 
były zioła w doniczkach oraz ekogadżety, 
ufundowane przez Gminę Suchy Las. 

Referat Promocji Gminy jako zada-
nie „na pieczątkę” przygotował mini grę 
terenową z wykorzystaniem tablic edu-
kacyjnych, znajdujących się na Terenie 
Aktywnej Edukacji i Sportu. Na stoisku 
Nadleśnictwa Łopuchówko leśnicy pro-
wadzili edukację o tematyce „Bezpiecz-
ne wakacje, bezpieczny las” – czyli o 
czym należy pamiętać wybierając się 
na łono natury. Uczestnicy zmierzyli 
się również z tematem owadów zapyla-
jących, a za rozwiązane zadania oczywi-
ście otrzymywali pieczątkę. 

O prawidłowym postępowaniu z odpa-
dami można się było dowiedzieć na stoisku 
Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Po-
znaniu, na którym dzieci bardzo chętnie foto-

grafowały się z zakładową maskotką 
„Biolek”. 

Dużym powodzeniem cieszyło się 
samodzielne składanie domków dla 
owadów, przygotowane przez Za-
rząd Osiedla Suchy Las – Wschód. 
Gdy starszaki bawiły się młotkiem i 
klejem, maluchy w tym czasie malo-
wały domki z kartonu i układały 15-
metrowe naturalne drzewo integracji.

Jak ważny jest ruch i zdrowe ży-
wienie uczestnicy festynu przekony-
wali się podczas testów sportowych 
w strefie Gminnego Ośrodka Sportu, 
prowadzonej przez trenerów Fit Ath-
letica. Dzieciaki i dorośli chętnie bra-
li udział w konkurencjach nie tylko dlatego, 
że za wykonane zadanie przysługiwała pie-
czątka, ale była to po prostu dobra zabawa! 

O zdrowie psychiczne i relaks zadba-
ło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Suchy Las, które zaprosiło miesz-
kańców do bombardowania włóczką pobli-
skiego drzewa. Warsztaty z szydełkowania 
pozwoliły na chwilowy chillout i odpoczy-
nek w towarzystwie natury. Niemal tera-
peutyczne działanie miało również plecenie 
wianków pod czujnym okiem ekspertek w tej 

dziedzinie, czyli GolęczeWianek. Niezwykle 
pięknie prezentowały się na głowach uczest-
ników plecionki z kolorowych kwiatów, stąd 
tak duże zainteresowanie stanowiskiem przy-
gotowanym przez panie z KGW Golęczewo. 

Podczas festynu nie mogło oczywiście za-
braknąć tematyki transportu przyjaznego śro-
dowisku. Zwłaszcza dla dzieci dużą atrakcją 
było zwiedzanie autobusu niskoemisyjnego 
ZKP Suchy Las. Do korzystania z alternatyw-
nych środków przemieszczania się zachęcał 
Referat Zamówień Publicznych i Środków 
Zewnętrznych UGSL, angażując uczestników 
do rozwiązywania zadań i quizów. Bardziej 
szczegółowo tematyką rowerów zajęła się 
Straż Gminna, która stacjonowała przy mia-
steczku rowerowym i edukowała nie tylko 
dzieci w zakresie przepisów drogowych i bez-
piecznego poruszania się na dwóch kołach. 

Jedni gorączkowo zbierali pieczątki, inni 
w tym czasie mogli korzystać ze strefy dla 
mniejszych dzieci, gdzie animatorzy malo-
wali dzieciom twarze, robili złote tatuaże, 
przeprowadzali zabawy z chustą klanzy, po-

NATURAlnie Suchy Las
Pod takim tytułem w pierwszą sobotę wakacji odbył się gminny festyn rodzinny na Terenie 
Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców 
mnóstwo atrakcji o tematyce ekologicznej. 



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

kazy mega baniek czy wyścigi rzędów. 
Podczas festynu można też było wy-
mienić się grą planszową, pomalować 
farbami ogromny napis „Suchy Las”, a 
także spisać się w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021. Na tych zaś, którzy postanowili 
wesprzeć leczenie 10-letniej Ani Ka-
rolewicz – mieszkanki naszej gminy – 
czekała słodka nagroda w postaci waty 
cukrowej. 

Na zakończenie imprezy odbyło się 
przedstawienie teatralne z serii Smerfne 
Przygody, oczywiście z elementami edukacji 
ekologicznej. Reakcje licznie zgromadzo-
nych dzieci jak zwykle nie zawiodły! 

Rodzinna Terenowa Gra Rowerowa 
„Kosmiczna misja”

Imprezą towarzyszącą festynowi była te-
renowa gra rowerowa. Uczestnicy gry mu-
sieli zmierzyć się z wyzwaniem uratowania 
naszej planety przed unicestwieniem. Sami 
kosmici przybyli na Ziemię po to, aby ostrzec 
ludzi i przekazać wiedzę, która pomoże im 
uratować świat przed ekologiczną zagładą. 
W grze wzięły udział drużyny złożone z 
2 do 5 osób, które musiały przebyć trasę z 
Suchego Lasu do Chludowa lub odwrotnie 
(start był możliwy zarówno z Suchego Lasu, 
jak i z Chludowa). I tak w kosmiczną misję 
wyruszyły m.in. Leniwce, Tańczące kraby, 
Radosne brukselki, Zagubiony Klan czy Złote 
strzały. Na 6 punktach kontrolnych czekali na 
nich kosmici z różnymi zadaniami. Drużyny 
musiały zmierzyć się z wyzwaniami dotyczą-
cymi oszczędności wody, recyklingu, segre-
gacji śmieci, czystego powietrza, poszanowa-

nia natury czy alternatywnych źródeł energii. 
Jak się okazało, nie wszystko było takie łatwe 
i przyjemne. Mimo tego rowerzyści przyby-
wali do mety z uśmiechami na twarzach, a za 
dobrze wykonaną misję czekały na nich eko-
logiczne upominki oraz rowerowe chorągiew-
ki z flagą gminy. 

***
Dziękujemy wszystkim za udział w 

zabawie. Podziękowania kierujemy do 
partnerów wydarzenia za przygotowa-
nie fantastycznych stoisk, jak również 

do ZGK Suchy Las oraz GOS-u za pomoc 
w obsłudze technicznej imprezy.

Małgorzata Dawidowska
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WIELKIE PODZIĘKOWANIA  
DLA SPONSORÓW DNIA DZIECKA 

W ZŁOTKOWIE!!!

Sołtys wraz z Radą Sołecką składa 
serdeczne podziękowania

SPONSOROM
za wsparcie organizacji  Dnia Dziecka  

w Złotkowie, który dzięki Wam  
zyskał wyjątkowego, kolorowego 

charakteru.

