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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
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Ministerstwo 
Ma przywrócić 
dotychczasowe 
zapisy  
w sprawie  
poligonów

Na stronie internetowej Rządowego 
Centrum Legislacji 7 września ukazał 
się projekt rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii, zmieniający 
rozporządzenie w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków z dnia 27 lipca br., 
w którym tereny poligonowe zostały 
zaliczone do nieużytków. 

Lipcowe rozporządzenie wywołało 
ogromne poruszenie wśród samorządow-
ców. Jego zapisy dla tzw. gmin poligo-
nowych oznaczają zredukowanie prawie 
do zera dochodów z podatku za poligony.  
W przypadku gminy Suchy Las straty 
oszacowane zostały w skali roku na kwotę 
ok. 17 mln zł. 

Wrześniowy projekt rozporządzenia, 
zmieniający to lipcowe, czeka na podpis 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
(stan na 24 września 2021 r.). W doku-
mencie tym – paragraf 2.1 czytamy: Zmia-
ny danych ewidencyjnych, ujawnione w 
ewidencji gruntów i budynków po dniu 
30 lipca 2021 r., dotyczące zaliczenia do 
użytku gruntowego Nieużytki – N wydzielo-
nych części terenów zamkniętych przezna-

czonych do szkolenia wojsk, 
w szczególności strzelnic, 
czołgowisk, rejonów upad-
ku pocisków, pasów ćwiczeń 
taktycznych, pól roboczych 
poligonów wojskowych oraz 
placów ćwiczeń, uznaje się 
za niebyłe i w zakresie takich 
wydzielonych części przy-
wraca się dane ewidencyjne 
ujawnione w tej ewidencji na 
dzień 30 lipca 2021 r.
wójt gminy suchy las  
grzegorz wojtera: 

Lepszej wiadomości być nie mogło. 
Rozporządzenie z dnia 27 lipca br., które 
weszło w życie 1 sierpnia, w pierwszej 
rundzie położyło „gminy poligonowe” na 
łopatki. Tak naprawdę można było to od-
wrócić tylko w jeden sposób – doprowa-
dzić do zmiany rozporządzenia, co nie jest 
taką prostą sprawą. To rozporządzenie jest 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii i nie jest praktyką powszech-
ną, że zmienia się je następnego dnia, gdy 
ktoś je oprotestuje. 

Zadanie było bardzo trudne. Trzeba było 
przygotować taką strategię, która okaże się 
skuteczna i doprowadzi do zmiany rozpo-
rządzenia. Na szczęście to się udało po-

przez mobilizację „gmin po-
ligonowych”. Nie ukrywam, 
że w tym przypadku Suchy 
Las odegrał jedną z głównych 
ról. Przygotowaliśmy doku-
menty, prowadziliśmy kore-
spondencję z ministrem.  To 
naturalne, ponieważ Suchy 
Las obok Drawska i Kalisza 
Pomorskiego jest jednym  
z większych beneficjentów 
tzw. podatku poligonowego. 

Wspólnie z pozostałymi „gminami po-
ligonowymi” w trybie pilnym przygotowa-
liśmy stanowisko, które następnie zostało 
skierowane do Prezesa Rady Ministrów. 
Powiadomiliśmy wszystkie korporacje 
samorządowe – Związek Miast Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich, Związek Po-
wiatów Polskich, a te korporacje przeka-
zały swoje stanowiska do Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Oświadczenia przygotowały także rady 
poszczególnych „gmin poligonowych”, w 
tym Rada Gminy Suchy Las. I tak zaopa-
trzeni pojechaliśmy do Warszawy na roz-
mowy, które przyniosły efekt na razie w 
postaci projektu rozporządzenia, ale mam 
nadzieję, że za kilka dni – rozporządzenia 
zmieniającego. 

W Warszawie spotkałem się również 
z szefem Biura Prawno-Legislacyjnego. 
Zależało nam także na tym, by w ewen-
tualnym dokumencie zmieniającym roz-
porządzenie został uwzględniony termin 
od 1 sierpnia. Tak, by ewentualne zmiany  
w ewidencji zostały zniesione tą zmianą w 
rozporządzeniu, stały się nieuprawnione.  
I w tym dokumencie, o którym dziś rozma-
wiamy faktycznie taka gwarancja terminu 
obowiązywania została ujęta. 

Wójt  GrzeGorz  Wojtera  komentuje . . .

O ostatecznym terminie uruchomienia 
punktu oraz o szczegółach jego funkcjo-
nowania poinformujemy mieszkańców na 
początku października, na stronach inter-
netowych Gminy Suchy Las oraz spółki 
LaRG.

Z punktu będą mogli skorzystać wszyscy 
zainteresowani mieszkańcy, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu z  konsultantem 
spółki Panią Magdaleną Robaszkiewicz – 
tel. 608 065 671 (we wszystkie czwartki, 
w godz. 8:00-18:00). W punkcie będzie 

można uzyskać m.in. po-
rady merytoryczne i tech-
niczne związane z wymia-
ną urządzenia grzewczego, 
dotyczące termomoderni-
zacji budynku, jak również 

uzyskać informacje i pomoc w zakresie 
warunków skorzystania z projektu, przy-
gotowania i złożenia wniosku o dofinan-
sowanie. Gerard Masłowski 

Prezes Zarządu spółki LARG

Punkt doradczy programu 
„Czyste Powietrze” w Suchym Lesie
Informujemy, że Gmina Suchy Las przystąpiła do programu „Czyste Powietrze” 
i powierzyła prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Lokalnej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. Punkt będzie czynny w każdy 
czwartek pod adresem Obornicka 124a (wejście do budynku od strony placu zabaw). 
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Jubileusz OSP Golęczewo był okazją do 
uroczystego spotkania, które odbyło się w 
sobotę 4 września. Zostało ono zorganizo-
wane zgodnie z ceremoniałem strażackim, 
a poprowadzili je dh. agnieszka 
ancuta oraz dh Marian Bajer. 

Pierwszej części uroczystości 
– przed remizą – towarzyszyło 
odsłonięcie pamiątkowej tabli-
cy, którego dokonali strażacy 
honorowi OSP Golęczewo: Pan 
Kazimierz Guźniczak oraz Pan 
antoni Lamch. Tablicę „W hoł-
dzie strażakom, założycielom, 
ochotnikom OSP pełniącym tę 
zaszczytną i odpowiedzialną 
służbę na rzecz swojej jednostki 
i lokalnej społeczności z okazji 
100-lecia założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Golęczewie” 
poświęcił ks. proboszcz Krzysz-
tof andrzejewski.

Już w remizie została odczytana hi-
storia golęczewskiej straży. Co ważne,  
w jej szeregach nadal są druhowie, 
którzy doskonale pamiętają począt-
ki jej działalności. Jednym z nich 
jest Pan Kazimierz Guźniczak, któ-
ry do straży wstąpił zaraz po wojnie.  
– Miałem wtedy 15-16 lat. Jeździliśmy 
na pożary sikawką konną. Konie były 
od gospodarzy. Co miesiąc tabliczka 
z napisem „Konie do pożaru” była 
na innej bramie. Tu w Golęczewie do 
stawu sikawkę pchaliśmy ręcznie. Tak 
samo na duży plac ćwiczeń z wieżą, 
który był za torem kolejowym. Gasi-

łem różne pożary, także u „braciszków” 
w Chludowie. Tam mało co, a życie bym 
stracił. Pałac palił się od góry. Szedłem po 
gzymsie i cegła wyleciała. Spadłbym, gdy-

by nie pomocnik, który mnie chwycił.  
Jubileusz OSP Golęczewo, jak pod-

kreślili prowadzący, był wydarzeniem 
szczególnym. Upamiętnieniem i uhono-
rowaniem społecznej działalności, trudu i 
ofiarności strażaków w służbie społeczeń-
stwu, o czym mówili także w swoich prze-
mówieniach zaproszeni goście.  

– Straż pożarna dla lokalnej społeczno-
ści, dla jednostki samorządu terytorialne-
go jest bardzo ważną formacją. Ale, aby 
ta formacja funkcjonowała potrzebny jest 
człowiek – ze swym oddaniem, ze swoją 
empatią, umiejętnościami, wyszkoleniem i 
doświadczeniem – zaznaczył Wójt Gminy 

Grzegorz Wojtera.  Słowa uzna-
nia jubilatom przekazał także 
Prezes Zarządu Gminnego OSP 
Zbigniew Hącia: – Jesteście 
tymi, którzy rozumieją potrzebę 
pomocy innym. Działanie wa-
szej jednostki jest świadectwem 
ofiarności i pełnej poświęcenia 
służby dla całej społeczności lo-
kalnej, jest wzorem godnym do 
naśladowania.

Za tę działalność – społeczną, 
środowiskową strażacy z OSP 
Golęczewo zostali uhonorowani 
listami pochwalnymi, odznaka-
mi i medalami strażackimi. 

Listy pochwalne otrzymali: 
dh Wojciech ancuta oraz dh. agata 
Ćwiertnia, dh. Monika ancuta, dh Ma-
teusz ancuta, dh Radosław Kuśnierek, 
dh. anna Sroka, dh Łukasz ancuta. 

Odznakę Wzorowy Strażak nada-
no: dh. Sebastianowi Bednarkowi i 
dh. Katarzynie Bogackiej.

Brązowym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa odznaczono dh. Marka 
Kozieła. 

Srebrny Medal za zasługi dla po-
żarnictwa wręczono: dh. Krzysztofowi 
ancucie, dh. Markowi Majchrzakowi, 
dh. Gwidonowi Tórzowi. 

Złotym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa nagrodzono: dh. Urszulę 

Bogu na chwałę, Ojczyźnie  
w potrzebie, Bliźniemu na ratunek
W dniu 4 maja 1921 roku na apel sołtysa Wincentego Sroki powołano do życia i działalności 
Straż Ogniową wsi Golęczewo, wójtostwo Rokietnica. Na zebranie zaproszono Komisarza 
Policji z Rokietnicy i wójta Stefana Urbańskiego. Zaproszono również 22 mieszkańców, 
którzy posiadali zabudowania. Wybrano Zarząd Straży Ogniowej w Golęczewie. Od tego 
wydarzenia minęło już 100 lat! 
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Ćwiertnię, dh. Zbigniewa Barteckiego, dh. 
Roberta Żuberka, dh. Grzegorza Czachora, 
dh. Piotra Nieużyłę, dh. agnieszkę ancu-
tę. 

Natomiast Złotym Znakiem Związku 
OSP RP odznaczono samą jednostkę – za 
wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przy tej uroczystej okazji w honorowe 
szeregi OSP Golęczewo przyjęto nowego 

członka. Została nim dziesięcioletnia ania 
Karolewicz, chora na miopatię mięśniową, 
deformację kręgosłupa mieszkanka miej-
scowości, która rozpaliła ogień w sercach 
wielu ludzi. To właśnie dla niej, po oficjal-
nej części uroczystości, odbył się festyn, 
z którego dochód został przeznaczony na 
operację dziewczynki.  

Tak podniosłe wydarzenie nie mogło 
się obyć oczywiście bez podziękowań, 
które zostały wygłoszone przez samych 

jubilatów, oraz gratulacji składanych przez 
uczestników uroczystości. Liczne adresy, 
jubileuszowe podarunki, statuetki zwień-
czyły 100-lecie OSP Golęczewo i jedno-
cześnie rozpoczęły jej nowy rozdział dzia-
łalności. 

Barbara Stachowiak

Nowy adres Straży Gminnej
Straż Gminna Gminy Suchy Las informuje o zmianie lokalizacji siedziby. 
aktualny adres to: Złotniki, ul. Dworcowa 2. Jednostka funkcjonuje w następujących 
godzinach: pn.- pt. 6:00 – 22:00, sob. 8:00 – 16:00.
Telefony do Straży: 606 310 419, 61 8125 181.
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zmiany dla kierowców  
od 1 października
Od 1 października kierowcy wszyst-
kich pojazdów samochodowych oraz 
zespołów pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
a także autobusów niezależnie od ich 
dopuszczalnej masy całkowitej, będą 
mogli korzystać wyłącznie z nowego 
systemu e-TOLL. Bez zarejestrowa-
nia się w e-TOLL przejazd po dro-
gach krajowych, jak i po autostradach 
zarządzanych przez GDDKia, nie bę-
dzie już możliwy dla tych pojazdów. 

W e-TOLL można zarejestrować się 
na trzy sposoby: online, w stacjonar-
nej sieci Miejsc Obsługi Klienta, za 
pośrednictwem wybranego dostawcy 
kart flotowych.

więcej informacji na: etoll.gov.pl.
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Trzeci kwartał tego roku 
okazał się bogaty w impre-
zy integrujące naszą lokal-
ną społeczność. Pozwoliły 
na to warunki epidemiologiczne. Pande-
mia jakby nieco wyhamowała. Mamy na-
dzieję, że nie będzie to cisza przed burzą. 
W każdym razie Zarządowi Osiedla udało 
się sporo zorganizować.

Imprezy integracyjne
Po rocznej przerwie, w niedzielę 29 

sierpnia zorganizowaliśmy naszą cyklicz-
ną i najważniejszą osiedlową imprezę 
ZŁOTNICKIE ŚWIĘTO PLONÓW. Jest 
to święto nawiązujące do tradycyjnych 
DOŻYNEK. 

Co roku na naszym osiedlu, w każdą 
ostatnią niedzielę sierpnia świętują wszy-
scy nasi mieszkańcy, którzy uprawiają 
przydomowe ogrody, zbierają plony z pól, 
czy właściciele ogrodów działkowych. To 
święto wszystkich, dla których dbałość o 
środowisko jest naturalną i autentyczną 
potrzebą. W tym szczególnym dniu dla 
naszej lokalnej społeczności uczestniczy 
zawsze kilkaset mieszkańców. Wspólnie 
spędzony czas, to nie tylko wyśmienita 
zabawa, ale również okazja do podziele-
nia się ogrodniczymi doświadczeniami i 
pochwalenia się naszymi osiągnięciami. 

W tym roku było podobnie, tym bar-
dziej, że ZŁOTNICKIE ŚWIĘTO PLO-
NÓW miało szczególny wymiar, bowiem 
włączyliśmy się w trwające akcje pomo-
cy dla trójki chorych dzieci z naszej gmi-
ny. Cieszymy się, że podreperowaliśmy 
prowadzone akcje zbiórek pieniędzy dla 
naszych potrzebujących dzieci: ani z Go-
lęczewa oraz Leona i Oskara ze Złotnik 
Parku. Naszym małym sąsiadom życzy-
my zdrowia i obiecujemy, że na kolejnych 
imprezach o Was nie zapomnimy.

Ponadto przeprowadziliśmy akcję 
SZCZEPIMY SIĘ Z KOŁEM GOSPO-
DYŃ WIEJSKICH W ZŁOTNIKaCH. 
Dla wszystkich, którzy zdecydowali się 
na szczepienie przeciwko COVID-19 
uruchomiliśmy we współpracy z Powia-
towym Biurem agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa specjalny punkt 
szczepień. Za współpracę dziękujemy też 
Przychodni Specjalistycznej HIPOKRa-
TES z Poznania.

Organizacja tej imprezy nie byłaby 
możliwa, gdyby nie pomoc wielu osób i 
instytucji, które od lat z nami współpracu-
ją. Serdecznie dziękujemy złotnickim  fir-
mom, w szczególności POLICON, GRYF 
oraz Gabinetowi kosmetycznemu „Kącik 
Zdrowia i Urody” z ulicy Tulipanowej, a 
także sucholeskiej kwiaciarni FloraDeco. 
Nasze działania wsparło też stowarzysze-
nie „Lokalni w Gminie Suchy Las” oraz 

grupa artystyczna Chludow-
ska Mazelonka. Tworzenie 
bomb kwietnych, warsztaty 
florystyczne, cukrowa wata, 

wizyta u kosmetyczki, malowanie twarzy 
to tylko niektóre atrakcje, z których mo-
gli skorzystać uczestnicy naszej imprezy, 
zwłaszcza dzieci i młodzież. Biesiadę, 
oprawę dożynkową, wieniec i kotyliony 
przygotowały niezastąpione Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Złotnikach. Mamy 
nadzieję, że wszystkim smakowało.

Prawie 80 mieszkańców Złotnik Osie-
dla uczestniczyło w sobotę 11 września 
w grzybobraniu. Lasy w okolicy Wiele-

nia nie zawiodły. Pogoda wyśmienita. 
Uczestnicy w wybornych humorach. Wy-
trawni zbieracze grzybów byli naprawdę 
usatysfakcjonowani, a amatorzy co naj-
mniej zadowoleni. Imprezę zakończyli-
śmy biesiadą w bardzo klimatycznym go-
spodarstwie Karczówka. Super kuchnia 
i przemili gospodarze. Polecamy! Mamy 
nadzieję, że oprócz grzybów przywieźli-
śmy też sporo wrażeń. Z całą pewnością 
była okazja bliżej się poznać i zwyczajnie 
pogadać.

Zebranie Mieszkańców
We wtorek 14 września odbyło się ze-

branie osiedlowe, na którym mieszkańcy 
podjęli 3 ważne uchwały. Przede wszyst-
kim rozdzielono środki w kwocie 68.976 zł 
na następujące zadania: nasadzenia drzew 
w Złotnikach Osiedlu (20.000 zł), dofinan-
sowanie KGW w Złotnikach (5.000 zł), 
dofinansowanie organizacji zajęć w świe-
tlicy osiedlowej (10.000 zł), organizacja 
wyjazdowych warsztatów edukacyjnych 
dla mieszkańców (10.000 zł) oraz dzia-
łalność integracyjna na rzecz lokalnej 
społeczności (23.976 zł).  Sformułowano 
również kilkanaście wniosków do bu-
dżetu na 2022 rok. Szczegóły na  www.
zlotniki.suchylas.pl/index.php/zebrania-
mieszkancow.html. Przesunięto również 
niewykorzystane środki w budżecie 2021 
na inne cele.

Zebranie odbyło się w warunkach pan-

demicznych, czyli 
pod wiatą. Za udział 
i aktywne uczestnic-
two wszystkim ser-
decznie dziękujemy. 

Inwestycje osie-
dlowe

Kończy się budo-
wa oświetlenia w ul. 
Jelonkowej. Mamy nadzieję, że wkrótce 
po odbiorze technicznym zrobi się tam 
jaśniej. 

Zakończył się wreszcie remont dworca 
kolejowego w Złotnikach. Przypominamy, 
że będzie pełnił funkcję poczekalni dla 
węzła przesiadkowego Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej. W zrewitalizowanym 
dworcu funkcjonuje już biblioteka wraz 
z czytelnią oraz Straż Gminna. W zwol-
nionych pomieszczeniach po bibliotece 
przy ul. Żukowej, po ich odświeżeniu, od 
stycznia zostaną uruchomione zajęcia dla 
dzieci i osób dorosłych, zamieszkujących 
centralną część gminy. Przypominamy, 
że we wschodniej części Złotnik w naj-
bliższym czasie zostaną wymienione 184 
oprawy lamp na LED-owe. 

Z sesji Rady Gminy
Obrady radnych podczas sesji 26 

sierpnia zdominował wniosek złożony 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
(WPF) Gminy Suchy Las przez panią soł-
tys Złotkowa Sylwię Sawińską. Wniosek 
ten rekomendował Radzie Gminy radny 
Michał Przybylski, który przedstawił me-
rytoryczną i wyczerpującą argumentację 
na rzecz jego przyjęcia.

Wniosek dotyczy usunięcia z WPF 
oprotestowanego przez 400 mieszkań-
ców naszej gminy zadania dotyczącego 
budowy skrzyżowania ulic Północnej i 
Obornickiej w Złotkowie, w związku z 
planowaną kilkaset metrów dalej prze-
budową skrzyżowania z ul. Pawłowicką 
w Złotnikach. Ulica ta docelowo obsłu-
giwać będzie osiedle mieszkaniowe, w 
którym zamieszka mniej więcej tyle osób, 
ile obecnie zamieszkuje całe Złotkowo. 
Mieszkańcy uważają, że dwa duże skrzy-
żowania zlokalizowane tak blisko siebie 
stanowić będą utrudnienia w ruchu dla ca-
łej północnej części gminy. Proponują za-
tem środki na budowę tego skrzyżowania 
przeznaczyć na inne ważne inwestycje w 
Złotkowie: likwidację słupów energe-
tycznych w ul. Słonecznikowej, budowę 
infrastruktury drogowej w rejonie ulic 
Rodowej i Żelaznej, oraz na wykona-
nie chodnika w ul. Sobockiej. Sprawa w 
toku. Będziemy Państwa informować o 
jej przebiegu na bieżąco.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki-Osiedle

Grzegorz Słowiński

  Informacje jednostek pomocnIczych
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Najważniejszym  wyda-
rzeniem naszego osiedla, po 
czerwcowym festynie  „JE-
STEM STĄD” na terenie 
boiska przy ulicy Sosnowej oraz niezwy-
kle udanym lipcowym festynie  „CaŁa 
GMINa DLa aNI” na terenie Golęcze-
wa – było ponowne współorganizowanie 
wraz z sołectwem Golęczewo i KGW 
GolęczeWianki oraz Zarządem Osiedla 
Suchy Las-Wschód, kolejnej akcji cha-
rytatywnej na rzecz aNI KaROLEWICZ 
„aNIa & PRZYJaCIELE”.  

Grono ludzi dobrej woli i społeczni-
ków z naszych jednostek pomocniczych 
skupiło mnóstwo energii, by zorgani-
zować kolejną akcję pomocy dla naszej 
młodej sucholesianki w formie FESTY-
NU „aNIa & PRZYJaCIELE”. Jesteśmy 
dumni z bezinteresownego włączenia się 
tak wielu osób i firm, także z terenu na-
szego osiedla, za co trudno dobrać właści-
we słowa podziękowania. Cały czas nie 
ustajemy we wspieraniu zbiórki na rzecz 
ani Karolewicz. Zapraszamy do wsparcia 
tej cudownej inicjatywy wciąż integru-
jącej wielu mieszkańców naszej gminy 
wokół troski o powodzenie kuracji aNI 
w klinice w USa. Jesteśmy coraz bliżej 
celu. Zróbmy razem co w naszej mocy, by 
pomóc aNI! Wciąż mamy szansę zdążyć 
z tą pomocą! ania na nas liczy.

a na osiedlu uruchomi-
liśmy nowy grafik bardzo 
ciekawych inicjatyw sporto-
wo-rekreacyjnych oraz zajęć 

integracyjnych, zarówno w świetlicy, jak 
i plenerowo – szczegóły są dostępne na 
osiedlowej stronie. Do stałych atrakcji na 
osiedlu należą już zajęcia SaLSaTION, 

które skupiają kilkudziesięciu uczestni-
ków tych plenerowych spotkań z Sandrą. 
Odbył się też kolejny seans kina plenero-
wego na osiedlu. Działa kółko brydżowe, 
zajęcia seniorów z klubu DĘBOWY LIŚĆ, 
joga na trawie, zumba na boisku, zajęcia 

ogólnorozwojowe 
WF, zajęcia zuchów  
i harcerzy starszych 
szczepu NOMaDa. 
W planach mamy 
kolejne cykliczne za-
jęcia, np. darmowe 
kursy komputerowe, 
szkolenia z samo-
obrony dla pań, tre-
ningi karate dla dzieci klubu FIGHTER, 
zajęcia THaI CHI. Szczegóły wkrótce.

Odbyło się także Zebranie Mieszkań-
ców, w ramach którego przyjęto uchwa-
łę mieszkańców w zakresie tzw. Zadania 
Lokalnego na 2022 rok.  Podczas zebrania 
odbyła się dyskusja z Wójtem nt. kwestii 
uruchomienia od 1 października br. linii 
autobusowej nr 901 przez ulice naszego 
osiedla. Pomimo wielu głosów sprzeci-
wu, Wójt zapowiedział uruchomienie li-
nii i ewentualne późniejsze korekty w jej 
funkcjonowaniu.

Zapraszamy do naszych publikatorów: 
facebook.com/groups/662486184524923
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2
facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas 

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Grzybowego

Jarosław Dudkiewicz

  Informacje jednostek pomocnIczych

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

Emily Dickinson
 

Pani Monice Kowalskiej wyrazy  
głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
wraz ze szczerymi słowami wsparcia 

i otuchy składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Zespołu Szkół  

im. 7 Pułku Strzelców  
Konnych Wlkp. w Biedrusku

***
Z wielkim żalem przyjąłem  

wiadomość o śmierci 
byłego leśniczego Leśnictwa Złotkowo

Śp. JanusZa Brdęka.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom
szczere wyrazy współczucia składa

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

W dniu 26 września 2021 roku zakończył swoje  
pracowite życie, przygotowany na spotkanie z Bogiem,  

nasz ukochany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek.
Ś+p

FlorIan okupnIak
Pożegnamy Go w piątek, dnia 1 października 2021 roku, o godz. 12.00 w kościele 
pw. Imienia Maryi – Smochowice, ul. Santocka 15 i odprowadzimy na miejsce  

wiecznego spoczynku na cmentarz parafialny.
W smutku pogrążeni córka Iwona i syn Grzegorz z Rodzinami

***
Dnia 26 września odszedł od nas

Ś+p
FlorIan okupnIak

urodzony 2 maja 1922 roku w Glinnie
mgr pedagogiki, inż. rolnictwa, uczeń Liceum Pedagogicznego w Poznaniu,  

absolwent Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w Poznaniu  
i absolwent akademii Rolniczej w Poznaniu.

Gorący patriota zarówno wielkiej ojczyzny – Polski, 
 jak i małej ojczyzny – Ziemi Poznańskiej.

Wieloletni Kierownik Oświaty Rolniczej w Wielkopolsce i Dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych i Weterynaryjnych we Wrześni. 

Wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, szlachetny i serdeczny.  
Będzie nam Go zawsze bardzo brakowało.

Pogrążeni w głębokim bólu i smutku Przyjaciele
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Jestem przekonana, że każdy zna pio-
senkę z elementarza dla klas drugich szko-
ły podstawowej: „Bo co może mały czło-
wiek” (słowa: Jerzy Niedźwicki, muzyka: 
Ryszard Wojtyłło). Jest to piosenka dla 
dzieci z przesłaniem. W ostatniej zwrotce 
autor sygnalizuje, że możemy być najważ-
niejsi na świecie dając innym radość, a co 
ważniejsze uczymy się tym samym jak 
żyć. 

a dlaczego nawiązuję do tej piosenki? 
a dlatego, że niedawno dowiedziałam się o 
wspaniałym projekcie zainicjowanym przez 
annę ankiewicz, która to wraz z Wiolettą 
Maćkowską i Magdaleną Forman złożyła 
w czerwcu tego roku wiosek o przyznanie 
grantu do Fundacji BNP Paribas. Projekt 
„akcja akacja” został trochę zmodyfiko-
wany z uwagi na okres wakacyjny oraz stan 
pandemiczny, ale grant został przyznany i 
uzyskano w ten sposób na działania 4 000 
zł. Dzięki temu dzieci podczas półkolonii 
organizowanych na terenie naszej gminy 
przez Fundację UaM stworzyły przeszło 
30 budek dla murarek (rodzaj pszczół). 
Ozdobione domki dla owadów młodzi lu-
dzie montowali na drzewach przy Urzędzie 

Gminy oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, 
czyli wzdłuż ulic Poziomkowej i Szkolnej. 
W trakcie tych prac wykfalifikowana kadra 
prowadzących opowiadała o korzyściach 
płynących z utworzenia nowych siedzib 
dla bytowania owadów zapylających i co 
za tym idzie kluczowym znaczeniu w roz-
mnażaniu się roślin.  

ale na tym nie 
koniec. Drugim, waż-
nym elementem akcji 
była odbudowa ist-
niejącej niegdyś alei 
akacjowej przy ulicy 
Wojciecha Bogusław-
skiego. Panie zaku-
piły w tym celu 10 
drzewek akacji i zaprosiły do wspólnego 
sadzenia przedstawicieli Młodzieżowej 
Rady Gminy oraz dzieci ze Złotkowa.  
a już niebawem kolejne 4 drzewka zapusz-
czą korzenie w gminie Suchy Las, na tere-
nie szkół w Biedrusku, Chludowie i dwa w 
Suchym Lesie.  

Czyli w tym jednym projekcie udało się 
zmieścić ochronę środowiska, odbudowę 
zieleni gminnej, edukację dzieci i młodzie-
ży, integrację pokoleń… Było też trochę o 
historii i trochę o przyszłości… ale przede 
wszystkim o tym, że my „mali ludzie” mo-
żemy bardzo dużo, jeżeli tylko chcemy. 

Patronem Społecznym tego projektu 
było Centrum Wolontariatu przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. 

Mam nadzieję, że takich akcji będzie 
jeszcze wiele w naszej gminie. 

Wiesia Prycińska 
Radna Gminy Suchy Las 

„Mały człowiek” sporo może
„Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. 

Grzybobranie pod kontrolą
Bezpieczeństwo lasu i odwiedzających go ludzi to priorytet dla 
Lasów Państwowych. Dlatego też Lasy Państwowe do 8 października 
prowadzą akcję kontrolno-prewencyjną „Jesień 2021”. Oznacza to, 
że w okresie grzybobrania Straż Leśna wzmoże patrole w terenie.

akcja ma charakter ogólnopolski. Weźmie w niej udział ok. 
tysiąca strażników leśnych i policja. Jej celem jest zapewnienie 
możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, 
ochrona zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowa-
nie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgod-
nych z obowiązującymi przepisami. 

Zapraszamy wszystkich do lasu, ale zależy nam, aby w lesie 
było bezpiecznie – i dla lasu, i dla ludzi.

Nadleśnictwo Łopuchówko
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Jakie odpady można dostarczyć do 
mobilnego pszoK?
•  Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

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

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

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

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

przypominamy! odpady należy sa-
modzielnie przekazać pracownikom 
ZGk z mobilnego psZok. Zabro-
nione jest pozostawianie odpadów 
w miejscu zbiórki przed przyjazdem 
pojazdu oraz po jego odjeździe!

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

Kiedy i w jakim miejscu pojawi się 
mobilny pszoK?

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

9 października (SOBOTa)
Złotniki-osiedle
9.00-9.25 – ul. Miła przy placu zabaw

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

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

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

Dzięki NIEMaPIE poznajemy nadwar-
ciańskie łąki, rozliczne jeziora i świetnie 
przygotowane leśne szlaki, ale też wypa-
trujemy śladów po deszczu meteorytów 
oraz spacerujemy po ścieżce w koronach 
drzew.

NIEMaPa daje aż 14 propozycji na 
rodzinne wyprawy i spędzanie czasu na 
łonie przyrody. Wypatrywanie perkozów 
na wieży w Szachtach, wyprawa drezyną, 
zwiedzanie drewnianego dworca w Pusz-
czykowie, spływ Konwaliowym Szlakiem 
Kajakowym czy odnalezienie  dorodnego 
dębu liczącego 570 lat, to tylko niektóre z 
atrakcji. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Poznaniu wraz ze swoimi 25 nad-
leśnictwami przygotowała ścieżki dydak-
tyczne, gry edukacyjne, wieże widokowe i 
wiele innych atrakcji. Można podpatrywać 
wodne ptaki, zwiedzać arboreta pełne cie-
kawych roślin lub okoliczne muzea – arka-
dego Fiedlera czy pszczelarstwa. Na liście 

„do zobaczenia” znalazły się też zabytki 
architektury, jak np. zamek w Kórniku czy 
„Czeszewski Las” – najstarszy rezerwat w 
Wielkopolsce.

NIEMaPa LaSÓW OKOLIC POZNa-
NIa ma też część edukacyjną – dedykowa-
ną najmłodszym podróżnikom. Dowiedzą 
się oni m.in. jakie ważne funkcje pełni las i 
jak realizują je wybrane nadleśnictwa. Od-
ważni leśni odkrywcy dostaną też wska-

zówki jak zaplanować i spędzić bezpieczną 
noc w lesie. 

NIEMaPĘ LaSÓW OKOLIC POZNa-
NIa można pobrać za darmo ze strony 
https://niemapa.pl/niemapy/lasy-poznan. 
Papierowa wersja dostępna jest w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu oraz w każdym z 25 nadle-
śnictw z terenu RDLP w Poznaniu. 

Warto śledzić portale społecznościowe 
RDLP w Poznaniu oraz naszych nadle-
śnictw – tam NIEMaPĘ będzie można wy-
grać w konkursach.

Nadleśnictwo Łopuchówko

Odkryj tajemnice okolicznych lasów
Wielkopolskie lasy kryją w sobie wiele tajemnic i pięknych zakątków. Można je odkryć z 
nową NIEMAPĄ LASÓW OKOLIC POZNANIA – kreatywnym przewodnikiem wydanym przez 
Mamy Projekt.  
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Rodzina zastępcza jest jedną z form po-
mocy dziecku, która z założenia ma cha-
rakter tymczasowości. Opiekunowie przyj-
mują do swojej rodziny dziecko, które z 
różnych przyczyn nie może wychowywać 
się w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko 
umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu 
pokonania  trudności, które były przyczy-
ną umieszczenia go w pieczy lub jeśli to 
niemożliwe – do czasu uregulowania jego 
sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do 
ośrodka adopcyjnego.

Dzieci te często już wiedzą czym jest 
przemoc, zaniedbanie czy wykorzystanie 
seksualne. Wszystkie one potrzebują bez-
pieczeństwa i bliskich relacji z dorosłymi, 
którym będą mogły zaufać i mieć w nich 
wsparcie. Pomóc dzieciom uporać się z ich 
trudnymi doświadczeniami może tylko ro-
dzina z otwartym sercem, która spojrzy na 
dziecko z czułością, ale też będzie konse-
kwentna w wychowaniu, pomagająca mą-
drze i z rozsądkiem.

Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaan-
gażowania i poświęcenia, jednak niesie za 
sobą ogromne pokłady szczęścia i satys-
fakcji.

Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom 
dla dzieci z bagażem doświadczeń – zgłoś 
się do nas!

Rodziną zastępczą mogą być osoby, 
które:
–  są odpowiedzialne – dają rękojmię nale-

żytego sprawowania pieczy zastępczej,

–  mają pełnię władzy rodzicielskiej,
–  nie były karane,
–  wypełniają obowiązek alimentacyjny (je-

śli został on zasądzony),
–  nie są ograniczone w zdolności do czyn-

ności prawnych,
–  są zdolne do sprawowania opieki nad 

dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem 
lekarskim i opinią psychologiczną),

–  zapewniają odpowiednie warunki byto-
we i mieszkaniowe,

–  przebywają na terenie naszego kraju,
–  posiadają stałe źródło dochodów (co naj-

mniej jedna z osób),
–  odbyły szkolenie dla kandydatów na ro-

dzinę zastępczą organizowane przez tut. 
Centrum i zostały zakwalifikowane do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej zapraszamy do kon-
taktu telefonicznego pod nr 61 2269 206 
lub mailowego na adres: sekretariat@pcpr. 
powiat.poznan.pl.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu

Zacznij działać – stwórz dzieciom 
bezpieczny dom
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które chcą zostać 
rodziną zastępczą.

Działalność wielu organizacji i reali-
zacja wielu inicjatyw zależy od aktywnej 
pomocy wolontariuszy, w szczególności 
osób młodych. Wolontariuszem może być 
każdy. Wystarczy motywacja, współczucie 
oraz chęć do pracy i ucze-
nia się od ludzi w społecz-
ności.

Ludzie decydują się na 
udział w wolontariacie z 
różnych powodów. Zazwy-
czaj chcą się odwdzięczyć i 
zmienić życie innych. Mo-
żesz być wolontariuszem 
na wiele sposobów: działać 

na rzecz osób bezdomnych, bronić praw 
człowieka lub wspierać uchodźców. Ważne 
abyś skupił się na sprawach lub kwestiach, 
które są dla Ciebie istotne. Jeżeli na przy-
kład chcesz działać na rzecz osób bezdom-

nych, możesz zostać wo-
lontariuszem w lokalnym 
przytułku.

Pomyśl, jakie umiejęt-
ności możesz zaoferować. 
Jesteś urodzonym nauczy-
cielem lub mechanikiem? 
a może masz wrodzoną 
łatwość nawiązywania 
relacji? Kto może sko-

rzystać z Twoich umiejętności? Większość 
organizacji poszukujących wolontariuszy 
będzie od Ciebie oczekiwać określonych 
umiejętności oraz, oczywiście, solidnej 
motywacji! 

Bez względu na to, kiedy zdecydujesz 
się na wolontariat i co będziesz robić, przy-
niesie Ci on niezliczone korzyści. Będąc 
wolontariuszem naprawdę zmienisz życie 
ludzi i swojej społeczności. Poznasz nowe 
osoby i poprawisz swoją świadomość spo-
łeczną. Nawet godzina Twojej pomocy w 
miesiącu będzie bardzo cenna. 

Zapraszamy do Centrum Wolontariatu 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Su-
chym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 – 
czeka na Ciebie konsultant ds. wolontaria-
tu Magdalena Fórman – codziennie od 7:30 
do 15:30 lub pod nr tel. 883 105 766. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie

Masz trochę wolnego czasu? 
Zostań wolontariuszem!
Ofiarowując część swojego czasu, możesz zdobyć przydatne doświadczenie, poznać nowych 
ludzi i z dumą stwierdzić, że zrobiłeś coś znaczącego dla swojej społeczności.
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W tym roku Powiat Poznański przeka-
zał strażakom-ochotnikom zestawy zło-
żone z pompy zatapialnej, przedłużacza  
i węża tłocznego – każdy o wartości  
3 750 zł. Sprzętem tym, który będzie służył 
strażakom m.in. podczas akcji wypompo-
wywania wody, zostały obdarowane jed-
nostki OSP działające poza Krajowym Sys-
temem Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). 
Z gminy Suchy Las otrzymały go nastę-
pujące straże: OSP Chludowo, OSP Suchy 
Las, OSP Zielątkowo. 