Życzymy wielu sukcesów
i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Podczas omawiania szczegółowej pro-
gnozy pogody, czyli w czasie tak zwanych 
wejść na żywo można było zauważyć uryw-
ki i sceny z miasteczka ruchu drogowego, 
pumptracka oraz miejsca na ognisko. Za 
plecami znanego prezentera z TVN-u ba-
wiły się i szalały dzieciaczki z suchole-
skich przedszkoli oraz młodzież ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.  
Główną postacią ostatniego wejścia na 

żywo był Olek, który jak sam mówi ma 
świra na punkcie elektryki, elektroniki i ze-
stawów elektronicznych. Dzięki śmiałym 
wypowiedziom Olka, dzieci mogły zwie-
dzić wóz transmisyjny TVN-u od środka. 

Wszystkim obecnym w ten dzień na 

„Elektronika” z Dzień Dobry TVN 
na Sucholeskim Pumptracku!
Sucholeskie dzieci i młodzież były bohaterami czerwcowego odcinka Dzień Dobry TvN. 
Ekipa porannego programu z Bartkiem Jędrzejakiem (prezenter pogody) na czele 1 czerwca 
– w Dzień Dziecka emitowała na żywo prognozę pogody z Terenu Aktywnej Edukacji  
i Sportu w Suchym Lesie.

5 czerwca (sobota) zaprosiliśmy wszyst-
kie dzieci ze Złotkowa do świetlicy wiej-
skiej – te malusie, które dopiero co opuści-
ły brzuszek mamy, i te starsze, które już od 
kilku lat poznają otaczający 
nas świat.

Celebrowaliśmy ich świę-
to, by pokazać im jak wyjąt-
kowe są te „nasze dzieci”. 
Bo gdyby nie one, jak trudna 
byłaby ta rzeczywistość, któ-
ra nas otacza. Dzieci w swej 
prostocie dnia codziennego, 
pokazują nam dorosłym, że 

nic nie jest na tyle trudne, aby zapomnieć 
o uśmiechu, albo, że jak się chce to się uda. 
Ich świat jest tak barwny i wesoły, że każdy 
z nas chociaż na jeden dzień powinien znów 
być dzieckiem.

Dla wszystkich był to ciężki rok, ale 
dla dzieci był wyjątkowo trudny. Rok, w 
którym na piedestale stał koronawirus, to 
właśnie dzieci miały ograniczoną swobodę 
poruszania się, naukę zdalną w domach, a 

co za tym idzie utrudniony kontakt z ró-
wieśnikami, który w ich wieku jest tak bar-
dzo ważny dla rozwoju i samoakceptacji.

Dlatego pomimo trudności i obecnych 

obostrzeń, nie można było nie zorganizo-
wać ich dnia. Na czele tego przedsięwzię-
cia stała oczywiście Pani sołtys Sylwia 
Sawińska, a pomagali członkowie Rady 
Sołeckiej. Oczywiście również nie zawie-
dli nasi sponsorzy. Lokalne firmy jak co 
roku wsparły naszą inicjatywę i dzięki ich 
pomocy mogliśmy obdarować dzieci upo-
minkami.

Nie mogliśmy bawić się, tańczyć i świę-
tować tego dnia, ale namiastka naszych 
corocznych festynów została utrzymana. 
Dzięki Panu Mirkowi Dropikowskiemu 
przy dźwiękach muzyki wręczyliśmy pre-
zenty dzieciom, a one mogły choć przez 
chwilę pobyć w swoim gronie i radować  
się ze wspólnie spędzonych chwil.

Uśmiech na ich twarzach wynagradzał 
nam wszystko i wiemy, że było warto, choć 
w okrojony sposób, choć inaczej, skrom-
niej, ale dla nich!!! To takie ważne, aby 

tego jednego dnia ich wyróżnić.
Życzymy naszym dzieciom dużo 

uśmiechu, tego pozytywnego szaleń-

stwa, które mają, oraz tego, że dla nich 
wiecznie świeci słońce. A nam dorosłym 
życzymy, abyśmy odnaleźli w sobie jesz-
cze ten skrawek dziecka i go pielęgnowali, 
pozwalając sobie chociaż raz na jakiś czas 
na bycie dzieckiem. 

Jowita Rewers

W czasach pandemii  
wszystko jest inne
inne nie znaczy gorsze. Mniej hucznie i bez imprezy odbył się Dzień Dziecka u nas w Złotkowie.
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat” – słowa Janusza Korczaka 
przyświecały każdej aktywności uczniów, 
a brak lekcji dodatkowo nastrajał opty-
mistycznie.  Rada Rodziców zapewniła 
wszystkim świętującym kolorowe, arbuzo-
we lody. Serdecznie dziękujemy!

Dzieci z klasy pierwszej postawiły na 
sport! Rozegrano wiele konkurencji spraw-
nościowych, takich jak skoki w workach, 
czy wywołujący wiele emocji – bieg z jaj-
kiem na łyżce. Nie mogło zabraknąć zajęć 
z chustą Klanzy, a zabawa „w rekina” jak 
zwykle wywołała ogromne wybuchy śmie-
chu.

Dzieci z klasy II pojawiły się w szko-
le ubrane w kolorowe stroje, uśmiechnięte                     
i szczęśliwe. Spodziewały się, że ten dzień 
będzie wyjątkowy i dokładnie takim się 
okazał. W ruch poszły farby, pędzle i fo-
lia. Po kilku chwilach sala zamieniła się w 
kolorową, kwitnącą łąkę, pełną kwiatów i 
wspaniałych barw.

Dzień Dziecka to również doskonały 
dzień na wspomnienia, więc i ich nie mo-
gło zabraknąć. Uczniowie obejrzeli zdjęcia 
sprzed lat, co było dla nich ogromnym za-
skoczeniem! Prezentacja została przygoto-
wana przez wychowawczynię w wielkiej 
tajemnicy. 

W klasie III program aktywności tego 
dnia był również wyjątkowo bogato wy-
pełniony. Dzieci rozpoczęły wtorek od 
upiększenia otoczenia. Pokolorowały kre-
dą murowany płot przy placu szkolnym, 
który zgodnie uznały za zbyt smutny. Po 
chwili odpoczynku, uczniowie zabrali się 
do pracy nad pewnym fizycznym doświad-
czeniem, które połączyli z doskonałą zaba-
wą. Podczas zajęć przyrodniczo-technicz-
nych wykonały pojazdy, które delikatnie 
unosiły się ponad powierzchnią i poruszały 
ślizgiem po korytarzu. Ekologiczne po-

duszkowce zostały skonstruowane ze starej 
płyty CD, plastikowej nakrętki po płynie i 
plasteliny. Trzecioklasiści skojarzyli je z 
grą zręcznościową w cymbergaja.