Udział „naszych” jednostek w pikniku 
rodzinnym w Bolechowie nie był jedynym 
akcentem sucholeskim. Część artystycz-
ną uświetnił m.in. występ Orkiestry Dętej 
Chludowo pod batutą Krzysztofa Żeleśkie-
wicza. 

BS
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2 lipca zostaliśmy wezwani do usunię-
cia gniazda owadów błonkoskrzydłych. 
W tym samym miesiącu jeszcze dwa razy 
podjęliśmy działania związane z szersze-
niami. W sierpniu i we wrześniu do rojów 
owadów wyjeżdżaliśmy dwukrotnie.

3 lipca pomagaliśmy poszkodowanym 
w wypadku drogowym na DK11, w miej-
scowości Chludowo.

14 lipca dziewięciu naszych strażaków 
wspólnie ze strażakami z ośmiu innych 
jednostek usuwało skutki poważnej koli-
zji na S11; ciężarówka przewożąca trzodę 
chlewną wpadła do rowu. To była bruuud-
na robota.

Lato to w OSP „sezon na owady”, o czym 
było już wspomniane, ale także – niestety – 
na pożary. 25 lipca gasiliśmy pożar trawy 
przy nasypie kolejowym w Chludowie. 31 
lipca uczestniczyliśmy w gaszeniu dużego 
pożaru upraw w Przecławiu, który pozo-
stawił po sobie około 100 ha pogorzeliska. 
Ostatni pożar w tym okresie miał miejsce 
5 sierpnia – gasiliśmy pole w Zielątkowie 
przy ulicy Moraczewskich.

14 sierpnia zostaliśmy zadysponowani 
do dużego wypadku na DK11 przy Golę-
czewie. Było poważnie – „czołówka”, 4 
rozbite samochody, lądował nawet śmi-
głowiec LPR. Dwa dni później otrzymali-
śmy wezwanie do kolejnego wypadku na 
DK11 – tym razem na skrzyżowaniu dróg 
przy Dino w Chludowie zderzyły się dwa 
pojazdy. 

W ostatnim czasie mieliśmy zaszczyt 

gościć w naszej remizie znamienitych go-
ści: 3 sierpnia spotkaliśmy się z posłem 
Bartłomiejem Wróblewskim, a 29 sierp-
nia odwiedziła nas Paulina Stochniałek – 
Członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego. To były bardzo dobre spotkania, 
podczas których oprócz poznawania się, 
omawialiśmy perspektywy dalszego roz-
woju naszej jednostki. Raz jeszcze DZIĘ-
KUJEMY WaM za zainteresowanie naszą 
służbą.

4 września w Bolechowie odbył się pik-
nik rodzinny „Bezpieczni w powiecie”. 
Podczas wydarzenia został nam przekaza-
ny sprzęt pożarniczy zakupiony ze środ-
ków Powiatu Poznańskiego – dziękujemy!

Tego samego dnia – 4 września – bra-
liśmy udział we wspaniałej uroczystości 

100-lecia powstania OSP Golęczewo! Gra-
tulujemy Koleżankom i Kolegom z sąsied-
niej jednostki i życzymy kolejnych 100 lat 
bezpiecznej służby.

We wrześniu również mieliśmy swój 
mały jubileusz – od 13 września logo na-
szego OSP ma już rok! a już 2 październi-
ka będzie rok odkąd w naszej służbie mamy 
samochód strażacki – GBa Mercedes Benz 
atego – pamiętacie to święto?

***
W okresie od 12 do 16 lipca w naszej 

remizie odbywały się półkolonie dla dzieci 
z gminy Suchy Las. Dla nas to było bar-
dzo ważne doświadczenie i mile spędzony 
czas. Wierzymy, ba! My to wiemy, że dzie-
ciom też się podobało. Czyżby Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza miała powrócić do 
Zielątkowa? Czytajcie na naszym facebo-
oku!

Właśnie – czytajcie naszego funpage’a 
– tam w szczegółach i na bieżąco, często 
ze zdjęciami, piszemy co u nas.

Sekretarz OSP Zielątkowo  
Tomasz Kudliński

Odpowiedni sprzęt to gwarancja 
bezpieczeństwa
Jednostki OSP z powiatu poznańskiego, w tym trzy z gminy Suchy Las zostały doposażone 
w specjalistyczny sprzęt strażacki. Jego uroczyste przekazanie miało miejsce podczas 
siódmej edycji pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie”, który odbył się w pierwszy 
weekend września w Bolechowie. 

Owady, pożary i DK11 – działo się 
w OSP Zielątkowo
Po intensywnym pierwszym półroczu 2021 roku, okres wakacyjny zaczął się równie praco-
wicie. W miesiącach lipiec-wrzesień strażacy z OSP Zielątkowo do akcji dysponowani byli  
aż 15 razy.
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Rozkład jazdy autobusu linii 901 – waż-
ny od 1 października 2021 dostępny jest na 
stronie www.ztm.poznan.pl, na przystankach 
autobusowych, został także dostarczony do 
mieszkańców. 

Zmiana ta, to kolejny krok samorządu w 
celu ułatwienia mieszkańcom swobodnego 
przemieszczania się transportem publicznym 
na terenie gminy i poza jej obszarem. To jed-
nocześnie zachęta do korzystania z nowych 
rozwiązań komunikacyjnych, takich jak wę-

zły przesiadkowe oraz połączeń w ramach 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 

Na terenie gminy węzły przesiadkowe 
integrujące cztery środki transportu: kolej, 
ruch rowerowy, autobusowy i samochodo-
wy powstały w Chludowie, Golęczewie i 
Złotnikach. W celu ich promocji powstał 
także film, który można obejrzeć po zeska-
nowaniu QR kodu, dostępny jest również 
na FB i stronie internetowej Gminy Suchy 
Las.

BS

Autobus będzie kursował  
przez Grzybowe
Od 1 października zmienia się trasa linii autobusu 901. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami autobus będzie kursował przez osiedle Grzybowe. Dla mieszkańców tej 
jednostki pomocniczej oznacza to ułatwiony dostęp do komunikacji publicznej (wcześniej 
autobus nie wjeżdżał na osiedle). 

Promocje biletowe na 
komunikację publiczną
ZTM Poznań rozszerza promocyjną ofertę biletową na komunikację publiczną w Poznaniu oraz 
w 19 gminach objętych porozumieniem transportowym, do którego należy gmina Suchy Las.

Bilet okresowy z bonusem
Od października do końca roku będzie 

można skorzystać z 10-procentowego bo-
nusu przy zakupie biletów długookreso-
wych metropolitalnych. Oznacza to, że 
kupując bilet na 30 lub 90 dni na wybraną 
przez nas strefę, wydłuży się jego ważność 
– odpowiednio do 33 lub 99 dni. Oferta ta 
dotyczy wszystkich wariantów stref tary-
fowych.

Z oferty tej mogą skorzystać mieszkań-
cy Poznania oraz 19 gmin objętych poro-
zumieniem transportowym, czyli gminy 
Suchy Las, którzy  rozliczają podatek do-
chodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla miejsca za-
mieszkania.

promocje biletowe w weekendy
Od 1 października posiadacz normalne-

go długookresowego biletu sieciowego bę-
dzie mógł na ten bilet podróżować razem 
z osobą towarzyszącą (bez limitu wieku). 
Promocja ta będzie obowiązywała od piąt-
ku od godz. 20:00 do północy w niedzielę.  

Z kolei dwa normalne bilety 24-
godzinne skasowane o tej samej godzinie 
od godziny 20:00 w piątek do godziny 
24:00 w sobotę, a obowiązujące do godzi-
ny 24:00 w niedzielę będą upoważniać do 
przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci w 
wieku do 18 lat. Dodatkowo zostanie wpro-
wadzone rozszerzenie dla „dużych rodzin”. 
Jak informuje ZTM, dzięki temu oprócz 
dwóch rodziców, w ramach tej promocji 
będzie mogła podróżować dowolna liczba 

dzieci. Warunkiem jest okazanie w trakcie 
kontroli Karty Dużej Rodziny wszystkich 
osób korzystających z oferty.        

Przy stacji kolejowej Złotniki Grzybowe trwają prace 
inwestycyjne, które na zlecenie Gminy wykonuje ZGK 
Suchy Las. Na ul. Mosiężnej realizowana jest budowa 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Po-
wstaje platforma oraz wiata przystankowa obsługująca 
linię autobusową 901. Wybudowana została ścieżka ro-
werowa na odcinku od ul. Kobaltowej do ul. Złotnickiej, 
będąca kontynuacją dotychczasowej ścieżki rowerowej 
od ul. Łagiewnickiej.  

To obok węzłów przesiadkowych w Chludowie, Go-
lęczewie i Złotnikach kolejny punkt na mapie gminy in-
tegrujący środki transportu takie jak: kolej, samochód, 
autobus i rower.                       

BS

Kolejna inwestycja  
integrująca cztery środki transportu
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Fundusze unijne realizowane przez gminę  
Suchy Las w ramach WRPO, w latach 2014–2020

rewitalizacja budynku dworca  
w złotnikach, gmina Suchy Las

Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa 
podpisana w 2019 r.

• Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3 100 000,00 zł. 
• Wartość dofinansowania ok. 360 000,00 zł.

Projekt objął rewitalizację zabytkowego 
budynku dworca kolejowego w Złotnikach 

w celu przywrócenia jego funkcji użytko-
wej, z zachowaniem jego pierwotnego cha-
rakteru architektonicznego. Pomieszczenia 
budynku zostały zaadaptowane na potrze-
by siedziby Straży Gminnej, biblioteki 
oraz poczekalni dla pasażerów Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej.

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy 
Łagiewnickiej w złotnikach, gmina 
suchy las

Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Umowa podpisana w 2019 r.

• Całkowita wartość projektu wynosi ok. 530 000,00 zł. 
• Wartość dofinansowania ok. 440 000,00 zł. 

W ramach projektu powstała ścieżka 
rowerowa, zamontowano 4 lampy solarne, 
zakupiono 10 rowerów miejskich IV gene-
racji (Sucholeski Rower Gminny), wybu-
dowano dwa obiekty „B&R” z 10 stano-
wiskami postojowymi dla rowerów oraz 
przeprowadzono kampanię informacyjno-
promocyjną na temat niezmotoryzowanego 
transportu indywidualnego. 

Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin: rokietnica, 
puszczykowo, Suchy Las

Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa 
podpisana w 2019 r. 

•  Całkowita wartość projektu dla Gminy Suchy Las wynosi 
ok. 2 000 000,00 zł. 

• Kwota dofinansowania ok. 1 500 000,00 zł.

Realizacja projektu polegała na mon-
tażu indywidualnych instalacji odnawial-
nych źródeł energii na obiektach pry-
watnych, na terenie gmin: Rokietnica, 
Puszczykowo, Suchy Las. Na obiektach 
mieszkalnych zostały zamontowane in-
dywidualnie dobrane instalacje OZE (pa-
nele fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej oraz kolektory słoneczne do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej). 
W gminie Suchy Las zainstalowano łącz-
nie 71 sztuk (kompletów) instalacji paneli 

fotowoltaicznych oraz 15 sztuk (komple-
tów) kolektorów słonecznych. 

przebudowa budynku dworca kolejo-
wego w Golęczewie, gmina Suchy Las

Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa podpisana w 2018 r.

• Całkowita wartość projektu: 618 000,00 zł. 
• Wartość dofinansowania: 380 000,00 zł.

Głównym założeniem i celem rewitali-
zacji obiektu było przywrócenie jego funk-
cji użytkowej, poprzez jego przebudowę 
z zachowaniem pierwotnego charakteru 
architektonicznego oraz zabezpieczenie 
budynku przed niekorzystnym wpływem 
środowiska. 

Zmodernizowany dworzec służy do ob-
sługi podróżnych Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej. W budynku znajduje się m.in. 
punkt przyjęć policjanta dzielnicowego 
oraz pełnione są dyżury pomocy prawnej.

Dni Otw arte
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adaptacja historycznego budynku  
w chludowie na cele  
społeczno-kulturalne
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Umowa podpisana w 2017 r. 
•  Całkowita wartość projektu wynosi ok. 6 700 000,00 zł. 
•  Wartość dofinansowania ok. 3 500 000,00 zł.

W ramach projektu wykonano adaptację 
i rozbudowę budynku. Dodatkowo, projekt 

uwzględnia aspekty dbałości o środowisko 
poprzez zastosowanie OZE. 

Obiekt został wyposażony i wykończony 
według jednolitego systemu identyfikacji wi-
zualnej. Ma salę widowiskową na 100 miejsc 
siedzących, wyposażoną w sprzęt nagło-
śnieniowy, oświetleniowy i audiowizualny, 

z zapleczem sceny, garderobą i magazynem 
instrumentów orkiestry. Na parterze mieści 
się także duża sala, będąca siedzibą Koła 
Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Rady 
Sołeckiej i Zespołu Chludowska Mazelonka, 
wraz z całkowicie wyposażoną kuchnią i po-
mieszczeniem do zmywania naczyń.

Na piętrze mieszczą się dwa pomiesz-
czenia – dla Zespołu Pieśni i Tańca Chlu-
dowianie oraz Orkiestry Dętej Chludowo, 
wraz z niewielkim pomieszczeniem wspól-

nym, a także sala za-
jęć, wykorzystywana 
głównie przez CKiBP. 
Obiekt posiada dwa 
duże tarasy, również 
wykorzystywane na 
działalność kultural-
ną.

Stary Bar służy 
także jako miejsce ze-
brań wiejskich i uro-
czystości szkolnych. 
Jest przystosowany 
do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, po-
przez windę i system 

informacyjny, składający się z dwóch paneli 
informacyjnych wraz z tabliczkami pisany-
mi alfabetem Braille’a i prowadnice na pod-
łogach, służące osobom niewidomym.

realizacja węzła przesiadkowego  
w chludowie i Golęczewie w celu 
zwiększenia dostępności linii 
kolejowej nr 354 poznań-piła
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Umowa podpisana w 2017 r.
•  Całkowita wartość projektu wynosi  

ok. 14 400 000,00 zł. 
• Wartość dofinansowania ok. 6 500 000,00 zł.

Projekt objął budowę węzłów przesiad-

kowych – miejsc umożliwia-
jących dogodną zmianę środ-
ka transportu. 

W ramach projektu po-
wstały dwa obiekty P&R wyposażone w 46 
miejsc postojowych dla samochodów oraz 
4 miejsca postojowe dla osób niepełno-
sprawnych. Powstały również dwa obiek-
ty B&R (wiaty rowerowe) z 36 miejscami 
postojowymi. Wybudowano ścieżkę rowe-
rową o długości ponad 5 km, drogi dojaz-
dowe oraz chodnik. Zakupiono 2 autobu-
sy niskoemisyjne w ramach partnerstwa  
z ZKP sp. z o.o. 

realizacja węzła przesiadkowego  
w złotnikach w celu zwiększenia  
dostępności linii kolejowej nr 354  
poznań-piła
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Umowa podpisana w 2017 r.
• Całkowita wartość projektu: 11 000 000,00 zł. 
• Wartość dofinansowania: 6 500 000,00 zł. 

Projekt zakładał budowę węzła prze-
siadkowego z 70 miejscami postojowymi 
dla samochodów, 3 miejscami postojowy-
mi dla osób niepełnosprawnych, z wiatą 
rowerową na 30 miejsc postojowych dla 
rowerów. W ramach projektu wybudowa-
no drogę, chodniki, ścieżkę rowerową oraz 
zmodernizowano oświetlenie. Zakupiono  
4 autobusy niskoemisyjne w ramach part-
nerstwa z ZKP sp. z o.o.

projekt rządowy ,,Narodowy 
program rozwoju czytelnictwa”.  
• Pozyskane środki 24 000 zł.
projekt rządowy ,,aktywna Tablica’’ 
• Pozyskane środki 14 000 zł. 
projekt unijny ,,zdalna Szkoła + 
wsparcie ogólnopolskiej sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego’’ w gminie Suchy Las 
Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. 
• Pozyskane środki 55 000 zł. 
projekt unijny ,,Szkoła ćwiczeń  
w Suchym Lesie’’ 
• Pozyskane środki 1 122 588,43 zł.    
projekt unijny „Szkoły kompetencji  
w gminie suchy las” 
Dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego na lata 2014-2020, współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
• Pozyskane środki w kwocie 570 541,38 zł. 

projekt unijny ,,zdalna Szkoła 
wsparcie ogólnopolskiej sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego’’ w gminie Suchy Las 
Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.
• Pozyskane środki 80 000 zł. 

Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez Gminę Suchy Las  
z projektów w roku szkolnym 2019/2020 ze współpracy ze szkołami

FunDuszy eurOpejskich
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– Prawie 20 lat temu otwieraliśmy nowe 
gimnazjum. Wówczas nie było realnych po-
trzeb, by w budynku szkoły znajdowała się 
duża sala gimnastyczna. Dysponowaliśmy 
salą aktywnej rekreacji. Poza tym pół roku 

później miało miejsce uroczyste otwarcie 
hali Gminnego Ośrodka Sportu. Szkoła 
mogła korzystać i korzystała z tego obiek-
tu, a następnie oczywiście z pływalni. I ta 
współpraca była zawsze owocna. Z czasem 
okazało się, że zapotrzebowanie na halę 
GOS-u ze strony szkół, organizacji zdecy-
dowanie przekracza jej możliwości. Teraz 
problem ten został rozwiązany – mówił do 
zebranych dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Suchym Lesie Jarosław Krajewski. 

Nowa hala sportowa przy SP2 w pierw-
szej kolejności będzie służyła placówce i 
jej uczniom, ale w godzinach pozalekcyj-
nych także sportowi środowiskowemu i w 
tym czasie będzie dozorowana przez GOS. 
Chodzi o to, by jej efektywność była jak 
największa. – Obecnie z hali tej korzystają 
głównie nasze sucholeskie stowarzyszenia 

Basket Team i Suchary Suchy Las, jedną 
godzinę w tygodniu ma grupa dorosłych 
– informuje Katarzyna Kustoń, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu. 

– Aktywność sportowa dzieci, młodzieży, 

stowarzyszeń w naszej gminie jest bardzo 
duża. Z czego należy bardzo się cieszyć, 

ponieważ wychowanie w sporcie jest rów-
nie ważne, jak nauka i edukacja – wskazał 
wójt Grzegorz Wojtera. – To jednak powo-
duje, że potrzeby i oczekiwania społeczne 
są cały czas zdecydowanie większe niż na-
sze możliwości. Jako osoby odpowiedzial-
ne za bazę sportową mamy świadomość, że 
przed nami kolejne wyzwania. 

Wójt podczas spotkania wspomniał o 
potrzebach w tym samym zakresie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie. Jak 
informuje aurelia Szczęsna, kierownik Re-
feratu Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu 
Gminy Suchy Las, jeszcze w tym roku 
zostanie zlecone wykonanie koncepcji na 
modernizację sali gimnastycznej w sucho-
leskiej jedynce. 

Przy szkole tej obecnie realizowana 
jest inna inwestycja sportowa. Na finiszu 
jest modernizacja bieżni lekkoatletycznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli 
skocznią w dal z rozbiegiem oraz rzutnią 
do pchnięcia kulą. Infrastruktura ta wraz ze 
znajdującym się obok boiskiem zarządzana 
jest przez GOS. 

– Cieszę się, że z każdym obiektem mamy 
coś nowego – skomentowała podczas 
otwarcia hali przy SP2 anna ankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las.  
– Myślę, że w tej sytuacji pandemicznej 
tego najbardziej nam potrzeba – sportu, 
ruchu. Dzięki takim inwestycjom tę sytu-
ację możemy poprawić. 

Barbara Stachowiak

Infrastruktura sportowa w nowej 
odsłonie
Już od miesiąca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie korzystają z nowej 
hali sportowej. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyło się jej symboliczne 
otwarcie.
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Około 22-kilometrowy odcinek drogi 
S11 pomiędzy Obornikami a Poznaniem 
ma powstać do 2027 roku. Początek pro-
jektowanego odcinka drogi będzie znajdo-
wać się w pobliżu miejscowości Parkowo. 
Natomiast koniec na włączeniu do istnie-
jącej drogi ekspresowej S11, na wysoko-
ści węzła „Poznań-Północ” w Złotkowie.  
W gminie Suchy Las powstanie węzeł dro-
gowy w Chludowie. 

Obecnie GDDKia czeka na wydanie 
decyzji środowiskowej dla tego przedsię-
wzięcia. Wniosek w tej sprawie został zło-
żony w grudniu 2020 roku wraz z dwoma 
wariantami przebiegu drogi – wariantem 

wynikowym – preferowanym i wariantem 
2 – alternatywnym, z którymi można za-
poznać się na stronie internetowej www.

suchylas.pl / Samorząd gminny / Plany 
inwestycyjne. Zgodnie z zawiadomieniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu z dnia 23 sierpnia br., 
procedowanie ma zakończyć się w paź-
dzierniku tego roku.

Jak informują pracownicy Generalnej 
Dyrekcji, następnym etapem inwesty-
cyjnym będzie opracowanie Koncepcji 
Programowej, która uszczegółowi wska-
zane w decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach rozwiązania techniczne 
dla wariantu wskazanego do realizacji.  
W dalszej kolejności GDDKia wystąpi 
do właściwego organu o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID). Po tym jak decyzja ta sta-
nie się ostateczna, GDDKia będzie mogła 
ogłosić przetarg na realizację tego zadania 
w systemie projektuj i buduj. Przetarg ten 
planowany jest na pierwszy kwartał 2023 

roku. Natomiast realizacja inwestycji  
w latach 2024-2027. 

BS

S11 czeka na decyzję
W październiku tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma wydać decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku 
Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Tym samym zakończy się kolejny etap 
procesu inwestycyjnego, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Poznaniu. 

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

rEklaMa
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UsłUgi  
remontowo-wykończeniowe
• Układanie płytek  • malowanie, szpachlowanie
• montaż paneli podłogowych
• montaż płyt gipsowo-kartonowych, itp.

Pan Leszek  •  tel. 604 298 480

o komentarz na temat sytuacji  
w szkole podstawowej nr 1  
w Suchym Lesie poprosiliśmy wójta 
Gminy Suchy Las Grzegorza wojterę: 

Jako organ prowadzący, czyli podmiot 
odpowiedzialny za sytuację w szkołach 
podstawowych na terenie gminy, otrzyma-
liśmy jedną, drugą, dziesiątą informację, 
że pewne sprawy nie są prawidłowo regu-
lowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Su-
chym Lesie. Chodziło o brak planu zajęć 
– w sensie trwałym, różnego rodzaju pro-
blemy związane z organizacją zajęć spor-
towych, zajęć dodatkowych czy nadzór 
nad dziećmi, a nadzór to bezpieczeństwo.

Pani dyrektor Maria antas, to rzecz 
ogólnie znana, jest na długotrwałym zwol-
nieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, 
w takiej sytuacji szkołą zawiadują wice-
dyrektorzy – w przypadku Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Suchym Lesie doświadczeni 
pedagodzy, których jako nauczycieli nadal 
oceniam pozytywnie, ale nie sprostali za-
daniom prowadzenia i organizacji szkoły. 
Dlatego zdecydowałem się na podjęcie na-
tychmiastowych działań. 

Tak naprawdę ta sekwencja wydarzeń to 
jeden dzień. Najpierw rozmawiałem z Pa-
nem Jarosławem Krajewskim, dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie 

na temat możliwości pełnienia obowiąz-
ków. Po otrzymaniu odpowiedzi pozytyw-
nej skierowałem do niego wniosek o za-
miarze powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Le-
sie. Następnie zwróciłem się do Pani Wi-
cedyrektor o przygotowanie odpowiednich 
procedur. Jedną z nich jest zwołanie Rady 
Pedagogicznej. Tego samego dnia Rada się 
odbyła, za co jestem wdzięczny nauczy-
cielom, że pojawili się na jej posiedzeniu. 
Po zapoznaniu się z opinią Rady i jej prze-
analizowaniu, w trybie pilnym,  podjąłem 
decyzję o powierzeniu Panu Jarosławowi 

Krajewskiemu pełnienia obowiązków dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 
na czas nieobecności Pani dyrektor Marii 
antas, po to, by po południu pełniący obo-
wiązki dyrektora mógł usiąść i przygoto-
wać plan zajęć. 

Są takie sytuacje, które w potocznym 
języku nazywamy gaszeniem pożarów, 
kiedy nie ma czasu na konsultacje, a jest 
wręcz obowiązek korzystania ze swoich 
kompetencji. Trudno sobie wyobrazić, by 
przy gaszeniu pożaru prowadzić konsulta-
cje społeczne, tym bardziej, że nie ma ta-
kiego obowiązku. Pewnie, że ładniej to 

wygląda. Moglibyśmy wprowadzić dodat-
kowe procedury, które w moim przekona-
niu i tak nie zmieniłyby ostatecznego efek-
tu. Natomiast pamiętajmy, tutaj nadrzędną 
wartością były nie interesy osobiste, nie 
jakieś obsadzanie stanowisk – to bzdura. 
Jedyną nadrzędną wartością było przywró-
cenie równowagi w szkole. Zapewnienie 
bezpieczeństwa rozumianego w sposób 
bezpośredni, czyli nadzoru nad grupami 
uczniów i bezpieczeństwa jakie odczuwają 
uczniowie i rodzice poprzez wprowadzenie 
trwałych rozwiązań dydaktycznych.        

Szkoła SP1 w Suchym Lesie ma 
tymczasowo nowego dyrektora
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 16 września 
odbyła się nadzwyczajna Rada Pedagogiczna. Podczas Rady Pedagogicznej Zarządzeniem 
Nr 129/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.09.2021 r. nastąpiło powierzenie Panu 
Jarosławowi Krajewskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie na czas nieobecności Pani dyrektor Marii Antas.

rEklaMa
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Dyrektor Jarosław Krajewski:
W momencie oddawania bieżącego 

numeru do druku mogę powiedzieć, 
że po kilkudniowych konsultacjach z 
wieloma nauczycielami, koniecznych 
do dokonania zmian w ich przydziałach 
godzin i klas oraz przedmiotów, które 
przecież zostały wprowadzone w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego, mamy 
– moim zdaniem bardzo dobry – plan 
lekcji. Trudno bowiem nie cieszyć się z 
tego, że od poniedziałku 4 października 
br. będziemy mieć w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Wojciecha Bogusław-
skiego w Suchym Lesie pełną jedno-
zmianowość. Oznacza to, że wszystkie 
oddziały (klasy) będą rozpoczynać lek-
cje codziennie o godz. 8.00. 

Taka organizacja pracy szkoły jest 
niewątpliwie korzystna dla dzieci, ale 
jestem przekonany, że pozwoli także 
wielu rodzicom efektywniej planować 
czas. Dlaczego zmiana planu nastą-
pi dopiero 4 października? Dlatego, 
że do jego wdrożenia konieczne jest 
przeniesienie pracowni informatycz-
nej do większej sali. Dzięki temu znik-
nie podział na grupy w większości klas 
starszych, a dzieci z klas I – III będą 
mogły realizować edukację informa-
tyczną wykorzystując 24, a nie jak do 
tej pory 16 komputerów. Przyjęliśmy  
i w ich przypadku zasadę: jeden kom-
puter – jeden uczeń.

Dziękuję gronu pedagogicznemu za 
życzliwe podejście do zaplanowanych 
zmian. Plan lekcji, choć kluczowy  
w szkole, jest jedynie dobrym począt-
kiem do dalszych działań.
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awans na nauczyciela mianowanego to 
jeden z etapów ścieżki kariery w tym za-
wodzie. Ścieżka ta składa się z czterech 
stopni – od nauczyciela stażysty, przez na-
uczyciela kontraktowanego i mianowane-
go, po nauczyciela dyplomowanego. 

Warunkiem nadania nauczycielowi ko-
lejnego stopnia awansu zawodowego jest 
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 
określonych przepisami. W przypadku 
ubiegania się o awans na nauczyciela mia-
nowanego, oprócz wymaganego stażu pra-
cy, brane są pod uwagę m.in. dotychcza-
sowe osiągnięcia w nauczaniu i założenia 
nauczyciela, jeżeli chodzi o kształcenie 
uczniów. 

Ocena nauczyciela przebiega dwueta-
powo – w pierwszej kolejności w szkole, 

w której nauczyciel uczy. Następnie przez 
komisję kwalifikacyjną, powołaną przez 
organ prowadzący szkołę, którym dla szkół 
publicznych jest Gmina.

O awansie nauczycieli ostatecznie zde-
cydowała pięcioosobowa komisja kwalifi-

kacyjna powołana przez Wójta, składająca 
się z przedstawiciela Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, dwóch ekspertów, dyrektora 
danej placówki oświatowej, pod przewod-
nictwem kierownik Referatu Oświaty i 
Sportu Urzędu Gminy Suchy Las Violetty 
Pałącarz. 

Nauczyciele, którzy otrzymali awanse 
na nauczyciela mianowanego i tym samym 
podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 
uczą w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym 
Lesie, Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym 
Lesie, Zespole Szkół w Chludowie, Zespo-
le Szkół w Biedrusku oraz w Przedszkolu 
„Leśnych Ludków” w Suchym Lesie. 

BS

Nauczyciele podnoszą kwalifikacje
Dziesięcioro nauczycieli z gminy Suchy Las z rąk Wójta Gminy Grzegorza Wojtery otrzymało 
awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielom gratulowała 
również Violetta Pałącarz, kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las.
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Biblioteka poleca
dla dzieci: 
Shaun Tan, zguba, Kultura Gniewu 2021.

Był całkiem zwy-
czajny dzień. Niewiele 
się działo. Błądziłem 
po plaży, niestru-
dzenie uzupełniając 
swoją kolekcję kapsli  
i bez szczególnego po-
wodu przystanąłem, 
by spojrzeć w górę. 

I wtedy właśnie pierwszy raz ja zobaczy-
łem. Kim (lub czym) jest Zguba? Dlaczego 
wydaje się nie pasować do otoczenia? Dla-
czego nikt po nią nie przychodzi? Główny 
bohater wędruje z osobliwym stworzeniem 
po mieście i próbuje mu pomóc, ale ani  
w domu, ani nawet w ogrodowej szopie 
Zguba nie potrafi się odnaleźć. Z pomocą 
przychodzi pewne ogłoszenie, które obie-
cuje szybkie pozbycie się „problemu”. 
Tylko… czy łagodne stworzenie faktycz-
nie nim jest? Książka w niewielu słowach 
mieści w sobie historię rodzącej się relacji, 
troski o drugą istotę i apel o nieobojętność. 
Warstwa wizualna odsłania przed czytają-
cymi miejską betonową dżunglę, w której 

znaki, labirynty i postacie tworzą tajem-
niczy nastrój. Na podstawie Zguby Shaun 
Tan zrealizował nagrodzony Oscarem film 
animowany.

DLa MŁODziEży:
Emma Mills, Niemożliwa para, Media 

rodzina 2021.
Niemożliwa para to 

prosta, choć ujmująca 
historia o dorastaniu, na-
prawianiu błędów i o da- 
waniu drugiej szansy. 
Troje głównych boha-
terów na pozór różni 
wszystko. Gideon jest 

gwiazdą amatorskiego teatru i najpopu-
larniejszym chłopakiem w szkole. Iris to 
złośliwa bogaczka, która nieświadomie 
odpycha od siebie każdego, kto się do niej 
zbliża. Wyjątkowo dojrzała Claudia bardzo 
serio traktuje naukę, rodzinę i przyjaźń. 
Okoliczności sprawiają, że wszyscy troje 
angażują się w wystawienie szkolnej ada-
ptacji Snu nocy letniej Szekspira. Połączą 
ich: gry komputerowe, głęboka (i pełna 
ironii) przyjaźń a nawet romantyczna mi-
łość. Przez niemal 400 stron bohaterowie 
budują relacje, psują i naprawiają przyjaź-
nie, głębsze uczucia oraz dojrzewają do 

trudnych decyzji. Dla wielbicieli powieści 
young adult i nie tylko!

DLa DOrOSŁych:
zośka papużanka, Kąkol,  
wyd. Marginesy 2021.

Kąkol to pełna uro-
ku powieść, której 
kanwą są wakacje na 
wsi i skomplikowane 
relacje międzyludzkie. 
Narratorką jest kilku-
nastoletnia dziewczy-
na, która wraz z całą 
rodziną przyjeżdża do 
dziadków na wieś, by 

spędzić w ciasnym, zimnym domu dwa 
letnie miesiące. Czytelnicy śledzą rodzin-
ne niesnaski, zawiązujące się przyjaźnie 
i napięcia wynikające ze społecznych 
różnic. Dla narratorki jest to jednak czas 
niezwykły, niemal baśniowy. Odbicie jej 
spojrzenia na świat odczytujemy w języku: 
zachwyt smakami i zapachami natury oraz 
plastyczne metafory sprawiają, że Kąkol 
czyta się jednym tchem, a wrażenie jakie 
pozostawia lektura, przypomina słodko-
gorzkie wspomnienia nastoletnich waka-
cji. 

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

Efektem końcowym jest odtworzenie 
zniszczonego przedmiotu i dodatkowe 
ozdobienie go żyłami szlachetnych metali. 
Technika kintsugi jest pracochłonna, dlate-

go też naprawie poddawane są zazwyczaj 
przedmioty szczególnie ważne lub lubiane 
przez użytkownika. Ponadto tradycyjnie 
przypisuje się tak naprawionemu przed-

miotowi większą wartość artystyczną, 
niż posiadał przed zniszczeniem. Na or-
ganizowanych przez CKiBP warsztatach 
uczestnicy poznają rys historyczny, nałożą 
metale na wcześniej sklejone czarki raku 
oraz posklejają przyniesione przez siebie 
stłuczone naczynia. 

Zajęcia poprowadzi Justyna Skowyr-
ska-Górska. Malarka, ceramik, pedagog, 
animatorka kultury, absolwentka akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie na wydzia-
le malarstwa ze specjalizacją z ceramiki.  
W swojej pracy skutecznie łączy doświad-
czenie pedagoga, z umiejętnościami ar-
tysty-plastyka. Wysoce ocenia ceramikę 
również jako narzędzie do pracy w art-
terapii. W tej pracy glina wydaje się być 
narzędziem idealnym. Poprawia zdolno-
ści manualne i poprzez proces tworzenia 
zwiększa samoocenę, zbliża ludzi, pozwa-
la im wyrazić siebie. Jest to materiał wy-
jątkowo wdzięczny, dzięki czemu każdy  
w dziedzinie ceramiki może odnieść suk-
ces.

Zapisy do 15 października.

20 października 2021 godz. 18.00-20.30 
Centrum kultury i Biblioteka publiczna 
Gminy suchy las
ul. szkolna 16, 62-002 suchy las
tel. 61 2500 400 i 61 2500 402
koszt: 250 zł

Kintsugi
Kintsugi to japońska technika i sztuka naprawy potłuczonych wyrobów glinianych, 
polegająca na łączeniu elementów wyrobu laką z dodatkiem sproszkowanych metali 
szlachetnych, takich jak złoto, srebro, platyna. 
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Podczas akcji plenerowych szydełko-
waliśmy wspólne dzieło, które zostało  
w miejscu spotkań, ubierając drzewa, ba-
rierki, czy Wojciecha Bogusławskiego. 
Tym razem, na zajęciach każdy wykona 
coś dla siebie, a będzie to koszyk kokon  
ze sznurka bawełnianego. Koszyk moż-
na wykorzystać na wiele sposobów, jako 
kwietnik, pojemnik na zabawki lub inne 
drobne przedmioty. 

Na warsztatach, poza wybranym sznur-
kiem, będzie na Ciebie czekać jak zawsze, 
gotowa instrukcja, fachowa pomoc i miłe 
towarzystwo.

koszt: 100 zł / 50 zł z własnymi materiałami
Zapisy do 22 października.
30 października 2021 godz. 10.00-13.00 
Centrum kultury i Biblioteka publiczna 
Gminy suchy las ul. szkolna 16,  
62-002 suchy las, tel. 61 2500 400  
i 61 2500 402
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Żuki Rock and Roll Band 
w Chludowie

Kokon
W odpowiedzi na zainteresowanie szydełkowymi warsztatami plenerowymi, które 
odbywały się w ramach obchodów 30-lecia CKiBP pod hasłem yarnbombing, zapraszamy 
Was tym razem na warsztaty stacjonarne. 

Koncert na pożegnanie lata i powitanie 
jesieni. W piątek, 1 października, w Mię-
dzynarodowym Dniu Muzyki, wystąpi  
w Chludowie poznański zespół Żuki Rock 
and Roll Band. Koncert rozpocznie się  
o godz. 20.00, na tarasie nad wewnętrz-
nym dziedzińcem Starego Baru w Chlu-
dowie. Publiczność zapraszamy na dzie-
dziniec, z gotowością do zabawy i na 
wszelki wypadek w ciepłych bluzach.  
W razie niepogody koncert odbędzie się 
w sali widowiskowej.
Czwórka muzyków w klasycznym roc-
kandrollowym składzie, która wykonuje 
utwory głównie z repertuaru Beatlesów 

i Czerwonych Gitar, dostarczy nam 
wszystkim wielką porcję dobrej energii!
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Stacja kolejowa w Złotnikach znajduje 
się przy linii kolejowej nr 354 z Poznania do 
Piły. Otwarto ją w 1879 roku i jest jednym 
z najstarszych takich obiektów  
w regionie. Od początku swo-
jego istnienia, stacja w Złot-
nikach pełniła ważną rolę  
w życiu mieszkańców okolicz-
nych terenów. Zaprojektowano 
ją nie tylko do obsługi ruchu 
pociągów pasażerskich, ale 
i towarowych. Kiedyś na jej 
wyposażeniu były: bocznica, 
rampa przeładunkowa, dźwig 
towarowy oraz pomieszczenie 
przeznaczone do przechowy-
wania ładunków. Rozwiązania 
te miały na celu usprawnienie 
i skrócenie czasu niezbędnego 
na załadunek lub rozładunek 
wagonów. 