Kolejne zadanie zdecydowanie bardziej 
przypadło do gustu dziewczynkom, które 
przy dźwiękach afrykańskiej muzyki ryt-
micznie bawiły się do piosenki – „Si mama 
kaa”. Również kilku chętnych chłopców 
zdecydowało się zaśpiewać, wystukać, 
wypstrykać i wytupać słowa piosenki. Za-
angażowani w taniec i śpiew uczniowie 
niewątpliwie zyskali dodatkową energię, 
uśmiech na twarzy i poprawę nastroju.

Przyszedł czas na główny punkt progra-
mu. Dzieci już od rana nie mogły doczekać 
się, by w końcu upiec gofry i samodzielnie 
zrobić pyszną lemoniadę z pomarańczy, 
cytryn, mięty oraz odrobiny brązowego 
cukru.

Gwar, radosne okrzyki, a przede wszyst-
kim cudowny zapach, który roznosił się po 
całej szkole spowodował, że ten dzień na 
długo zapadł wszystkim w pamięć. Naj-
bardziej ekscytujący moment nastąpił na 
koniec dnia spędzonego w szkole, gdy 
dzieci mogły w końcu spałaszować swoje 

prawdziwe „dzieła kulinarne”, ozdobione 
wieloma owocowymi przysmakami, natu-
ralnie z ogromną porcją bitej śmietany.

Radosny nastrój zapanował również  
w świetlicy. Uczniowie obejrzeli prezen-
tację na temat zabaw dzieci w różnych 
częściach świata. Mieli okazję pobawić się  
w „Kiboko Mjinga” (głupiutkiego  hipopo-

tama), czyli ulubioną rozrywkę najmłod-
szych w Afryce. Dzieci dowiedziały się 
także, że  popularna gra „Kamień, papier, 
nożyce” to chiński wynalazek sprzed setek 
lat. W czasie australijskiej zabawy „Kręć! 
Kręć!” uczniowie doskonalili poczucie 
równowagi, co wcale nie należało do naj-
łatwiejszej sztuki.

Największe  zainteresowanie wywołała 
improwizacja znanego programu „Mam 
Talent”. Uczestnicy wczuli się w jurorów 
i wokalistów, którzy ochoczo prezentowali 
talenty wokalne i taneczne.

Na zakończenie dnia wszystkie dzieci 
zgodnie stwierdziły, że tak mogłoby być 
codziennie!

Po udanym i radosnym dniu przycho-
dzą na myśl znane słowa Antoine De Sain-
t-Exupery: „Wszyscy dorośli byli kiedyś 
dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym”.

Małgorzata Golec
Romana Kierstan 

Dorota Polichnowska 
Jolanta Wenc

Dzieckiem być…
Dzień Dziecka w szkole w Golęczewie przepełniony był radością, śmiechem i zabawą.

Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu bar-
dzo dziękujemy za stworzenie wspaniałej 

atmosfery na Dzień Dziecka. To był dzień, 
który pomimo pogody dawał dużo rado-

ści, energii i uśmiechu. Całą tę pozytywną 
energię  panującą w Suchym Lesie mogła 
zobaczyć cała Polska na ekranach swoich 
telewizorów. 

Dziękujemy również panu Bartkowi  
i ekipie DDTVN za współpracę i wspaniałe 
zaprezentowanie Terenu Aktywnej Eduka-
cji i Sportu! Podziękowania dla firmy Swe-
et Ice Cafe za ufundowanie lodów dla dzie-
ci, Oli Turkowiak – Joga Dieta Zdrowie za 
poprowadzenie zajęć z jogi, rowerzystom 
z BTproject za pokaz na pumptracku, Kli-
nice Małego Kucyka za wizytę kucyków 
oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
za przygotowanie terenu.  

Małgorzata Dawidowska
Referat Promocji Gminy UGSL

Damian Torba
Referat Komunalny UGSL
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Przedszkole, szkoła Podstawowa w golęczewie – zesPół szkół im. ojc a mariana żela zka w chludowie

Mowę dziecka kształtujemy w czasie 
prenatalnym poprzez mówienie do dziec-
ka, słuchanie muzyki, głaskanie brzuszka 
i nieunikanie ruchu w trakcie ciąży. To 
wszystko pozwala dziecku na odczucie 
pierwszych bodźców sensorycznych, które 
stanowią podstawę do prawidłowego roz-
woju mowy.  

Maluszek przychodzi na świat i... mu-
simy pamiętać, że ten świat jest dla niego 
zupełnie nieznany i pełen nowych do-
znań. Urządzając kącik dla malucha czy 
to w sypialni rodziców, czy w odrębnym 
pokoju, należy pamiętać o delikatnym 
wprowadzaniu dziecka w świat kolorów i 
dźwięków. Nie atakujmy małego dziecka 
wielobarwnością i jaskrawymi barwami. 
Istotne znaczenie w rozwoju zajmuje czę-
ste rozmawianie z dzieckiem, opowiadanie 
i nazywanie wykonywanych czynności, 
przedmiotów.  Wraz ze zmianami, jakie 
przynoszą kolejne miesiące i lata życia na-
szego malucha, mowa staje się głównym 
narzędziem poznania  i  komunikowania 
się z otaczającym światem.  Nie bójmy 
się używania prawdziwych nazw  przed-
miotów, roślin, zwierząt, części ciała. Bez 
zdrobnień i nadmiernego uogólniania. Na 
spacerze dąb niech będzie dębem, a nie ja-
kimś drzewem. 

Maria Montessori uważała, że faza 

wrażliwa na zainteresowanie czytaniem 
i pisaniem przypada między 4 a 6 rokiem 
życia. Dlatego to przedszkole jest tak waż-
nym miejscem rozwoju mowy dziecka. W 
Golęczewie przede wszystkim skupiamy 
się na przygotowaniu do nauki czytania i 
pisania. Ćwiczymy analizę i syntezę wzro-
kową, kategoryzację, korzystając z pomo-
cy, które korelują z założeniami Pedagogi-
ki Montessori, a mianowicie: od obrazka 
do słowa, oraz Metodą Krakowską. Nasze 
przedszkolaki mają możliwość pracy także 
z metalowymi ramkami, ruchomym alfa-
betem. Zauważyłyśmy już w najmłodszych 
grupach bardzo duże zainteresowanie lite-
rami, dzieci próbują kreślić kształty lite-
ropodobne i chcą same podpisywać swoje 
wytwory artystyczne. 

Dziecko potrzebuje żyć zgodnie 
z naturą, a nie tylko poznawać 
przyrodę.