Zmieniło się to dopiero w XXI wieku 
i było związane z rozwojem infrastruktury 

drogowej i transportu kołowego. Poza tym, 
większość obecnych mieszkańców oko-
licznych terenów nie zajmuje się uprawą 

roli i hodowlą zwierząt. W związku z tym, 
funkcja stacji, jako miejsca załadunku i 
rozładunku towarów straciła na znaczeniu. 

Obecnie, po dawnej bocznicy i rampie 
przeładunkowej nie ma nawet śladu, podob-
nie jak i po dźwigu do przenoszenia ładun-
ku. 

Dziś stacja kolejowa w Złotnikach jest 
nowoczesnym, zintegrowanym węzłem 

przesiadkowym, z odnowionym 
peronem, posiadającym wiatę  
z ławką dla oczekujących na po-
ciąg, bezpiecznymi podjazdami 
dla osób niepełnosprawnych, 
parkingami dla samochodów  
i rowerów oraz przystankiem 
autobusowym.

Budynek wyremontowano ze 
szczególną dbałością o zacho-
wanie zabytkowych elemen-
tów szachulcowej konstrukcji. 
W odrestaurowanym budynku 
mają swoją siedzibę bibliote-
ka, czytelnia i Straż Gminna. 
Obecnie łączy on historię ze 
współczesnością.

Ryszard Chruszczewski

Stacja kolejowa w Złotnikach

Budynek starego dworca został funk-
cjonalnie podzielony na trzy niezależne 
części. Część magazynową przeznaczono 
na bibliotekę z czytelnią, nastawnię na po-
czekalnię dla pasażerów, a główną część 
budynku z poczekalnią na siedzibę Straży 
Gminnej. W miejscu części gospodarczej 
znajduje się garaż dwustanowiskowy. Do 
biblioteki prowadzą dwa wejścia, jedno od 
frontu, a drugie od strony peronu i pocze-
kalni, tak aby podróżni bez wychodzenia na 
zewnątrz mogli z niej korzystać. Bibliote-
ka została zlokalizowana na trzech kondy-
gnacjach. Na parterze umieszczone zostały 
przede wszystkim zbiory dla najmłodszych 
użytkowników wraz ze stanowiskiem ob-
sługi, powiązanym z zapleczem socjalnym. 
Na antresoli mieszczą się regały z litera-
turą beletrystyczną dla dorosłych, a także 
biografie, reportaże i audiobooki. Tu moż-
na również skorzystać z miejsca do ko-
rzystania z katalogu on-line. Na poziomie 
piwnic zlokalizowano część gospodarczą 
wraz z magazynem książek z inwentarzem 
publikacji popularno-naukowych, udostęp-

nianym czytelnikom na zamówienie.
Filia biblioteczna w Złotnikach jest  

w całości skomputeryzowana, co niezwy-
kle ułatwia organizację pracy. Katalog jest 
dostępny wyłącznie on-line z usługą inter-
netowego zamawiania książek. Obecnie  
w Złotnikach można skorzystać z ponad  
13 tys. woluminów, około 140 audiobo-

oków, a także zaprenumerowanych czaso-
pism. Biblioteka swą działalnością obej-
muje obsługę wypożyczeń na zewnątrz, 
udostępnianie zbiorów na miejscu, dzia-
łalność informacyjną, udzielanie informa-
cji rzeczowych i bibliograficznych, udo-
stępnianie prasy. Do naszej placówki przy  
ul. Dworcowej 2 zapraszamy w nowych go-
dzinach funkcjonowania od 12.00 do 18.00 
w każdy wtorek, środę oraz czwartek. 

Izabela Majewska

Filia biblioteczna w Złotnikach 
przy ul. Dworcowej 2
Filia biblioteczna w Złotnikach w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy Suchy funkcjonuje od 1990 roku. Długoletni użytkownicy z sentymentem 
będą wspominać ją jako filię z Żukowej 14.  
Z dniem 21 września 2021 r. placówka ta zaczyna swą pracę w nowej lokalizacji przy  
ul. Dworcowej 2, w przebudowanym obiekcie dworca PKP. 
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Montownia wyobraźni
Zapraszamy serdecznie najmłod-

szych do wzięcia udziału w cyklicz-
nych warsztatach plastycznych pod 
hasłem Montownia wyobraźni, 
gdzie dzieci będą mogły rozwijać 
manualne zdolności oraz realizować 
swe twórcze pasje. Za pomocą różne-
go rodzaju technik wspólnie będzie-
my wcielać w życie nasze pomysły 
podczas realizowania konkretnych 
projektów plastycznych. Wracamy  
do formuły stacjonarnej.

koszt: bezpłatne
Wiek: od 7 do 9 lat
liczba uczestników: do 12 osób

Zapisy na warsztaty w Chludowie:
11.10.2021, godz. 16.00
Filia biblioteczna, ul. szkolna 2, 
tel. 61 81 16 503

Zapisy na warsztaty w suchym lesie:  
25.10.2021, godz. 16.00
Biblioteka publiczna, ul. szkolna 
16, tel. 61 25 00 401
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Czy można lepiej poznać kraj i jego 
mieszkańców, niż zamieszkując w nim? Ka-
rolina Filipiak, filolog polonista, wieloletni 
pilot wycieczek po Europie, z Poznania do 
Niemiec zawsze miała blisko. ale dopiero 
przeprowadzka do Hesji, położonej w sa-
mym sercu Niemiec, pozwoliła jej napraw-
dę poznać kraj naszych zachodnich sąsia-
dów. W swojej Lorelei czeka. Opowieści  
o Niemczech (2021) pokazuje meandry ży-
cia świeżego emigranta, ale przede wszyst-
kim mówi o kraju i jego mieszkańcach. 
Zabiera czytelników w cudowne miejsca, 
z daleka od tłumów turystów, opowiada 
fascynujące historie o miastach i miastecz-
kach oraz niezliczonych zabytkach.

Od autorki:
Książkę zakończyłam w grudniu 2020 

roku rozdziałem Stille Nacht. Europa 
przeżywała właśnie drugą wielką falę ko-
ronazarażeń. Deeplocki pozamykały nas  

w granicach i w mieszkaniach. Ale mam 
nadzieję, że wkrótce, gdy dzięki szczepion-
kom wszyscy wspólnie okiełznamy wirusa, 
ruch między Polską i Niemcami ponownie 
ożyje. I wówczas moje felietony będą mi-
łym uzupełnieniem Państwa wakacyjnych 
lub biznesowych podróży.

Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy Suchy Las serdecznie zapra-
szają na spotkanie autorskie z karoliną  

Filipiak, które odbędzie się 15 październi-
ka 2021 o godzinie 19.00. Wstęp na spotka-
nie jest bezpłatny, należy jednak wcześniej 
pobrać wejściówkę z Biblioteki Publicznej 
w Suchym Lesie lub z filii bibliotecznej  
w Złotnikach albo Chludowie.

Spotkanie autorskie  
z Karoliną Filipiak
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WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce

KoNCERt ZESPołu ŻuKI 01.10.2021, 
godz. 20:00

stary Bar chludowo
wstęp wolny

MoNtoWNIA WYoBRAźNI 11.10.2021, 
godz. 16:00

Biblioteka w chludowie
zapisy: 61 81 16 503

SPEKtAKL KłAMStWo
Obsada: Kalska, Roznerski, 

skrzynecka, szwedes

13.10.2021,  
godz. 20:00

cKiBP 
sala widowiskowa 
bilety: 150/100 zł 

AKADEMIA GIER PLANSZoWYCh 15.10.2021,  
godz. 16:00

cKiBP
zapisy: 612 500 401

WARSZtAtY KINtSuGI  
– japońska sztuka łączenia ceramiki

20.10.2021,  
godz. 18:00

cKiBP 
zapisy 612 500 400/ 402

koszt: 250 zł

MoNtoWNIA WYoBRAźNI 25.10.2021,  
godz. 16:00

cKiBP 
biblioteka w suchym Lesie

zapisy: 61 25 00 401
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Krajobraz środkowej Wielkopolski to 
w dużej mierze efekt działania lądolodu. 
Olbrzymie masy lodu, które nasunęły się z 
terenu dzisiejszej Skandynawii, spiętrzały 
wały wzgórz zwanych morenami czoło-
wymi, a wody płynące pod lodem żłobiły 
głębokie rynny. Po cofnięciu się lądolodu 
rzeźbę terenu zaczęły kształtować również 
wiatr (tworząc wydmy) i rzeki.
Na tropach lądolodu

adam Wodziczko, inicjator utworze-
nia Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
nazwał ten teren żywym muzeum form 
polodowcowych. Terenową lekcję geogra-
fii najlepiej zafundować sobie na ścieżce 
dydaktycznej Na tropach lądolodu. Na 

trasie znalazło się m.in. Jezioro Kociołek, 
które powstało jako zagłębienie wydrążo-
ne przez wodę pod powierzchnią lodu oraz 
Oz Bukowsko-Mosiński – wydłużony wał 
przypominający nasyp kolejowy. Oz zbu-
dowany z piasku i żwiru, które osadziły się 
w tunelu pod lądolodem, jest jednym z naj-
dłuższych w Europie poza Skandynawią. 
Dawnym wzgórzem polodowcowym (tzw. 
kemem) jest Wyspa Zamkowa na Jeziorze 
Góreckim, ale największe wysokości osią-
gają wzgórza morenowe, co wykorzystuje 
się, umieszczając na nich wieże widokowe, 
tak jak na Morenie Pożegowskiej w Mo-
sinie albo na Dziewiczej Górze. Sporych 

różnic wysokości – jak na warunki wiel-
kopolskie – można się też spodziewać w 
Parku Krajobrazowym Promno.
wyrzeźbione przez wodę

Podczas dłuższego postoju lądolodu 
wypływające z niego masy wody połączo-
ne z wodami Prawarty wyżłobiły potężną, 
szeroką dolinę, zwaną Pradoliną Warszaw-
sko-Berlińską. Dziś płynie nią Warta oraz 
Kanał Mosiński. Sytuacja powtórzyła się 
na północ od Poznania, gdzie powstała 
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (wyko-
rzystywana przez Wartę i dolną Wełnę). 
Pomiędzy nimi ciągnie się pasmo wzgórz 
morenowych, które przecina wąska dolina 
Poznańskiego Przełomu Warty. W wie-
lu miejscach doliny występują wydmy, o 
czym świadczy nazwa Sahara Lubońska i 
o czym przekonują się rowerzyści na Nad-
warciańskim Szlaku Rowerowym.  Uni-
katowym obiektem jest imponujący tor 
motocrossowy w miejscu dawnej kopalni 
kruszyw nad Wartą w Obornikach. 

Meandrująca (wijąca się) Warta po-
zostawiła liczne starorzecza – fragmenty 
dawnego koryta. Można je oglądać na Łę-
gach Mechlińskich, na Bobrowym Szlaku 
w Czmońcu i w Rezerwacie Krajkowo. 
Często mają ciekawe nazwy – jak Jeziórko 
przy parku pałacowym w Rogalinie, Świę-
conka w Radzewicach czy Kocie Doły w 
Luboniu. Większe zbiorniki w rejonie Po-
znania to najczęściej jeziora w polodowco-
wych rynnach, a więc długie, wąskie i głę-
bokie, jak jeziora Kierskie, Strykowskie, 
Lusowskie, Niepruszewskie i Grzymisław-
skie albo ciąg jezior w rejonie Kórnika. 
Przy okazji warto odnotować najciekaw-
sze wyspy (na Jeziorze Swarzędzkim, na 
Wełnie w Obornikach, Ostrów Radzimski 
na Warcie), imponujący Półwysep Szyja w 
Bninie oraz Źródełko Żarnowiec.

Efektem rzeźbiarskiej działalności jest 
również malownicza dolina Cybiny koło 
Gortatowa i dolina Wełny oglądana z 
punktu widokowego w rejonie Kowanów-
ka. Woda wyżłobiła również nawiedzony 
wąwóz w Babicy, Jar pod Uzarzewem, 
Śnieżycowy Jar w rejonie Starczanowa czy 

wąwozy erozyjne w obrębie Puszczykow-
skich Gór w Wielkopolskim Parku Naro-
dowym.
przybysze z północy

Głazy narzutowe, zwane eratykami, to 
olbrzymie kamienie przyniesione przez lą-
dolód. Największe często zyskują własną 
nazwę. Na uwagę zasługują głazy Wielko-
polskiego Parku Narodowego: największy 
– Głaz Leśników, Głaz adama Wodziczki 
czy Głaz Franciszka Jaśkowiaka, a także 
Głaz Zamoyskiego, który nie jest eraty-
kiem, lecz skałą sprowadzoną z Tatr. Przy 
Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach po-
wstał ogródek petrograficzny, gdzie moż-
na zobaczyć aż 20 różnych typów głazów 
narzutowych. Wśród ciekawych eratyków 
warto wymienić głaz Wojciecha Bogusław-
skiego w Glinnie i głaz wydobyty z dna 
Warty, stojący przy kościele w Rogalinku. 
Kilka lat temu do sąsiedniego Rogalina 
przywieziono z kopalni odkrywkowej w 
Koninie głaz narzutowy, który waży – ba-
gatela – ponad 25 ton! Zupełnie inne, ko-
smiczne pochodzenie mają meteoryty z ko-
lekcji poznańskiego Muzeum Ziemi, które 
uderzyły w ziemię w rejonie poznańskiego 
rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko.

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.

Krajobraz – instrukcja obsługi
Przewodniki turystyczne oprócz zabytków i atrakcji opisują przyrodę, także tę nieożywioną. 
Pojawiające się w nich pojęcia takie jak półwysep czy wydma nikomu nie sprawią 
problemu, ale morena czołowa czy eratyk to już trudniejsza sprawa, a oz kojarzy się co 
najwyżej z czarnoksiężnikiem. Czas więc na wycieczkę geoturystyczną, by spojrzeć na 
okolice Poznania okiem geografa.
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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
ady sztygnij się z wyra, bo jest wuch-
ta rzeczy do zrobienia – woła do męża 
w sobotni poranek staruszka. Tyn 
zrobił głupią sznupę, podrapoł się po 
glacy i wygęgoł. Tej, a po co mom się 
tak gzić, nie słyszołem jeszczy żeby  
z nygustwa ktuś odjechoł, a ty wiesz 
jako wuchta wiary kojfła z przemę-
czenia.

W lani na relci kanonik mówi do dziecia-
rów: słuchejcie szaranki, arabowie mogą 
mieć kilka żon i to się nazywa poligamia. 
Chrześcijanie tymczasem mogą mieć tylko 
jedną żonę i to się nazywa... – zawiesił głos. 
Boźdórki glace pospuszczały i nic. Ksiądz 
ślipi się po cołkiej klasie i zaczyna podpo-
wiadać: no dalej bachórki mono..., mono..
Po chwili Jasiu podnosi grabę do góry  
i mówi – to się nazywa monotonia.

W sierpniowym wydaniu „Gazety 
Sucholeskiej” zaprosiliśmy Państwa do 
zabawy, a mianowicie przetłumaczenia z 
gwary poznańskiej na język ogólny frag-
mentu felietonu Jana Strugarka.

W zabawie wzięły udział dwie oso-
by, które doskonale poradziły sobie  
z zadaniem. Serdecznie gratulujemy 
Pani Weronice Wieczorek oraz Panu 
Leszkowi Słodackiemu! Książki z płytą  
„U Werunki i Stacha na klejdrach”,   
z dedykacją autora Jana Strugarka zosta-
ną przesłane pocztą. 

Poniżej zamieszczamy fragment fe-
lietonu w gwarze poznańskiej oraz jego 
tłumaczenia na język ogólny. 

***
Inny znowu klepidupa, nie wiadomo 

po co, chwalił się ile to on pączków spuc-
nie na jedno posiedzenie. Jakoś baba w 
cimnozielunej jaczce obczaskiwała swo-

jego zińcia jaki to on jest nyrol  a przez to 
jej córa ciungle w jednych i tych samych 
lompach łazi. W mjindzyczasie nicpoty 
gzubek loto jak wartołka i próbuje bawić 
się z matką w gonito. Ta szpuluje za nim 
mjindzy wiarą w te i wefte przestawiając 
i szturchając wszystkich stojących. Fyflo 
się przy tym wniebogłosy: ty luntrusie 
nieusłuchany jak Cię chapnę to dosta-
niesz taki wiks, że Cię rodzony ojciec nie 
pozno. Istny kintop mówię Wom.

***
Weronika Wieczorek: Inny z kolei 

plotkarz, nie wiadomo po co, przechwalał 
się ile to on sam potrafi zjeść pączków na 
raz. Z kolei Pani w ciemnozielonej ma-
rynarce upomniała swojego zięcia, jaki 
z niego dusigrosz, że jej córka cały czas 
chodzi ubrana w tych samych rzeczach. 
W międzyczasie niegrzeczny dzieciak 
nie może usiedzieć w jednym miejscu 

i chce bawić się z mamą w berka. I tak 
się bawią, że mama biega za nim między 
ludźmi czasami wpadając na kogoś lub 
popychając. Biegając krzyczy: Ty łobu-
ziaku, jak Cię tak złapię, dostaniesz takie 
lanie, że nawet tata Cię nie pozna. Niezły 
film – mówię Wam.

***
leszek słodacki: Inny znowu gadu-

ła, nie wiadomo po co, chwali się ile to 
on pączków zje za jednym razem. Jakaś 
kobieta w ciemnozielonej kurtce obga-
dywała swojego zięcia jaki to on jest 
skąpiec, a przez to jej córka zawsze w 
jednych i tych samych ubraniach chodzi.  
W międzyczasie niegrzeczny dzieciak 
biega jak nakręcony i próbuje bawić się z 
matką w berka. Ta biega za nim między 
ludźmi w jedną i drugą stronę przestawia-
jąc i szturchając wszystkich stojących. 
Krzyczy przy tym na głos: ty łobuzie nie-
usłuchany, jak Cię złapię to dostaniesz 
lanie, że Cię rodzony ojciec nie pozna. 
ale kino mówię Wam.

zabawa z gwarą poznańską!

Każdy senior, który ukończył 60 lat 
może wyrobić bezpłatnie własną Ogólno-
polską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia 
do zniżek w wielu punktach w całej Pol-
sce, w tym m.in. w sanatoriach, uzdrowi-
skach, przychodniach, gabinetach rehabili-
tacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Obecnie w naszej gminie mamy wy-
danych 680 kart. Współpracujemy z 20 
Partnerami z terenu gminy, którzy oferują 
zniżki dla posiadaczy Karty Seniora. Li-

sta wszystkich 2500 punktów 
honorujących Ogólnopolską 
Kartę Seniora znajduje się 
na stronie internetowej www.
glosseniora.pl. Niemal każde-
go dnia do programu dołącza-
ją nowe firmy, które deklarują 
współpracę z Głosem Seniora 
i tym samym wprowadzają rabaty dla po-
siadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora 
(OKS).