Maria Montessori 

Wychowanie kosmiczne obejmuje takie 
dziedziny jak: biologia, historia, geografia, 
fizyka, chemia, etc. Ważne jest połączenie 
tych wszystkich nauk i pokazanie korelacji 
między nimi. Daje to dziecku zrozumienie, 
że Wszechświat to całość a one są jego 
częścią. W tym dziale dzieci mogą posze-

rzać i rozwijać swoje zainteresowania ota-
czającym światem. W naszych montesso-
riańskich grupach dzieci poznają historię 
Wszechświata, budowę Układu Słonecz-
nego, nie jako abstrakcyjną wiedzę, ale po-
przez rozwinięcie wstęgi czasu i ułożenie 
we właściwych odległościach od siebie 
Słońca i poszczególnych planet. Mogą tak-
że wzbogacić swoją wiedzę geograficzną 
poprzez pracę z globusami: pierwszym, 
który dzieli Ziemię na lądy i wody, za po-
mocą już znanych dzieciom z sensoryki 
pojęć szorstki i gładki; drugim ukazującym 
poszczególne kontynenty. Kontynuując 
pracę z kontynentami przedszkolaki chęt-
nie korzystają z mapy, która utrwala wie-
dzę o położeniu i kształcie części świata.  
Zajęciem, które najbardziej fascynuje na-
sze dzieci jest siedem drewnianych, kwa-
dratowych pudełek, w których znajdują się 
najbardziej charakterystyczne zwierzęta 
Globu. Zapoznając się ze środowiskiem 
życia fauny, przedszkolaki poznają cykle 
rozwojowe: żaby, motyla, pszczoły, kury 
etc. Ciekawostkę stanowi komoda bota-
niczna, w której znajduje się 18 kształtów 
liści roślin występujących w przyrodzie. 

Ważną rolę odgrywa tutaj nauczyciel, 
który obserwując dzieci poznaje ich zain-
teresowania, a to pozwala mu na tworzenie 
nowych pomocy dydaktycznych zgodnych 
z założeniami Pedagogiki Montessori. Na-
szym marzeniem jest wyposażenie regałów 
w kolejne materiały: mapy poszczególnych 
kontynentów, flagi państw, formy z ukształ-
towaniem terenu, wstęgę czasu powstania 
wszechświata.  

Justyna Szymańska-Mikołajczak
Anna Wierzbicka

Montessori cz. 6 – Mowa  
i wychowanie kosmiczne
W poprzednim artykule pisałyśmy o matematyce. Teraz chciałybyśmy wspomnieć  
o kolejnych działach: mowie i wychowaniu kosmicznym. 

Żaden środek transportu nie był po-
trzebny, ponieważ powędrowaliśmy pieszo 
szlakiem historycznych obiektów Golę-
czewa. Poznanie przeszłości naszej małej 
Ojczyzny okazało się wyjątkową lekcją nie 
tylko historii, ale również patriotyzmu. 

Dzieci wysłuchały opowieści i cieka-
wostek na temat dawnej karczmy, szkoły, 
piekarni, pompowni. Na dłużej zatrzyma-
liśmy się przy Figurze Najświętszej Marii 
Panny. Szacunek do miejsca pamięci i dba-
łość przez mieszkańców Golęczewa wi-
doczne są każdego dnia, dlatego nie można 
przechodzić obok Figury obojętnie. Prze-
pięknie odnowiona, usytuowana blisko 
budynku szkoły, codziennie przypomina o 
niezwykłej  historii naszej miejscowości.

Po powrocie do budynku szkoły prze-
prowadzone zostały zajęcia i zabawy, 

podczas których wykorzystano fotografie 
naszej miejscowości i prezentacje. Progra-
mowanie i kodowanie na macie spotkało 
się z dużym zainteresowaniem uczniów. 
Każdy z nich miał okazję zaszyfrować dro-

gę do wybranego obiektu wsi, jak również 
spróbować sił w czasie pokonania jej na 
macie.

Lekcje w terenie to niezwykle ciekawa i 
atrakcyjna forma edukacji. Uczniowie od-
krywają nieznane dotąd fakty i ciekawost-
ki, a przy okazji budują poczucie wspól-
noty. Obecnie jest to szczególnie ważne i 
potrzebne.

Małgorzata Golec
Danuta Kamińska

Lekcja historii w SP w Golęczewie
Wędrówki po Polsce, rozmowy o podróżach, wizyta w stolicy – czerwcowe  tematy w klasie 
pierwszej były doskonałą okazją do zorganizowania małej wycieczki.
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Spotkanie odbyło się na łonie natury w 
otoczeniu drzew. Dzieci wysłuchały opo-
wieści o życiu lasu i jego mieszkańców. Po 
spacerze po leśnych ścieżkach czekał na 
nie odpoczynek i słodki poczęstunek.

Dzieci poznały zasady ochrony przy-
rody oraz uświadomiły sobie konieczność 
szanowania zwyczajów zwierząt. Zwróco-
no im uwagę na to, że to człowiek jest go-
ściem w lesie i to on może stwarzać wiele 
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.  

Głównym celem spotkania było pro-
pagowanie zasad szanowania środowiska 
przyrodniczego oraz kształtowanie prawi-
dłowych postaw wobec przyrody.

Anna Wachowiak
Magdalena Misiak

Uroczystość uświetnili swoim przyby-
ciem zaproszeni goście: Pani Roma Ban-
dosz, przewodnicząca Rady Rodziców, 
Pani Edyta Pędzińska, zastępca przewod-
niczącej Rady Rodziców, Pan Radosław 
Banaszak, radny Gminy Suchy Las i prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko, 
Pan Krzysztof Łączkowski, radny Gminy 
Suchy Las, nauczyciele oraz rodzi-
ce uczniów.

Na początku nastąpiło przekaza-
nie Sztandaru Szkoły uczniom klas 
siódmych, którzy zasłużyli na ten 
zaszczyt wysokimi wynikami w na-
uce i wzorowym zachowaniem.

Pani Dyrektor Marzena Szy-
mańska wręczyła wszystkim ósmo-
klasistom świadectwa ukończenia 
szkoły, a Pani Roma Bandosz – 
ufundowane przez Radę Rodziców 
dyplomy absolwenta oraz medale 
dla tych uczniów, którzy uzyskali 
wysokie wyniki w nauce i otrzymali 
świadectwa z wyróżnieniem.

Najważniejszym momentem uroczy-
stości było wręczenie Złotej Podkowy. 
Pomysłodawczynią tego wyróżnienia jest 
Pani Monika Kowalska, nauczycielka ję-
zyka polskiego. To nagroda, którą w tym 
roku szkolnym przyznano po raz pierwszy. 
Otrzymali ją uczniowie, którzy w ósmej 

klasie uzyskali średnią ocen co najmniej 
5,5 i wzorowe zachowanie. Oto oni: Alek-
sandra Pietrzak, Alicja Mielcarska i Nadia 
Piasecka z klasy 8a oraz Julia Ząbek, Adam 
Suszek i Radosław Słowik z klasy 8b. Zdo-
bywcy nagrody zostali uhonorowani pięk-
nymi statuetkami i dyplomami, wpisali się 
do Księgi Złotej Podkowy (ufundowanej 

przez Radę Rodziców), a ich rodzice otrzy-
mali listy gratulacyjne. 

Wychowawcy klas ósmych, Pani Mał-
gorzata Andrzejczak i Pani Monika Ko-
walska, wręczyły podziękowania rodzi-
com, którzy najbardziej zaangażowali się 
w życie klasy i szkoły.

Następnie Pani Dyrektor uhonorowała 
Nagrodami Wójta Gminy Suchy Las trzy 
uczennice z klasy 8a, które uzyskały naj-
wyższą średnią ocen, a Pan Radosław Ba-
naszak wręczył nagrodę Zarządu Osiedla 
Biedrusko uczennicy klasy 8b, Julii Ząbek, 
która oprócz wysokich wyników w nauce 
najbardziej odznaczyła się działalnością na 
rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

Radosław Słowik, laureat Ogólnopol-
skiej Olimpiady Przedmiotowej z Mate-
matyki OLIMPUS oraz finalista XX Mię-
dzygminnego Konkursu Matematycznego, 
organizowanego przez SP1 w Suchym 

Lesie, otrzymał nagrodę z rąk na-
uczycielki matematyki, Pani Anny 
Robakiewicz-Chojnowskiej. 

Tak zakończyła się oficjalna 
część uroczystości. Po odśpiewa-
niu hymnu szkoły i wyprowadzeniu 
sztandaru absolwenci zaprezento-
wali krótki program artystyczny, 
w którym wyrazili wdzięczność 
wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły. Na koniec siódmo-
klasiści pożegnali swoich starszych 
kolegów i wręczyli im upominki. 

Życzymy absolwentom, by w 
szkołach ponadpodstawowych od-
nieśli wiele sukcesów, poznali no-

wych przyjaciół i wspaniałych nauczycieli. 
Tu, do swojej pierwszej szkoły, zawsze 
mogą przyjść, porozmawiać, pochwalić 
się i wyżalić. Zawsze będziemy cieszyć się 
ich osiągnięciami i wspierać, gdy nadejdą 
trudniejsze chwile.

Jolanta Jedynak

 Przedszkole, szkoła Podstawowa – zesPół szkół im. 7 Pułku strzelców konnych wlkP. w biedrusku

Pożegnanie absolwentów szkoły
25 czerwca w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Biedrusku 
trzydzieścioro uczniów klas ósmych uroczyście zakończyło rok szkolny i stało się  
absolwentami naszej szkoły.

Człowiek jest 
gościem w lesie
W ramach realizacji projektu edukacyjnego 
„Las” dzieci z przedszkola w Zespole Szkół  
w Biedrusku spotkały się z przedstawicielem 
Koła Łowieckiego „Drop”.
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Program DziałaMy został opracowany 
jako odpowiedź na inicjatywę młodzieży 
w angażowanie się w sprawy publiczne 
w samorządach Metropolii Poznań. Nasza 
szkoła już po raz drugi bierze udział w tym 
projekcie. To chyba najlepsza rekomenda-
cja tej inicjatywy.
Czym zajmuje się sKMO w naszej 
szkole?

Klub zrealizuje trzy zróżnicowane ini-
cjatywy społeczno-obywatelskie, dzięki 
czemu uczniowie mogą sprawdzić się w 
kilku sytuacjach, rozwijając kreatywność 
i pomysłowość oraz budując integrację i 
zdolności organizatorskie.
Do zadań klubu należy: 
Zorganizowanie szkolnego budżetu 
obywatelskiego (sbo). 

Przede wszystkim uczniowie poznają, 
czym jest Budżet Obywatelski, jakie cele 
spełnia i jak można go zorganizować. Dzię-
ki temu, iż w szkole uczniowie mają możli-
wość stworzyć jego  mini wersję, uczą się 
przez doświadczenie. Nasza szkoła zawsze 
chętnie bierze udział w akcjach, którym 
przyświeca maksyma: „Powiedz mi a za-
pomnę, pokaż mi a zapamiętam. Pozwól 
mi zrobić a zrozumiem”. Dodatkowo czyn-
nikiem motywującym jest realna nagroda 
za wysiłek, czyli wygrana – pieniądze do 
zrealizowania opracowanego w budżecie 
celu. Kolejny ciekawy filar programu za-
kłada przeprowadzenie głosowania na za-
planowany budżet w warunkach symulują-
cych prawdziwe wybory. W naszej szkole 
chcemy zorganizować je w uroczystej at-

mosferze, zgodnie z konwencją wyborów 
prezydenckich (kolejny trening życiowych 
umiejętności). Oczywiście pracami zajmu-
ją się uczniowie, opiekunowie zaś pełnią 
rolę wspierającego mentora.
Zorganizowanie działania  
na rzecz osób starszych lub osób  
z niepełnosprawnościami. 

Do zadania młodzież jest odpowiednio 
przygotowywana podczas warsztatów, w 
ramach realizacji programu DziałaMY. W 
poprzedniej edycji (jeszcze przed pande-
mią), nasza młodzież zorganizowała spo-
tkanie w Domu Opieki Społecznej na ulicy 
Ugory w Poznaniu. Nasza wizyta miała 
miejsce dzień przed wigiliami szkolnymi, 
tj. 19 grudnia 2019 roku, ale przygotowania 
do niej sięgały już początku grudnia, gdy 
ogłosiliśmy zbiórkę artykułów, z których 
zrobiliśmy upominki dla mieszkańców 
DPS. Ponadto uczniowie przygotowywali 
kartki świąteczne, które zostały seniorom 
wręczone także podczas naszej wizyty. 
Przekazaliśmy im także artykuły higienicz-
ne i słodkości. Poza wspólnym kolędowa-

niem, rozmowami, wspólnym czasem przy 
choince, gdzie seniorzy otwierali prezenty, 
były też wspólne działania. Nasi wycho-
wankowie wraz z seniorami zostali po-
dzieleni na zespoły (kilkoro uczniów plus 
kilkoro seniorów – to skład każdej druży-
ny). Każdy zespół otrzymał swoje zadania 
w świątecznych teczkach o nazwach, które 

były jednocześnie nazwami ich zespołów. 
Tym sposobem o trzy pierwsze miejsca 
walczyły grupy: Choinek, Bałwanków, 
Gwiazdorów, Bombeczek, Śnieżynek i 
Elfów. Całość tak spodobała się mieszkań-
com DPS, że nawet nie spieszyli się na ko-
lację – co było dla nas najpiękniejszym z 
możliwych sposobów podziękowania.
Organizacja inicjatywy społecznej /
obywatelskiej na rzecz lokalnej 
społeczności.