Zapraszamy Seniorów, którzy jeszcze 
nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra do wypełnienia formularza oraz odebra-
nia bezpłatnej Karty w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Bogusław-
skiego 17 w Suchym Lesie. 

Zapraszamy również nowych Partne-
rów, którzy chcieliby zaofe-
rować dowolne rabaty, zniżki 
oraz oferty specjalne seniorom. 
Wystarczy, że przedstawiciel 
firmy wypełni formularz zgło-
szeniowy dostępny na stro-
nie ops.suchylas.pl / zakładka 
Ogólnopolska Karta Seniora – 
edycja Suchy Las i wyśle dro-
gą mailową na adres: wolonta-

riat@ops.suchylas.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie

Ogólnopolska Karta Seniora!
Gmina Suchy Las w roku 2019 przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Program ten jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 20 lat podejmuje 
wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskiwane są od gmin partnerskich, sponsorów  
i z darowizn.
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Czy wiesz, że…
„Wzgórze Focha” (na mapie z lat 20-tych XX w. oznaczone jako góra Marszałka Focha), 
znajdujące się na terenie dzisiejszego poligonu Biedrusko, zostało nazwane na cześć 
wybitnego dowódcy w związku z jego przyjazdem do Poznania i wizytą w Biedrusku,  
w dniach 7 i 8 maja 1923 roku. 

O tym historycznym wydarzeniu rozpi-
sywały się gazety w całej Polsce. Marszałek 
Ferdinand Foch w Biedrusku uczestniczył 
w ćwiczeniach wojskowych, połączonych 
z ostrym strzelaniem. a tak relacjonowała 
to na swoich łamach poznańska prasa. 

„Droga do Biedruska, którą przeje-
chał Marszałek Foch była pięknie ude-
korowana, wszędzie stały szpalery dzie-
ci witające z entuzjazmem marszałka. 
Na dworcu masa pojazdów i samocho-
dów – przybyło obywatelstwo prawie  
z całego Księstwa. (…)”. 

„(…) Samochody cywilów 
pozostały daleko w punktach nie-
zagrożonych ostrymi nabojami, 
czyli że – ta część publiczności, 
która istotnie coś z manewrów 
zobaczyć chciała, zrobiła około 
12 kilometrów w tym dniu „na 
piechotę”. (…) Ćwiczenia urzą-
dzone w Biedrusku dawały złu-
dzenie prawdziwej bitwy, czyli 
że mogły stanowić o powzięciu 
wyobrażenia, jak to wygląda w 
polu”. 

Ćwiczenia w Biedrusku rozpo-
częły się o godz. 9.10. „Walczy-
ły z sobą dwie armie: czerwona  
i niebieska. W pewnym momen-
cie czerwona została pobita na li-
nii Swarzędz-Poznań i cofnęła się 
na linię Warty i aby wstrzymać 
nacisk nieprzyjaciela pozosta-
wiła tu część swych wojsk. Siły 
jej składały się z 1 batalionu pie-
choty i pułku kawalerii, 3 baterii 
polnych i 1 ciężkiej: siły te zgro-
madziły się koło Kniszyna. Na-
tomiast armia niebieska wysłała 

w pościg 1 pułk piechoty, 3 baterie lekkie, 
1 ciężką i 1 szwadron kawalerii – i wyparła 
wroga z Kniszyna: ten cofnął się w okolice 
pagórka Sobieskiego, a i ztamtąd wyparty 

skoncentrował się na Górze Hetmanów i 
próbował rozwinąć kontratak. Począwszy 
od chwili gdy szło o Kniszyn, poczęto strze-
lać ostrymi nabojami: w pewnym momen-
cie rozwinięto ogień huraganowy, padło 60 
strzałów armatnich. Co minuta przelatywał 
powietrzem z głuchym, długo słyszanym 
świstem granat i pękał z hukiem daleko,  
a tylko słupy ciemnego dymu, zmiesza-
nego ze słupem wydartej w górę ziemi 
znaczyły ślad, kędy padał. Później idąc 
szlakiem armii zwycięzkiej odnaleźć 

można było na polach 
odłamki szrapneli lub 
kamienie, najwidoczniej 
świeżo potrzaskane gra-
natami na części. Ranni? 
Zabici? Nie, takich nie 
było. ale byli tacy, co 
rany i śmierć „markowa-
li”. Leżeli więc na polu, 
obandażowani prowizo-
rycznie i z niezmierną 
uciechą przyjmowali pa-

pierosa. Nie wstawali zaś dla tego jedynie, 
by także służba sanitarna, jej sprawność 
i bystrość miały pole do popisu. W obec-
ności Marszałka Focha. Świadomość tej 

wielkiej godziny niezawodnie towarzyszy-
ła każdemu żołnierzowi z osobna”. 

Marszałek obserwował działania żoł-
nierzy z pagórków – naturalnych oraz 
sztucznie wzniesionych, które były do-
skonałymi punktami obserwacyjnymi, co 

zostało uwiecznione na rysunku 

autorstwa Leona Prauzińskiego, 
artysty malarza i powstańca wiel-
kopolskiego. Rysunek ten przedsta-

wia Marszałka Focha w otoczeniu sztabu 
dowództwa 7-ego korpusu z gen. Raszew-
skim. Wzgórze to, z którego Marszałek 
przyglądał się manewrom, zostało nazwa-
ne „Wzgórzem Marszałka Focha”. 

Po skończonych ćwiczeniach Marsza-
łek, jak i zgromadzona publiczność mieli 
okazję obejrzeć polską bitewną defiladę. 
Prezentowała się artyleria, ułani. „Światem 
niosły się radosne, huczne, bojowe dźwię-
ki pieśni, wygrywanych przez zmieniające 
się orkiestry, a odbijała je niedaleka ściana 
boru, powracając w echowem przymgnie-
niu uszom zapatrzonych wciąż jeszcze wi-
dzów i słuchaczy (…)”. 

Zebrała Barbara Stachowiak
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To uroczyste spotkanie w duchu patrio-
tycznym zgromadziło przedstawicieli ko-
ścioła, parlamentarzystów, przedstawicieli 
władz samorządowych, wojska, jednostek 
organizacyjnych gminy, organizacji, a tak-
że mieszkańców. Wspólnie oddano hołd 
wszystkim poległym oraz pomordowa-
nym, i tym którym przyszło żyć i walczyć 
w czasie tej najbardziej niszczyciel-
skiej i krwawej wojny w dziejach 
ludzkości. 

Wojna ta pochłonęła miliony ludz-
kich istnień. Nie oszczędziła także 
mieszkańców gminy Suchy Las. 

– Żyjemy na ziemi doświadczonej 
męczeństwem i cierpieniem – mówił 
podczas mszy św. o. Franciszek Bąk. 
Misjonarz werbista wspomniał o 
swoich współbraciach, którzy doznali 
okrucieństwa ze strony zaborcy. 

 Historia Domu Misyjnego w 
Chludowie z tamtego okresu przed-
stawia się następująco: W ogólnej 
zawierusze wrześniowej ewakuowa-
no 45 mieszkańców Domu św. Sta-
nisława pod Kutno, skąd dopiero po 
zakończeniu kampanii wrześniowej 
wrócili do Chludowa. Początkowo 
mogli kontynuować studia filozoficz-
ne, nawet jeszcze wtedy, kiedy 25 
stycznia 1940 roku wszyscy miesz-
kańcy Domu zostali internowani i 
pozbawieni środków do życia. Rów-
nocześnie gestapo osadziło w Domu 
ponad 60 księży z diecezji poznańskiej 
i gnieźnieńskiej oraz członków innych 
zakonów z okolic Poznania. W maju 
1940 roku większość z nich trafiła do 
obozu w Dachau, w tym także 26 kleryków 
werbistów. Ich mistrz nowicjatu, o. Mzyk, 
uprzedził ich na „drodze krzyżowej”, ginąc 
w Poznaniu w Forcie VII od kul gestapow-
ca. Po nim życie swe oddało 14 kleryków 
chludowskich. Opustoszały Dom św. Stani-
sława przejął niemiecki Wehrmacht. 

Uczniowie i wykładowcy seminarium 
duchownego w Chludowie zostali wspo-
mniani w apelu pamięci wśród tych, któ-
rych patriotyczna postawa została uznana 
przez okupanta za niebezpieczną.

Kapitan Łukasz Orzechowski odczytu-
jąc apel wezwał także bohaterskich żołnie-
rzy Kampanii Wrześniowej; tych, którzy 

zginęli w walce i tych, których śmierć spo-
tkała w niewoli niemieckiej  i sowieckiej; 
żołnierzy polskich, którzy na wielu fron-
tach tej wojny, na Wschodzie i na Zacho-
dzie, ginęli wierni hasłu „Za wolność Wa-
szą i Naszą”; żołnierzy Polski Podziemnej, 
którzy oddali swe życie za wolność i nie-

podległość naszej Ojczyzny; mieszkańców 
Łagiewnik i okolicznych wsi zgładzonych 
w odwecie za ujęcie lotników niemieckich; 
pomordowanych członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych, których ukarano za su-
mienną służbę Ojczyźnie; mieszkańców 
gminy, którzy stracili życie w walce z 
przedzierającymi się z Cytadeli Poznań-
skiej oddziałami niemieckimi; wszystkie 
osoby, które poniosły śmierć w tej okrutnej 
wojnie walcząc o słuszne prawa narodów 
do wolności i niepodległości. 

Na ich cześć żołnierze Wojska 
Polskiego oddali salwę honorową, 
a uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty pod pomnikiem. Odbył się 
także koncert Orkiestry Dętej Chlu-
dowo pod batutą Krzysztofa Żeleś-
kiewicza z występem solisty Marka 
Szymańskiego. 

– Spotkanie w Łagiewnikach ma 
kilka znaczeń – mówił do zebranych 
wójt Grzegorz Wojtera.  – Podstawo-
wym naszym celem jest uhonorowa-
nie tych, którzy stracili swe życie w 
pożodze wojennej. Ale naszym obo-
wiązkiem – moralnym, tym wspól-
notowym, sucholeskim, gminnym 
jest również budowanie mostów, aby 
przenieść tę pamięć, tę wiedzę, tożsa-
mość, historię na kolejne pokolenie, 
aby ten przekaz mógł trwać dalej. 

Podczas wrześniowej uroczysto-
ści w Łagiewnikach młode pokolenie 
było godnie reprezentowane m.in. 
przez harcerzy z Pierwszej Sucho-
leskiej Drużyny Harcerzy „Grań”, 
uczniów poszczególnych szkół w 
pocztach sztandarowych oraz człon-
ków organizacji, którzy wystąpili w 

delegacjach składających wiązanki kwia-
tów.  W tym roku licznie przybyły również 
całe rodziny – z małymi, nieco większymi 
dziećmi oraz młodzież. Przy łagiewnickim 
pomniku wzięli oni udział w pouczającej 
lekcji historii i patriotyzmu. 

Barbara Stachowiak

Naszym obowiązkiem jest  
budowanie mostów
„Tym, co pomaga pielęgnować naszą pamięć są nie tylko słowa, ale i działania symboliczne”. 
Pierwszego września w Łagiewnikach, na terenie poligonu wojskowego, przy Pomniku Ofiar 
Faszyzmu odbyła się uroczystość w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
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Do Chludowa przybyły m.in. delega-
cje jednostek pomocniczych z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi, które zostały po-
święcone podczas mszy św. Po odprawie-
niu nabożeństwa w miejscowym kościele, 
barwny korowód dożynkowy z Orkiestrą 
Dętą Chludowo na czele przeszedł na plac 
przy ulicy Rynek, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. 

Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” 
zaprezentował tradycyjny obrzęd dożynko-
wy, do którego zostali zaproszeni zastępca 

wójta Marcin Buliński, sołtys wsi Chlu-
dowo Halina Gramsch oraz starostowie 
dożynek, mieszkańcy miejscowości – Ewa 
Słembarska oraz adam Warzybok. 

– Dzisiejsze święto jest dziękczynieniem 
Panu Bogu za plony, uhonorowaniem cięż-
kiej pracy rolnika, bowiem zakład pracy 
znajduje się pod chmurką – mówiła ze sce-
ny sołtys Halina Gramsch. – Życzę aby za-
wsze były dobre czasy dla rolnictwa, aby-
ście korzystali z nowych możliwości i szans. 
Życzę zdrowia i pomyślności – dodała.

Rolnikom życzenia stabilizacji, satys-
fakcji z pracy i szacunku dla niej ze strony 
innych życzył także zastępca wójta Marcin 

Buliński. – Dziękuję za to, że 
na co dzień dzielicie się z nami 
owocami swojej pracy. Symbo-
lem tego, znakiem braterstwa 
jest chleb – dodał Zastępca 
Wójta. 

Zgodnie z tradycją, gospo-
darze dożynek wśród gości 
podzielili sprawiedliwie chleb 
upieczony z ziarna z tegorocz-
nych zbiorów, na znak pokoju, 
aby zagwarantować dostatek w 

nadchodzącym roku.
Podczas wspólnego biesiadowania 

uczestnicy święta mieli okazję obejrzeć 
występy wszystkich grup wiekowych 
„Chludowian”, grającego na dudach wiel-
kopolskich adama Knobla czy wysłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej Chludowo. Na 
scenie zaprezentowała się także „Chlu-
dowska Mazelonka”, która rozbawiła pu-
bliczność przedstawieniem zatytułowanym 
„Przetwory”. 

Dożynkom towarzyszyło wiele do-
datkowych atrakcji, zabaw i konkursów. 
Jednym z nich był już tradycyjnie orga-
nizowany przez Lokalną Grupę Działania 

Kraina Trzech Rzek konkurs na najpiękniej 
przystrojony pojazd w korowodzie dożyn-
kowym. Jury w składzie: anna Małłek – 
członkini Rady LGD, andrzej Ogórkiewicz 
– dyrektor CKiBP w Suchym Lesie oraz 

Karolina Skowrońska – pracownik biura 
LGD, wybrało i nagrodziło trzy najcieka-
wiej przystrojone pojazdy. I tak pierwsze 
miejsce zajęła Joanna Chudzińska, II miej-
sce p. Shneider i III miejsce p. Połok. 

Podczas dożynek wyróżnieni zostali 
także członkowie Orkiestry Dętej Chlu-
dowo. W tym przypadku w imieniu Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka słowa uznania przekazała 
Paulina Stochniałek – Członek Zarządu 
Województwa. Z jej rąk Odznakami Ho-
norowymi „Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego” odznaczeni zostali: Sta-

nisław Kornaś, który z Orkiestrą związany 
jest od 1955 roku; Jerzy Stepka w Orkie-
strze działający od 1960 roku oraz adam 
Kaczmarek, który w szeregi Orkiestry 
wstąpił w 1965 roku. Serdecznie gratulu-
jemy!

Chludowskie dożynki to zawsze uro-
czyste wydarzenie, które wieńczy zabawa 
taneczna. Tak było też w tym roku. Dla 
gminnej społeczności jest ono okazją do 
integracji, kultywowania pięknych tradycji 
zakorzenionych w polskiej wsi oraz pre-
zentowania twórczości, działalności lokal-
nych organizacji. 

BS

Plon niesiemy w gospodarza dom!
“Żeby dobrze plonowało, po sto korcy ziarna dało. Plon, niesiemy plon”. W sobotę  
28 sierpnia w Chludowie odbyły się dożynki gminno-parafialne. 
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Po drodze wstąpiliśmy do Wrocławia. 
W rozmowach kuluarowych okazało się, że 
wielokrotnie mijamy to miasto jadąc auto-
stradą, ale niektórzy z nas nigdy w centrum 
nie byli. autokar zostawiliśmy przy Panora-
mie Racławickiej i udaliśmy się spacerkiem 
wzdłuż bulwarów nad Odrą, na wrocławski 
Ostrów Tumski. Mijając dość duży pomnik 
św. Jana Nepomucena podeszliśmy pod Ka-
tedrę. Zajrzeliśmy do niej tylko na chwilkę, 
bo zbliżała się godzina mszy świętej. Wszy-
scy byliśmy pod wrażeniem tej ogromnej 
budowli i pięknego ołtarza, który  jest jed-
nym z najcenniejszych zabytków późnego 
renesansu w Polsce. Dla tych co nie wiedzą, 
zdradzamy ciekawostkę, że Ostrów Tumski 
we Wrocławiu jest oświetlany latar-
niami gazowymi. Warto więc wybrać 
się tam o zmroku, by spotkać, ubra-
nego w czarne spodnie i pelerynę, 
latarnika, który owe lampy codzien-
nie zapala. Z Ostrowa Tumskiego 
przeszliśmy żwawym krokiem na 
wrocławski rynek – jeden z najwięk-
szych rynków w Polsce. Podzielili-
śmy się na mniejsze grupki i wśród 
zgiełku turystów udaliśmy się na 
szybki obiad, po którym ruszyliśmy 
w dalszą drogę. 

Do Ośrodka Wojków, gdzie czekała już 
na nas pyszna obiadokolacja, dojechaliśmy 
w godzinach wieczornych. To nie pierwszy 
obóz w Wojkowie, który jest dzielnicą Ko-
war, dlatego dla wielu z nas nie było zasko-
czeniem, że posiłek był smaczny, a panie z 
kuchni niezwykle miłe i uśmiechnięte.

Od poniedziałku zaczęły się zajęcia. Jak 
to na obozie bywa praca była ciężka, bo 
głównym celem było jak najlepsze przygo-
towanie się do dożynek, o których opowie-
my innym razem. Dzięki naszym instrukto-
rom – Pani Renacie, Panu Tomkowi, Pani 
Lizie oraz dzięki naszym akompaniatorom 

– Panu Łukaszowi i Panu andrzejowi mo-
gliśmy w mniejszych i większych grupach 
ćwiczyć kroki, układy oraz uczyć się no-
wych piosenek. Nie samymi dożynkami 
jednak zespół żyje. Wśród zajęć tanecznych 
były także walce, poleczki, hołubce, cwa-
ły, tańce rzeszowskie. Dodatkowym ele-
mentem, który towarzyszy nam, zwłaszcza 
najmłodszym, podczas ostatnich obozów 
były zajęcia teatralne. Każdy z nas wie, 
że na scenie liczą się nie tylko kroki, ale 
również wyraz artystyczny, szerokość ge-
stów i obycie z publicznością, dlatego nasi 
najmłodsi tancerze próbowali swoich sił w 
przedstawieniach. W tym miejscu trzeba 
zaznaczyć koniecznie, że grupa Koniczyn-

ki sama stworzyła scenariusz swojego wy-
stępu. Ku radości wszystkich również nasi 
opiekunowie chętnie włączyli się w projekt 
i wcielili się w bajkowe postacie.

W połowie obozu już tradycyjnie na-
stąpił „kryzys środka”, który jest dosko-
nałym pretekstem żeby na chwilę przestać 
tańczyć. W środę po wczesnym śniadaniu 
zapakowaliśmy kanapki, kurtki i bluzy do 
plecaków i ruszyliśmy na szlak. Pod czuj-
nym okiem przewodnika sudeckiego wkro-
czyliśmy do Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i rozpoczęliśmy naszą wędrówkę do 
Schroniska Samotnia, usytuowanego tuż 

przy Małym Stawie w Kotle Małego Stawu. 
Jako, że większość naszych tancerzy to tak-
że zapaleni górscy wędrowcy, pokonanie 
trasy nie było dla nas wielką sprawą. Jedy-
nym utrudnieniem był wiatr, który pojawił 
się w połowie trasy i robiąc psikusa porwał 
czapkę jednej z naszych dziewczynek. Na 
szczęście bohaterscy chłopcy z grupy naj-
starszej czapkę odzyskali i koleżance od-
dali. Wspomniany wiatr przygonił nieste-
ty chmury i Śnieżka, którą tak wspaniale 
było widać z okien naszego ośrodka, tym 
razem schowała się w mlecznej zasłonie. 
Nam jednak humoru nie może popsuć byle 
mgła toteż radośnie wędrowaliśmy dalej, 
a po powrocie ochoczo zabraliśmy się za 
dalsze tańcowanie. Tradycyjnie „środkowy 
kryzys” został zażegnany. 

Ostatni dzień naszego pobytu, czyli pią-
tek naszpikowany był miłymi wydarzenia-
mi. Po porannych, dopinających wszystko 
próbach, zjedliśmy szybko obiad i udaliśmy 

się do Term Cieplickich. W momen-
cie wyjazdu z ośrodka lunął deszcz, 
więc trochę się zmartwiliśmy, że 
atrakcje zewnętrzne nas ominą. Jed-
nak, gdy dojechaliśmy do Cieplic 
deszcz się uspokoił, a słonko wyjrza-
ło zza chmurek. akcja szatnia poszła 
nam jak zwykle sprawnie i już po 
paru minutach wszyscy wskoczyli 
do basenów. Każdy mógł wybrać to, 
co lubi. Najmłodszym oczywiście 
największą radość sprawiało korzy-
stanie ze zjeżdżalni. Po powrocie 

i kolacji nastąpiło podsumowanie obozu. 
Podczas wieczornego spotkania każda gru-
pa zaprezentowała przygotowaną przez 
siebie niespodziankę. Były przedstawienia, 
piosenki i nowatorska wersja kujawiaka z 
oberkiem. Obozowe zmagania zakończy-
liśmy z uśmiechem na ustach i radością w 
sercu, a najlepiej nasz obóz opisują słowa 
jednej z najmłodszych uczestniczek, która 
na pytanie mamy: dlaczego przez cały ty-
dzień do niej nie zadzwoniła? – odpowie-
działa: „W zasadzie zapomniałam, że mam 
rodzinę...”.

ZPiT Chludowianie

Kowary – letnia odsłona...
W trzecim tygodniu sierpnia Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” tradycyjnie udał się na 
obóz. W niedzielne przedpołudnie 46 śmiałków wraz z opiekunami wyruszyło z Chludowa 
w kierunku Kowar. 
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Mając na uwadze słowa  Marii Mon-
tessori, że: „najważniejszym okresem w 
życiu nie są lata studiowania na wyższej 
uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres 
od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, 
kiedy formuje się inteligencja człowieka 

i nie tylko ona, ale całość jego zdolności 
psychicznych” rozpoczęliśmy nowy rok 
przedszkolny 2021/2022. 

Starszaki z uśmiechem, a maluchy z 
obawą weszły 1 września w mury przed-
szkola w Golęczewie. a tam czekało na 

nich uroczyste powitanie przez Pana Dy-
rektora Krzysztofa antkowiaka oraz Panią 
Kierownik Danutę Kamińską. Nie zabra-
kło też wspólnych zabaw integracyjnych 
i śpiewania piosenek powitalnych. Każda 
z grup miała możliwość zaprezentowa-
nia się przed społecznością przedszkolną.  
Powitaliśmy „Wiewiórki”, „Leśne Ptaki”, 
„Pszczółki” oraz „Żabki ”. Z głowami peł-
nymi pomysłów i motywacji będziemy sta-
wiać czoła nowym wyzwaniom.  

Justyna Szymańska – Mikołajczak 
Magdalena Roszak 

Julia Żuberek 

Mówiąc o szkole nie mamy na myśli 
tylko czasu spędzanego na lekcjach.  Cho-
dzi nam  także o pobyt w świetlicy szkol-
nej przed lekcjami lub po ich zakończe-
niu. Pandemia oraz panujące w zeszłym 
roku obostrzenia bardzo wpłynęły na 
dzieci, ich kontakty i więzi. Dlatego też na 
zajęciach świetlicowych robimy wszyst-

ko, aby dzieci ponownie nawiązały relacje, 
miło spędziły czas w gronie rówieśników 
i bezpiecznie czekały na swoich rodziców 
i opiekunów.

Dążymy do tego, aby świetlica szkolna 
nie  była postrzegana jako zło koniecz-
ne, ale miejsce  nabywania przez dziecko 
nowych doświadczeń sprzyjających jego 

harmonijnemu rozwojowi. Nasi nauczy-
ciele każdego dnia wychodzą naprzeciw  
wyzwaniom i oczekiwaniom podopiecz-
nych. Proponujemy m.in. zajęcia plastycz-
ne pobudzające wyobraźnię czy sportowe 
poprawiające kondycję dzieci i ich ogólną 
sprawność fizyczną.

Czujemy się zobowiązani przede wszyst-
kim do zapewnienia bezpieczeństwa, ale 
także do umilenia Waszym pociechom cza-
su, co widać na załączonych zdjęciach z 
pierwszego tygodnia naszej pracy.

RaZEM BĘDZIE NaM RaŹNIEJ. 
Cieszymy się, że znowu jesteśmy razem.

Świetlica szkolna SP1

P r z e d s z k o l e  w  g o l ę c z e w i e  –  z e s P ó ł  s z k ó ł  i m .  o j c a  m a r i a n a  ż e l a z k a  w  c h l u d o w i e

s z k o ł a  P o d s ta w o w a  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

Uroczyste rozpoczęcie roku
Wrzesień nie bez przyczyny wszystkim nam kojarzy się z początkiem roku szkolnego, przed-
szkolnego czy edukacją. To wtedy, czy jesteśmy rodzicem, nauczycielem, uczniem, czy też 
3-letnim dzieckiem, 1 września przekraczamy progi placówek oświatowych.  Bez względu 
na rolę, jaką pełnimy ten czas dla każdego jest początkiem czegoś nowego. 

Świetlica szkolna w SP1 – 
przestrzeń czasu wolnego
W środę 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. Zabrzmiał pierwszy  
dzwonek, na który tak długo wszyscy czekaliśmy. Jaki będzie ten rok, nie wie nikt,  
ale z nadzieją i optymizmem zabieramy się do działania. 
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akcja pomocy ani osiągnęła już gigan-
tyczne rozmiary i zaangażowała mnóstwo 
osób do pomocy. Powstał nawet komitet 
organizacyjny, złożony całkowicie ze spo-
łeczników z całej gminy, który intensywnie 
pracuje nad sposobami uzbierania potrzeb-
nej kwoty. Mobilizacja mieszkańców gminy 
daje efekty, co można było obserwować na 
kolejnym festynie zorganizowanym dla ani 
18 września na sucholeskim Teranie aktyw-
nej Edukacji i Sportu.

By uzbierać jak najwięcej pieniędzy na 
leczenie ani, organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji. Dzień zapoczątkowali 
rowerzyści, którzy wzięli udział w rajdzie 
z Obornik, Golęczewa i osiedla 
Grzybowego do Suchego Lasu, 
gdzie odbywał się festyn. Na 
scenie swoje umiejętności za-
prezentowały dzieci z suchole-
skich przedszkoli. Z Chludowa 
przyjechała Orkiestra Dęta, 
koncert dała również wokalist-
ka INa Justyna Krówczyńska 
oraz Trubadur Piotr Kuźniak. 
Swoje popisy zaprezentował 
Teatrzyk na Luzie z Biedru-
ska, a dzieci zabawiał Teatrzyk 
Wariate. Między koncertami i 
występami odbywały się licz-
ne licytacje. Poza sceną działo 
się jeszcze więcej. Pod ogromnym „lwim” 
namiotem ulokowane zostały animacje dla 
najmłodszych – malowanki, robótki ręczne, 
warkoczyki, zwierzakowe koło fortuny… 
Na pumptracku obok odbywały się poka-
zy rowerowe, dzieciaki szlifowały swoje 
rolkarskie umiejętności pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów, a po miastecz-
ku rowerowym śmigały zdalnie sterowane 
modele. Do zabawy, licytacji i korzystania 
z przygotowanych atrakcji zachęcali goście 
specjalni – m.in. złoty medalista olimpijski 
Szymon Ziółkowski czy redaktor Maciej 
Narożny z Radio ESKa.

Ponieważ nasza bohaterka ania to 
wielbicielka zwierząt, nie mogło zabrak-
nąć przejażdżki kucykami. Dzieci mia-
ły nie lada frajdę w obcowaniu z kucami 
czy alpakami. Ze Złotoryi specjalnie dla 
ani przyjechali płukacze złota (Polskie 
Bractwo Kopaczy Złota), którzy szkolili 
wszystkich chętnych w płukaniu tego cen-
nego kruszcu (złoto wraz z certyfikatem 
płukacza trafiało do przeszkolonych). Nie 
lada atrakcją była też możliwość sterowa-
nia najprawdziwszym dźwigiem! Harcerze 
ze szczepu NOMaDa zorganizowali cie-
kawe gry terenowe wraz z podchodami.

Na festynie nie mogło zabraknąć przy-
jaciół ani z gminnych OSP. Strażacy  
z Golęczewa dystrybuowali jubileuszowe 
kalendarze, z których całkowity dochód 
przeznaczony został na leczenie ani. Były 
też koła gospodyń wiejskich z ofertą kuli-
narną, stoiska z różnościami, nauka pierw-
szej pomocy (fundacja CISNEKLaTE)…  
i jeszcze długo by wymieniać. Ci, co byli, 
wiedzą, że działo się dużo i było BaRDZO 
fajnie! 

Najważniejszy jednak jest efekt tych 
wszystkich działań, a ten brzmi: 47 122,13 
zł. Tyle środków udało się zebrać i dorzu-
cić do skarbonki ani Karolewicz mimo nie 

do końca sprzyjającej tego dnia po-
gody. 

Nie sposób wymienić wszystkich 
zaangażowanych w festyn ania-
&Przyjaciele, by nikogo nie pomi-
nąć. Wszyscy zasługują na ogromne 
brawa za wsparcie i otwarte, czułe 
na potrzeby innych, serce. Brawo 
WY!

Małgorzata Dawidowska

Przyjaciele Ani są w całej gminie!
Ania Karolewicz, 10-letnia mieszkanka naszej gminy, wciąż potrzebuje naszej pomocy. 
Ogromna kwota, jaka potrzebna jest na operację Ani w USA, nie została jeszcze zebrana,  
a czas mija nieubłaganie. 

Festyn charytatywny  
– sobota 18 września – Suchy Las

Kiedy zwracaliśmy się do tak wielu Dar-
czyńców z podziękowaniami 
za szczodrość po golęczew-
skim Festynie 31 lipca, zada-
waliśmy sobie pytania, jakie 
zainteresowania i marzenia ma  nasza  ania 
w tak młodym wieku, by ustalić nowy temat 
i program nowego wydarzenia w Suchym 
Lesie.  Drugi festyn, którego mieliśmy 
przyjemność być organizatorami, przekazał 
nam jeszcze inne spostrzeżenia… 

Zauważyliśmy, jak dzięki WaM nasza 
ania dojrzewa w świadomości dobra, któ-
re tak wielu naszych mieszkańców i ludzi 
dobrej woli wykazuje i przelewa dla wspól-
nego celu – by dać szansę aNI na normal-
ność. 

– Mam tak wiele cioć i wujków – mówi 
ania do tych wszystkich, którzy JĄ tak licz-
nie otaczają, nie tylko blisko fizycznie. 

Organizując przez ostatnie miesiące 
kolejne ważne wydarzenie charytatywne 
„aNIa&PRZYJaCIELE”, czuliśmy tę 
niesamowitą bezinteresowną moc naszych 
mieszkańców, naszych sąsiadów, naszych 
przyjaciół, a także tak wielu ludzi spoza na-
szej gminy. Trudno wymienić tu wszystkich, 

którzy tak hojnie poświęcili swoje pienią-
dze, czas, energię, po prostu siebie. W imie-
niu ani i Jej rodziców, jesteśmy wszystkim 

tak bardzo wdzięczni  za tę 
otwartość i moc, która od tak 
wielu ludzi skupiła i skupia 
tyle energii i tyle dobra. Daje 

to nam wszystkim coraz większe przeko-
nanie, że razem podołamy temu trudnemu 
zadaniu – zebrania niezbędnych środków – 
2,2 mln zł na operację ani w USa.

Jesteśmy wdzięczni i dumni z naszej 
Małej Ojczyzny – naszej Gminy Suchy 
Las, w której mieszka tak wielu ludzi DO-
BREJ WOLI, w której zrodziło się tak dużo 
DOBRa. Za wszystko co zostało okazane 
naszej aNI KaROLEWICZ i jej rodzi-
com, składamy Wszystkim biorącym sobie 
do serca troskę o los aNI –  WIElkIE, 
GroMkIE podZIękoWanIa. 

Jednocześnie dalej prosimy – pomóżcie 
dokończyć to dzieło, wspomóżcie w każdej 
możliwej formie, udostępniając, licytując, 
wpłacając www.siepomaga.pl/razemdlaanika-
rolewicz. DaJMY RaZEM SZaNSĘ aNI!!!

ORGANIZATORZY:
KGW GolęczeWianki  
Sołectwo Golęczewo 

Osiedle Suchy Las-Wschód 
Osiedle Grzybowe
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Wydarzenie sportowe, którym uczczono 
pamięć śp. Piotra Koperskiego – m.in. rad-
nego, społecznika, działacza sportowego, 
zostało zorganizowane w sobotę 11 wrze-
śnia przez Gminny Ośrodek Sportu w Su-
chym Lesie, Red Box Piłkarską akademię, 
Urząd Gminy Suchy Las, we współpracy z: 
ZGK Suchy Las, Gajowa 12 Bistro&Cafe, 
Cukiernię Piekarnię Koperski.

Patronat nad tym wydarzeniem objął 
Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
który podczas uroczystego otwarcia wspo-
minał zmarłego w tym 
roku mieszkańca Suchego 
Lasu. – Dla Piotra poję-
cie rodziny, także rodziny 
sportowej zawsze było 
bardzo ważne – zaznaczył 
Wójt. – Był inicjatorem, 
patronem, uczestnikiem 
wielu wydarzeń sporto-
wych. Oczywiście wy-
darzenia te nie mogłyby 
zaistnieć w przestrzeni 

lokalnej, gdyby nie baza sportowa. I tym 
tematem Piotr jako radny, działacz sporto-
wy, społeczny się zajmował. Wiele naszych 
obiektów sportowych to jeśli nie pomysł 
autorski, to współtworzony przez Piotra. 

O działalności śp. Piotra Koperskiego 
w obszarze sportu, mówiła także anna 
ankiewicz, która jest  pomysłodawczynią 
Memoriału. Radna i jednocześnie prze-

wodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las – 
Wschód powitała uczestników wydarzenia, 
w którego przygotowanie zaangażowali się 

także radni: Wiesia Prycińska oraz Maciej 
Jankowiak. 

W Suchym Lesie na murawie swoje 
umiejętności piłkarskie zaprezentowało 
osiem drużyn: GOS/Urząd Gminy, Suchy 
Las-Wschód, Policja, Rokietnica, Dopie-
wo, Chludowo, Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego, Złotkowo, Zarząd Osiedla 
Suchy Las. 

Rozgrywki z trybun oglądali m.in. go-
ście honorowi turnieju – żona i synowie 
śp. Piotra Koperskiego. Dla rodziny było 
to niezwykle wzruszające wydarzenie. 

I Memoriał Piotra Koperskiego zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny Dopiewo, 
która pokonała GOS/Urząd Gminy 4:1. 
Trzecie miejsce zajęła Policja, odnosząc 
zwycięstwo 1:0 nad Złotkowem. Kolej-

ne miejsca zajęli: Chludowo, Suchy Las 
-Wschód, Rokietnica, Zarząd Osiedla Su-
chy Las, Zespół Szkół Przemysłu Spożyw-

czego.
Podczas turnieju przy-

znano także indywidual-
ne nagrody. Najlepszym 
bramkarzem został Zbi-
gniew Kowalczyk – Poli-
cja, najlepszym strzelcem 
Marek Woroch – Dopiewo, 
a tytuł MVP (najbardziej 
wartościowego gracza) 
przypadł Kubie Janusze-
wiczowi – Złotkowo.

Piłkarski turniej pamięci  
Piotra Koperskiego
Doskonała forma drużyn, wspaniała atmosfera, pełne emocji mecze. W sobotę 11 września 
na boisku przy Konwaliowej w Suchym Lesie odbył się I Memoriał Piotra Koperskiego  
– Turniej piłki nożnej dla samorządowców.
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Wszystkim serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do szykowania formy na kolejną 
edycję Memoriału, która już została zapo-
wiedziana przez organizatorów. – Naszym 
założeniem jest, aby kolejne turnieje od-
bywały się w okolicy imienin Piotra, czyli 
pod koniec czerwca – dodała Katarzyna 
Kustoń, dyrektor GOS w Suchym Lesie.  

Barbara Stachowiak

Potrzebujesz motywacji lub towarzy-
stwa do ćwiczeń? Dołącz do nas i ćwicz 
razem z nami. Do grupy można dołączyć 
w każdym momencie. Treningi odbywają 
się w uzgodnionym wspólnie miejscu i ter-
minie.

Sprawimy, że szybko i bezstresowo 
opanujesz tajniki marszu z kijami, a dodat-
kowo spędzisz czas bawiąc się i relaksując 
w niezwykły sposób. Uczymy osoby, które 
zaczynają przygodę z Nordic Walking, jak 
również osoby, które już miały kontakt z 
kijkami i chciałyby poprawić, udoskona-
lić czy zweryfikować i doszlifować swoją 
technikę – eliminujemy błędy, poprawia-
my styl. 

Na treningu poznasz poszczególne ele-
menty kroku Nordic Walking, ćwiczenia 
wspomagające technikę oraz nauczysz się 
rozgrzewki i rozciągania. Zapewniamy 
energię i radość z ruchu. Dbamy zarówno 
o ciało, jak i ducha oraz pielęgnujemy na-
wiązane przyjaźnie!