W naszym przypadku była to zbiór-
ka niezbędnych przed zimą artykułów do 
schroniska dla psów. Uczniowie mieli oka-
zję wyprowadzić psy na spacer. Pozytywne 
okazało się to, że kilkoro z nich na stałe zo-
stało wolontariuszami w tym konkretnym 
schronisku. 

Z nową edycją projektu ruszamy już od 
września. Zapraszamy chętnych do dołą-
czenia do nas.

Opiekunki projektu: 
My dwie na P, czyli pedagog i psycholog 

 Anna Kaźmierczak
 Magdalena Rosada-Gessner

DziałaMY w SP nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie od lat może pochwalić się prężnie działającym 
wolontariatem. Nasza młodzież z wielkim zaangażowaniem bierze udział we wszelkich 
akcjach na rzecz społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawiła się propozycja 
utworzenia w szkole Szkolnego Klubu Młodego Obywatela (SKMO) od razu przystąpiliśmy 
do działania.   

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

Muzyka łączy 
pokolenia
W środę 16 czerwca w naszej szkole odbył 
się konkurs piosenki pod hasłem „Piosenka 
jest dobra na wszystko”. 

Wzięli w nim udział wszyscy chętni 
uczniowie. Wspaniałe prezentowali się na 
scenie, a widownia owacjami nagradzała 
każdy występ. 

Wisienką na torcie okazał się pozakon-
kursowy występ trójki nauczycieli.  Wszak-
że wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. 

Aneta Kołat 

P r y w at n a  s z k o ł a  P o d s ta w o w a  n r  1  w  b i e d r u s k u
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Dzień Dziecka na Sportowo
Nadal nie można było organizować du-

żych imprez dla dzieci, dlatego zmuszeni 
zostaliśmy przesunąć Igrzyska Olimpijskie 
Przedszkolaka na wrzesień. Wpadliśmy 
jednak na pomysł, aby zorganizować dla 
dzieci z Przedszkola „Leśnych Ludków” 
Dzień Dziecka na Sportowo. 

Prawie 300 dzieci świetnie dawało sobie 
radę i z sukcesem uczestniczyło w różnych 
konkurencjach sportowych. Na koniec 
każdy z młodych sportowców uhonoro-
wany został okolicznościowym medalem, 
a Przedszkole – okazałym pucharem. Ra-
dość najmłodszych – bezcenna, wystarczy 
spojrzeć na zdjęcia!

Piłkarska Majówka ze Starostwem 
Dobrą pracę naszego Stowarzyszenia 

doceniło Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
i Urząd Miasta Poznania, z którymi wspól-
nie zorganizowaliśmy piłkarską majówkę, 
turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2012 
i młodszych, oraz piłkarski turniej z okazji 
Dnia Dziecka połączony z zakończeniem 
Red Box Junior Ligi.

Ponad 600 młodych piłkarzy z 60 zespo-
łów świetnie się bawiło, rozgrywało mecze 
piłkarskie. Na koniec każdy z zawodników 
został udekorowany medalem, a zespół pu-

charem.
Naszą gminę dumnie repre-

zentowały dzieci z Biedruska, Su-
chego Lasu, Złotnik i Golęczewa. 

Mecze mistrzowskie przy WZPN
W ligach Wielkopolskiego Związku Pił-

ki Nożnej byliśmy świadkami wielu wspa-
niałych meczów w każdym roczniku. Na 
uwagę zasługuje zorganizowany przez nas 
turniej dla dzieci z rocznika 2013 i młodsi. 

Na wspaniale przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie 
boiskach rozegraliśmy turniej, w którym 
udział wzięło ok. 150 młodych piłkarzy.

Toczą się także mecze WZPN w innych 
rocznikach, gdzie szlify piłkarskie zdoby-
wają inni młodzi piłkarze z naszej gminy.

I Letni turniej Piłkarski o puchar 
Wójta Gminy Suchy Las 

W sobotę 26 czerwca na boisku GOS-u 
w Suchym Lesie został rozegrany piłkarski 

turniej o puchar Wójta Gminy 
Suchy Las. W tym piłkarskim 
maratonie zagrali młodzi pił-
karze reprezentujący naszą 

gminę z roczników: 2011/2012, 
2013/2014 oraz rocznik 2015 i 

młodsi.
Graliśmy według przepisów WZPN. 

Ponad 250 dzieciaków 
bawiło się świetnie, upra- 
wiając sport i grając w 
piłkę.

Na zakończenie roz-
grywek danego roczni-
ka każdy z młodych pił-
karzy otrzymał dyplom 
i medal. Wręczone zo-
stały również puchary 
dla zespołów. 

Wakacje!!!
Na te letnie miesiące życzymy Wam: 

pływajcie, jeździjcie na hulajnogach, rowe-
rach, deskorolkach (zawsze w kaskach!), 
biegajcie, grajcie w badmintona, tenisa, 
bądźcie po prostu aktywni, dokazujcie 
na dworze, chłońcie witaminę D ze słoń-
ca, pamiętając przy tym o swoim i innych 
bezpieczeństwie. My również trenujemy z 
Wami przez całe wakacje – z nami nie ma 
nudy!!! 

Najbliższe wydarzenia w skrócie:

9-13 sierpnia 2021 Profesjonalny camp 
piłkarski

16-21 sierpnia 2021
Obóz piłkarski Red 

Box Piłkarskiej 
Akademii

Do naszej Akademii zapraszamy dzie-
ci już od 5. roku życia, zapewniając dużo 
gry, zabawy i prawidłowego rozwoju spor-
towego! Parafrazując klasyka: „Przybądź, 
zobacz, dołącz do nas!”. 

Stowarzyszenie  
Kultury Fizycznej 

 Red Box

Red Box Piłkarska Akademia
BO KAŻDE DZiECKO JEST ZWyCięZCą
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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.

DAWID MACH, 29 lat, 
licencja trenerska UefA B

Zawodowo na co dzień pracuje w bran-
ży nieruchomości jako specjalista d/s za-
kwaterowania cudzoziemców na obszar 
północno-zachodniej Polski. Na studiach 
poznał teoretyczne zagadnienia związa-
ne z ekonomią i nieruchomościami, które 
teraz z powodzeniem realizuje w swojej 
profesji.

Od lat związany ze sportem, głów-
nie amatorsko (piłka nożna, siatkówka). 
Od dziecka marzył, żeby zostać trene-
rem. Ponad 10 lat temu ktoś go do tego 
popchnął i pomógł mu zdobyć pierwsze 
doświadczenia. Najpierw zaczął się re-
alizować w APR w Swarzędzu, później 
w jego trenerskim CV pojawiły się KS 
Mosina, Red Box Suchy Las oraz Le-
chia Kostrzyn. Od kilku lat jest trenerem  
w Sucharach Suchy Las, gdzie najwięcej 
uwagi poświęca drużynie młodzieżowej 
rocznika 2008, a dodatkowo udziela się 
w zarządzie stowarzyszenia pełniąc funk-
cję wiceprezesa.  Był także jednym z pa-
sjonatów, za których przyczyną powstał 
i rozwinął się Jadwiżański KS. W klubie 
tym przez okres prawie 2 lat dzierżył 
miano jedynego trenera piłkarskiego ma-

jącego na koncie zwycięski mecz. 
Jego piłkarskim idolem jest Steven 

Gerrard, ze względu na zadziorność, bo-
iskową inteligencję oraz wolę walki za-

wsze do końca. Ulubionym zespołem jest 
natomiast Liverpool z ery gry Gerrarda 
jako kapitana, a zwłaszcza z uwagi na pa-
miętny finał Ligi Mistrzów w 2005 roku. 
Jako trener imponuje mu Juergen Klopp 
z „The Reds”, ale także Pep Guardiola 
z czasów pracy w Barcelonie i Bayernie 
Monachium.

Jeżeli chodzi o Dawida, to jako trener 
stawia sobie za cel rozwijanie każdego 
zawodnika najlepiej jak tylko można, tak 
aby w przyszłości gra w piłkę była dla 
obecnych podopiecznych głównie przy-
jemnością, a poziom piłkarski przez nich 
osiągnięty pozwolił przynajmniej niektó-

rym z nich zostać świetnymi piłkarzami 
lub trenerami.

Jego małym marzeniem jest dalsze roz-
wijanie się jako trenera i trzeba przyznać, 
że ostatnie miesiące pracy przyniosły 
owoc w postaci zdobycia licencji trener-
skiej UEFA B. Ponadto w duecie z tre-
nerem Markiem Jętczakiem udało mu się 
poprowadzić drużynę Sucharów z roczni-
ka 2008 do awansu na poziom Ligi Wo-
jewódzkiej Wielkopolskiego ZPN. Jako 
członek zarządu stowarzyszenia chciałby, 
żeby Suchary Suchy Las rozwijały się  
w takim tempie jak przez ostatnie 2 lata.

U swoich wychowanków preferuje 
systematyczność, punktualność, ale też 
otwartość na merytoryczną dyskusję. 
Stara się im również wpoić, że w piłce 
nożnej jest czas na zabawę oraz na pracę,  
a wielką sztuką jest znalezienie równo-
wagi pomiędzy tymi aspektami w zespo-
le. Doskonałą sposobnością na znajdo-
wanie tego wewnętrznego balansu oraz  
w ramach drużyny są obozy sportowe, co 
może potwierdzić wielu chłopców z dru-
żyn młodzieżowych Sucharów, gdy ich 
opiekunem był bohater artykułu.

Prywatnie trener Dawid poza Sucha-
rami jest też fanem Unii Swarzędz i mi-
łośnikiem zwierząt, a jego psina Layla 
często towarzyszy mu jako kibic na try-
bunach. Dawid uwielbia podróże, a jego 
wielkim marzeniem jest zwiedzenie Ma-
dagaskaru.

Mariusz Rembicki

PRACOWITE WAKACJE
27 czerwca na boisku trawiastym przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie miało miejsce 
zakończenie sezonu TMS Suchary. Podobnie jak rok temu przybrało ono formę rodzinnego 
festynu piłkarskiego, w którym udział wzięło łącznie ponad pół tysiąca dzieci, rodziców  
i sympatyków naszego stowarzyszenia. 

Na trawiastej murawie można było ob-
serwować zmagania drużyn w formule „ro-
dzice kontra dzieci” i trzeba przyznać, że 
w przekroju różnych roczników wysokie 
umiejętności piłkarskie zawodników były 
solidnie weryfikowane z ambicją i zapałem 
rodziców. Wyniki tych pojedynków miały 
oczywiście drugorzędne znaczenie. Naj-
ważniejsza była wspólna zabawa i integra-
cja na świeżym powietrzu. Doszło również 
do historycznego meczu „dziewczynki 
kontra mamy”, który przyciągnął najwięk-
szą rzeszę publiczności. Na zakończenie 
piłkarskich zmagań na boisko wybiegły 
drużyny „trenerzy i działacze” kontra „Su-
chary 2004/05/06”. Po zaciętej walce poje-
dynek doświadczenia z młodzieńczą ener-
gią zakończył się remisem 3:3 oraz serią 
rzutów karnych.

Samo zakończenie sezonu było udane 
pod każdym względem. A jaki był ostatni 
sezon? Z pewnością był naznaczony towa-
rzystwem wszelkich obostrzeń pandemicz-
nych. Kibice mieli bardzo ograniczone 
możliwości podziwiania swoich drużyn, 
czego chyba najboleśniej doświadczali 
rodzice najmłodszych dzieci. Sam proces 
szkoleniowy również napotykał na wie-
le przeszkód logistycznych, ale jako całe 
stowarzyszenie daliśmy sobie radę z tymi 
przeciwnościami i z dumą możemy powie-
dzieć, że nasze zawołanie „SUCHARY TO 
MY!!! MOŻEMY WSZYSTKO!!!” nabra-
ło jeszcze bardziej symbolicznego wymia-
ru. W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim osobom i organi-
zacjom wspierającym naszą działalność. 
WASZE wsparcie okazało się bezcenne w 

tym trudnym okresie.
Ze strony czysto piłkar-

skiej również możemy 
uznać ten sezon za uda-
ny. W każdej kategorii 
wiekowej utrzymaliśmy 
wysoki poziom. Nasi senio-
rzy udanie prezentowali się w 
zmaganiach Ligi Okręgowej WZPN i choć 
początkowo wydawało się, że wielkim wy-
zwaniem będzie utrzymanie się na tym po-
ziomie rozgrywek, to ostatecznie udało się 
zająć wysoką 6. pozycję w tabeli. Oczywi-
ście było to okupione wielkim wysiłkiem 
i ciężką pracą na treningach. Były mecze 
lepsze i gorsze, zdarzały się także kontu-
zje, ale finalnie postawa drużyny senior-
skiej napawa optymizmem przed kolejnym 
sezonem, który wcale nie zapowiada się na 
łatwiejszy z uwagi na reformę rozgrywek i 
wiążące się z tym liczne degradacje zespo-
łów z wyższych klas rozgrywkowych. 

Godna pochwały jest także postawa 
zespołów juniora młodszego i trampkarza 
starszego, które do końca rozgrywek am-
bitnie walczyły w każdym meczu. Nie-
zwykle trudne zadanie czekało naszych 

sZTaB TreNersKi NieBiesKO-żółTyCh
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trampkarzy młodszych, którzy w Lidze 
Wojewódzkiej WZPN uparcie bronili swo-
jej pozycji w konfrontacji z najbardziej re-
nomowanymi wielkopolskimi drużynami i 
zadanie to udało się osiągnąć. Zakończony 
właśnie sezon był niezwykle udany dla ze-
społu rocznika 2008 w kategorii młodzika 
starszego, który po niezwykle zaciętej ry-
walizacji zwyciężył w swojej grupie Ligi 
Okręgowej i tym samym awansował do 
Ligi Wojewódzkiej WZPN. 

Do końca ambitnie w swoich ligach 
okręgowych walczyły także drużyny mło-
dzika młodszego oraz obu kategorii orlika. 
Korzystnie w turniejach ligowych WZPN i 
towarzyskich prezentowały się także dzieci 
w najmłodszych kategoriach wiekowych, 
czyli żaki i skrzaty.  

Reasumując, w trudnym czasie udało 
się nam utrzymać wysoki poziom i zre-
alizować zakładane cele. Obecnie swoją 
aktywność skupiamy na treningach oraz 
na zajęciach w formie półkolonii i obozów 
sportowych, podczas których pragniemy 
poprawić stan zdrowia psychicznego i fi-
zycznego podopiecznych, którzy przez 
wiele miesięcy zaabsorbowani byli nauką 

zdalną i wielogodzinnym siedzeniem przed 
komputerem.

W kolejny sezon 2021/22 wchodzimy 
z wieloma nadziejami i ambitnymi zało-
żeniami. Zdajemy sobie przy tym sprawę, 

że przed nami pracowite wakacje. Chcemy 
utrzymać wysoki poziom szkolenia pił-
karskiego, wspierać rozwój każdego z na-
szych podopiecznych, co wymaga ciężkiej 
pracy Trenerów, Zarządu oraz Rodziców. 
Tym ostatnim jesteśmy przy tym niezmier-
nie wdzięczni za codzienny trud i mamy 
nadzieję na dalszą owocną współpracę.  
Nasze działania będziemy kontynuować 

spełniając kryteria programu Certyfika-
cji Szkółek Piłkarskich PZPN, zgodnie  
z przyznanym do końca 2021 roku Złotym 
Certyfikatem. 

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy 

pełni nadziei na wsparcie naszej działal-
ności przez szeroko pojętą społeczność 
sucholeską, w każdym możliwym wymia-
rze. Na trybuny zapraszamy już w sierp-
niu – jak tylko poznamy harmonogramy 
rozgrywek stosowne informacje będzie-
my zamieszczać w mediach tradycyjnych  
i społecznościowych.

Mariusz Rembicki

Podopieczne Waldemara Kamińskie-
go wygrały w nim dwa mecze z zespołem 
z Trzcianki 5:0 i z Przykony 4:2, oraz nie-
znacznie przegrały ze zwycięzcą 
turnieju – drużyną z Zakrzyna 
2:3. Ten decydujący mecz miał 
dramatyczny przebieg. Nasze 
dziewczęta ambitnie walczyły 
ze starszymi o rok rywalkami, 
dwukrotnie doprowadzając do 
remisu, by ostatecznie minimal-
nie przegrać. Mimo tej porażki 
uczennice z Biedruska zapre-
zentowały się wyśmienicie w 
całym turnieju, osiągając bilans 
punktowy 6:3 i bramkowy 11:5. 
Te wyniki dały naszym zawod-
niczkom tytuł Wicemistrza Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, co jest ich 
największym sukcesem w karierze.

W nagrodę dziewczęta otrzymały z rąk 

Prezesa Wielkopolskiego SZS Zdzisława 
Urbańczyka wspaniały puchar, dyplom, 
srebrne medale i koszulki z logo turnieju. 
Nasza kapitan zespołu, Alina Kłódczyńska, 
została wybrana najlepszą piłkarką turnie-
ju finałowego, za co otrzymała dyplom  
i piłkę nożną.

Mistrzowski zespół występował w na-
stępującym składzie: Inga Abramowicz, 

Nina Burzyńska, Natalia 
Grembecka, Alina Kłódczyń-
ska, Lena Konkowska, Nadia 
Konkowska, Antonina Łopka, 
Dagmara Matysiak, Zuzanna 
Szaj i Karolina Zwolińska.

Kilkanaście dni wcześniej 
piłkarki SP Biedrusko (w skła-
dzie była również Zofia Te-
cław) grały w finale Poznań-
skiej Ligi Orliczek. Zajęły 5. 
miejsce, za co dostały puchar, 
medale i nagrody rzeczowe.

Waldemar Kamiński

Sukcesy piłkarek z Biedruska
Wspaniały sukces osiągnęły zawodniczki Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Biedrusku, 
które w finale Wielkopolskiego Turnieju Orlika zajęły 2. miejsce w piłce nożnej dziewcząt. 
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Akcja została przygotowana przez Re-
ferat Zamówień Publicznych i Środków 
Zewnętrznych we współpracy z Refera-
tem Promocji Urzędu Gminy Suchy Las. 
Obejmowała ona trzy piątki czerwca oraz 
pierwszy piątek lipca. W tych dniach nale-
żało pod postem na fanpegu Gminy umie-
ścić swoje zdjęcie z drogi do pracy, szkoły 
na rowerze, w komunikacji publicznej lub 
z wyprawy pieszej. 

W zabawie łącznie wzięło udział ok. 70 
osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-

minki. Do wyboru były: torba bawełniana, 
plecak bawełniany, torba rowerowa, pomp-
ka rowerowa oraz szelki odblaskowe. 

Nagrody zostały zakupione ze środ-
ków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 „Realizacja węzła prze-
siadkowego w Chludowie i Golęczewie w 
celu zwiększenia dostępności linii kolejo-
wej nr 354 Poznań-Piła”.

BS

„Piątki bez samochodu”
To hasło akcji propagującej zdrowy styl życia oraz ochronę środowiska. Do udziału w niej 
zostali zaproszeni głównie mieszkańcy gminy, ale tak naprawdę mogli w niej wziąć udział 
wszyscy, którym bliska jest idea tego przedsięwzięcia. 

Klub  
szachowy 
Delfin
rozpoczyna indywidualne 
szkolenia szachowe.

Zapraszamy także chętnych 
do udziału w rozgrywkach 
szachowych o mistrzostwo klubu 
szachowego Delfin.

Kontakt
Janusz Domik
500 716 469

wizja w terenie sucholeskim  
rowerem gminnym

dzień jak co dzień,  
czyli do pracy piechotką.

wybieram rower.

Pieszo w najlepszym towarzystwie.

autobus + tramwaj,  
dzień jak co dzień.

samochód zamieniłam na pociąg. 
codziennnie jadę na trasie  
linii kolejowej 354.  
Podróż sprawia mi  
ogromną frajdę.

do pracy i  z powrotem  
– łącznie 16 km.

do szkoły dzisiaj rowerem.
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R E K L A M A

 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  
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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