Pamiętaj! Regularnie uprawiany Nor-
dic Walking to gwarancja poprawy stanu 
zdrowia, kondycji i samopoczucia. To ak-
tywność, którą można uprawiać cały rok 
– wystarczą dwa kije i sportowy strój.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany in-
struktor Nordic Walking: Jolanta Kusza, 
tel. 509 954 015.

Nordic Walking w Suchym Lesie!
Zapraszamy osoby początkujące i zaawansowane na naukę i treningi Nordic Walking  
    w Suchym Lesie i okolicach!

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
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W ogrodzie Domu Osiedlowego cze-
kały na dzieci bardzo interesujące, kre-
atywne zajęcia – zabawa z drewnem, 
masą plastyczną czy konkurs rysunkowy. 
Ogromną popularnością cieszyły się 
dmuchańce – niezawodny element 
każdego festynu. Ciekawe konkur-
sy organizowało również Wojskowe 
Stowarzyszenie Wędkarskie CZaTa 
Biedrusko. 

Przez cały Piknik Familijny była 
okazja do spisania się w Narodowym 
Spisie Powszechnym, z czego kilku 
mieszkańców chętnie skorzystało.  

atrakcją nie tylko dla dzieci był 
pokaz pojazdów wojskowych, które 
można było zwiedzać dzięki uprzej-
mości żołnierzy. Hitem było również 
strzelanie – każdy mógł chwycić za 
karabin (oczywiście w asyście woj-

skowych) i sprawdzić swoją celność do 
tarczy.  

Podczas, gdy jedni korzystali z bezpłat-
nych badań wzroku i słuchu, zwiedzali wóz 

strażacki, wóz policyjny czy przymierzali 
się do elektrycznych motocykli, na scenie 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rado-
sław Banaszak co chwilę zapowiadał różne 
pokazy i występy. Zgromadzonej publicz-
ności zaprezentowali się zawodnicy karate, 
trenujący w Sucholeskim Stowarzyszeniu 
Sportowym Fighter. JRG-8 Bolechowo 
dało pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy, którą można było potem przećwiczyć 
pod okiem ratowników. Niezwykle ciepło 

przyjęty został występ seniorów z 
Teatrzyku Na Luzie, a śmiechu co 
nie miara było podczas występu Ka-
baretu Na Różne Okazje. 

Niczym wisienka na torcie był 
koncert Orkiestry Dętej z Chludo-
wa, która przyjechała do Biedruska 
prosto z parafialno-gminnych doży-
nek. Muzycy pod batutą Krzysztofa 
Żeleśkiewicza postawili na utwory 
rozrywkowe, co bardzo spodobało 
się sąsiadom zza poligonu i wprawi-
ło biedruszczan w zabawowy nastrój 
przed trwającą do późnego wieczora 
zabawą taneczną.  

Małgorzata Dawidowska

Dla mieszkańców i gości z sąsiednich 
miejscowości obok głównego celu impre-
zy, jakim był punkt szczepień, organizato-

rzy przygotowali ogrom wrażeń i atrakcji. 
Były dmuchańce, gry i zabawy pod okiem 
animatorek przy wesołej muzyce, laser-

tag (laserowe pistolety), fotobudka, prze-
jażdżka quadem, lody, grill i słodkości. 
Najmłodsi mogli podziwiać kucyka i kozę. 
Straż pożarna z Zielątkowa zaprezentowała 
wozy strażackie i schłodziła wodą rozemo-
cjonowane dzieci, była też policja. Odbył 
się mecz piłki nożnej i konkurs karaoke. 

P.A. 

Piknik na zakończenie lata
Biedruszczański Piknik Familiny to już wrześniowa tradycja biedruszczan. W tym roku 
jednak – aby zdążyć przed kolejną falą COVID-19 – organizatorzy postanowili przyspieszyć 
imprezę i zintegrować mieszkańców już 28 sierpnia. I choć prognozy pogody były niezbyt 
obiecujące, to niebo okazało się bardzo łaskawe i nie pokrzyżowało planów organizatorom. 

Festyn w Złotkowie
28 sierpnia w Złotkowie odbył się festyn pod hasłem „Szczepimy się”. Organizatorem 
imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich Złote Złotkowo wraz z Sołtysem i Rada Sołecką.
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GRAJĄ SUCHARY
Runda jesienna sezonu 2021/2022 już w pełni! Od sierpnia boje toczy seniorska drużyna TMS Suchary Suchy Las oraz 12 drużyn 
młodzieżowych. Poniżej prezentujemy terminy najbliższych meczów seniorów.
2.10, g. 16:30 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – 1920 Mosina
10.10, g. 11:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Jarota Jarocin 
Witaszyce II
16.10, g. 15:00 – Zaniemyśl, ul. Poznańska 28, Kłos Zaniemyśl – 
SUCHARY
24.10, g. 11:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Avia Kamionki

31.10, g. 13:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – UKS Śrem
07.11, g. 11:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Polonia Poznań
11.11 – Cielcza, SUCHARY – LZS Cielcza
13.11, g. 13:00 – Swarzędz, ul. Św. Marcina, Lider Swarzędz – SUCHARY
20.11, g. 13:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Lotnik Poznań

Terminy spotkań ligowych drużyn młodzieżowych dostępne na stronie www.suchary.com.pl. 
Zapraszamy na trybuny do gorącego dopingu.

Początek rozgrywek wydał nam się od-
powiednim momentem do zastanowienia 
się w jaki sposób my – rodzice, możemy 
wspierać nasze dzieci w rozwoju piłkar-
skim i nie tylko.

Cześć Marku, mijają dwa lata od 
wprowadzenia przez pZpn certyfikacji 
szkółek piłkarskich. posiadanie takiego 
wyróżnienia stanowi w pewnym stopniu 
gwarancję rzetelnego szkolenia. Mam 
jednak do Ciebie pytanie, na co jesz-
cze warto zwrócić uwagę przy wyborze 
szkółki dla swojego dziecka?

Kluczową kwestią jest trener, jego po-
dejście, osobowość, kontakt z dzieckiem, 
bo trener potrafi zarówno zachęcić do tre-
ningów, jak i w późniejszym czasie spowo-
dować, żeby dziecko nie zrezygnowało z 
trenowania. Na pewno ważną rzeczą jest 
ilość dzieci w grupie treningowej, czyli 
możliwość indywidualnego podejścia do 
każdego zawodnika. Poza tym certyfikacja 
nakłada pewne (surowe) wymogi i stan-
dardy, które trzeba spełnić jako Klub, co 
samo w sobie jest już gwarantem jakości 
szkolenia.

Wiemy już jak ważną rolę w prawi-
dłowym rozwoju młodego piłkarza sta-
nowi odpowiednio dobrana kadra. a czy 
my, jako rodzice, możemy w jakiś spo-
sób wesprzeć nasze dziecko?

Rodzic odgrywa ogromną rolę w proce-
sie szkoleniowym. I tak, jak trener, może 
zarówno pomóc w całym procesie, jak  
i zniechęcić młodego zawodnika. Rodzic 
przede wszystkim powinien zachowywać 
się odpowiedzialnie i pamiętać, że dziec-
ko bacznie obserwuje swoich rodziców. 
Odpowiedzialne zachowanie rodzica to 
wspieranie dziecka w każdym momencie 
i na każdym etapie. Natomiast sterowanie 
dzieckiem na treningach, podpowiadanie 
na meczach, a co gorsza stwarzanie jakiej-
kolwiek presji, wyśmiewanie, uważam za 

niedopuszczalne.
W takim razie w jaki sposób 

rozmawiać (i czy w ogóle rozma-
wiać) z dzieckiem przed

meczem i po meczu?
Ważne jest, żeby zawsze rozmawiać  

z dzieckiem, zarówno przy wygranej, jak 

i przegranej, bo i takie będą się zdarzać  
w sporcie. Zanim wyda się własny werdykt 
warto też po meczu zapytać dziecko „jak 
było?”, aby dowiedzieć się jak wyglądała 
gra z perspektywy młodego zawodnika, 
wsłuchać się w jego emocje. Rolą rodzi-
ca jest zauważanie postępów u własnego 
dziecka, pochwalenie za choć jedną kon-
kretną akcję, nawet po przegranym meczu. 
Pamiętajmy, że piłka nożna to gra błędów. 
Trzeba umieć je zaakceptować, ale nie sku-
piać się na nich. analizowanie meczów to 
zadanie kadry szkoleniowej – rola rodzi-
ca to wspieranie i dawanie pozytywnych 
bodźców. 

od wielu autorytetów w dziedzinie 
szkolenia dzieci i młodzieży słyszałem, 
że na tym etapie gry w piłkę nożną bar-
dzo ważna jest tzw. multisportowość. Że 
dzieci nie powinny poprzestawać na tre-
nowaniu tylko piłki nożnej, lecz treno-

wać – w mniejszym zakresie oczywiście 
– również inne dyscypliny sportowe. Co 
o tym sądzisz?

Jak najbardziej, jeśli dziecko jest  
w stanie podołać obciążeniu fi-

zycznemu i pogodzić sport ze 
szkołą. Dobrym dodatkiem do 
piłki nożnej są inne dyscypli-
ny zespołowe, typu siatkówka 
czy koszykówka, ale także np. 

sporty walki, które pomagają w 
rozwoju zdolności motorycznych, jak  

i uczą wytrwałości.
na koniec poruszę jeszcze kwestię za-

chowania rodziców na trybunach. na te-
mat kor (klub oszalałych rodziców), 
jak i przeróżnych sytuacji z udziałem 
rozemocjonowanych kibiców krążą w 
każdym klubie legendy. Jednak mało 
osób z trybun wie, że poza oczywistymi 
szkodami wychowawczymi, wiele takich 
zachowań może nieść za sobą skutki 
prawno-finansowe dla klubu.

Tak, to prawda że ostatnio PZPN coraz 
bardziej restrykcyjnie podchodzi do nega-
tywnych zachowań rodziców. Wielu z nich 
nawet nie zdaje sobie sprawy, że za dys-
kredytowanie decyzji sędziowskich, kie-
rowanie gróźb lub zachowania pogardliwe 
wobec uczestników zawodów, Związek 
Piłki Nożnej może nałożyć karę pienięż-
ną, zdecydować o zamknięciu trybun, a w 
skrajnych przypadkach nawet o wyklucze-
niu drużyny z rozgrywek lub degradacji do 
niższej ligi. Jednak najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, jaki przykład dajemy na-
szym dzieciom. Jeśli podważamy decyzje 
sędziego lub trenera to nie oczekujmy, że 
będą oni mieli autorytet u naszego dziecka. 
Jeśli nie traktujemy z szacunkiem dzieci (!) 
z przeciwnej drużyny, również nasze dzieci 
nie będą odnosiły się z szacunkiem do in-
nych zawodników, a nawet dorosłych osób 
zasiadających na trybunach. a przecież 
sport, szczególnie na tym poziomie szko-
lenia, ma wychowywać i być dla naszych 
pociech okazją do spędzenia zdrowego  
i fajnego czasu ze swoimi rówieśnikami.

dziękuję bardzo za tę, miejmy na-
dzieję, ważną dla rodziców rozmowę.

Z Markiem Jętczakiem  
rozmawiał Janusz Siwek

Rodzic odgrywa ogromną rolę  
w procesie szkoleniowym
Dziś rozmawiamy z trenerem Markiem Jętczakiem, posiadaczem licencji UEFA A oraz 
pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. 

suCHarY To MY! MoŻEMY WsZYsTko!
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Szkolenie dzieci i młodzieży  
w red Box piłkarskiej akademii

Szkolenie dzieci i młodzieży powoli 
uwalnia się z nacisku na wynik sportowy i 
kieruje się w stronę zabawy, uśmiechu i ra-
dości z gry w piłkę. Od roku Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej sukcesywnie likwiduje 
ewidencje wyników w meczach mistrzow-
skich i turniejach piłkarskich. Widząc po-
trzebę budowania aktywności swojego 
dziecka właśnie w ten sposób coraz więcej 
rodziców zapisuje swoje pociechy właśnie 
do Red Box Piłkarskiej akademii. Dzięku-
jemy za zaufanie! U nas nabory trwają cały 
rok, dołączcie do nas!
red Box Junior Liga

Wiedząc, że szkolenie i rozwój spor-
towy młodych adeptów piłki nożnej nie 
może odbywać się bez sprawdzenia się w 
rozgrywaniu meczów z innymi drużynami, 
już od 7 lat organizujemy Ligi Red Box Ju-
nior, stanowiące uzupełnienie i przygoto-
wujące do meczów mistrzowskich Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej. Red Box 

Junior Liga ma za zadanie rozwijać spor-
towo dzieci i młodzież, ale bez presji wy-
niku. Jesienią w naszej Lidze grają dzieci 
urodzone w latach 2011, 2012, 2013, 2014 
i młodsi. Ze strony Red Box Piłkarskiej 
akademii udział w Lidze biorą chłopcy i 

dziewczęta, którzy później mają 
szansę  otrzymać powołanie do 
reprezentacji naszej akademii.  

Pierwszy weekend z Ligą Red Box 
Junior jest za nami. Pogoda początkowo 
nie sprzyjała, ale sportowy duch, dziecięca 
radość i energia rozgoniły chmury i końco-
wą fazę rozgrywek udało się rozegrać już 
bez deszczu. Kolejne spotkania rundy je-
siennej w październiku odbędą się w dwie 
pierwsze soboty – 2-ego i 9-ego. 
i Memoriał piotra Koperskiego 
– Turniej piłkarski

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które ak-
tywnie angażuje się w  życie sportowe 
naszej gminy. Nie mogło nas zabraknąć 
we wspaniałej inicjatywie, jaką była or-
ganizacja I Memoriału Piotra Koperskie-
go. Prawie 100 uczestników świetnie się 
bawiło grając w piłkę. Turniej niezwykle 
udany, a pamięć Pana Piotra wspaniale 
uhonorowana. Każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy medal i dyplom, a każdy ze-
spół puchar.

Z dumą wysłuchaliśmy słów spikera 
prowadzącego zawody, mówiącego że je-
steśmy Stowarzyszeniem, które organizuje 
największe i najlepsze turnieje piłkarskie 
w Wielkopolsce. Również w tym turnieju 
spisaliśmy się na medal! 
Xii Turniej Mikołajkowy

Na stałe już do harmonogramu wyda-
rzeń na terenie naszej gminy wpisał się or-
ganizowany przez nas Turniej Mikołajko-
wy. Tegoroczny odbędzie się 4/5 grudnia i 
udział w nim wezmą roczniki 2011, 2012, 
2013, 2014 i młodsi. Lista turniejowa już 
prawie pełna!
Turniej piłkarski dla Oldboyów 
powyżej 35. roku życia

Spodziewaliśmy się, że Turniej Oldboy-
ów może cieszyć się powodzeniem, ale za-
interesowanie naszą inicjatywą zaskoczy-
ło nawet nas. Dość powiedzieć, że mimo 
rozszerzonego harmonogramu rozgrywek 
zostały już ostatnie miejsca na pierwszy 

termin turnieju, czyli 12 grud-
nia, a to dopiero wrzesień! 
Przypomnijmy – gramy w hali 
GOS w Suchym Lesie.  Wa-

runek jest jeden – mogą grać 
jedynie „młodzieńcy”  powyżej 

35. roku życia.
Jeśli jednak ten termin Wam nie 

odpowiada to zapraszamy już na II 
Turniej Oldboyów, który odbędzie się 15 

stycznia 2022 r.
i Klubowy Turniej piłkarski

Grudzień będzie obfitował w organizo-
wane przez nas wydarzenia piłkarskie i tak 
11 grudnia odbędzie się I Turniej Klubowy 
w piłkę nożną. Zagrają w nim silne kluby 
IV i V-ligowe. Sama śmietanka najlepszych 
wielkopolskich klubów, a wśród nich mię-
dzy innymi: Kotwica Kórnik, Lipno Stę-
szew, Leśnik Margonin, GKS Dopiewo, 
Polonus Kazimierz Biskupi, Noteć Czarn-
ków, astra Krotoszyn, Iskra Szydłowo, 
Wielkopolska Komorniki, Sparta Oborni-
ki. Naszą Gminę będzie reprezentował sil-
ny zespół – Złoci Złotkowo. Zapraszamy 
do kibicowania!
Stowarzyszenie red Box – 
nadchodzące wydarzenia
4/5 grudnia 2021 – XII Turniej Mikołaj-
kowy
11 grudnia 2021 – I Klubowy Turniej Pił-
karski o Puchar Wójta Gminy Suchy Las
12 grudnia 2021 – I Turniej Piłkarski dla 
Oldboyów powyżej 35. roku o Puchar 
Wójta Gminy Suchy Las
15 stycznia 2022 – II Turniej Piłkarski 
dla Oldboyów powyżej 35. roku o Puchar 
Wójta Gminy Suchy Las
16 stycznia 2022 – Turniej Piłkarski dla 
dzieci i młodzieży
29 stycznia 2022 – XXI Turniej Firm dla 
dorosłych
30 stycznia 2022 – V Turniej z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy

Po szczegóły udziału i zgłoszeń na 
wszystkie wydarzenia zapraszamy do kon-
taktu telefonicznego: 730 99 24 78. 

RED BOX Piłkarska Akademia

Pasja + Trening + Zwycięstwo  
= Red Box Piłkarska Akademia



w w w . s u c h y l a s . p l 3 7

Przez cały dzień w sucholeskiej hali 
działo się bardzo dużo, a organizatorzy za-
dbali o to, by nikt się nie nudził. Zawodni-
cy na co dzień trenujący w Basket Team 
rozegrali mecze towarzyskie, a w prze-
rwach między rozgrywkami bawili się 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi pod-
czas rozmaitych konkursów. Uczestni-
cy imprezy mogli sprawdzić swoją ko-
szykarską wiedzę czy celność rzutów 
do kosza, był też konkurs plastyczny, 
jak również Skills Challenge z podzia-
łem na kategorie wiekowe. Cały dzień 
zakończył się prestiżowym konkursem 
rzutów za 3 punkty zarówno dla do-
rosłych, jak i młodszych uczestników 
zabawy. Każdy znalazł coś dla siebie, 
a to wszystko w przyjaznej, sportowej 
atmosferze. Sponsorzy również stanęli 
na wysokości zadania i ufundowali całe 
mnóstwo upominków, dzięki czemu każdy, 
kto wziął udział w jakiejkolwiek zabawie, 
wyszedł z hali z nagrodą.

Głównym punktem imprezy była pre-
zentacja nowego projektu Basket Team, 
a konkretnie inauguracja III ligi męskiej. 
To kolejne wymagające zadanie, jakiego 
podjęło się Stowarzyszenie, które od 4 lat 

dowodzi koszykówką w naszej gminie. Jak 
przyznaje prezes Piotr Drygas: – To projekt 
bardzo trudny, pracowaliśmy nad nim od 

roku. Musieliśmy zgromadzić odpowied-
nich zawodników, zapewnić organizację, 
a przede wszystkim finansowanie tego pro-
jektu. III liga wymaga dużych środków, ale 
wiele miesięcy negocjacji dało efekty w po-
staci wsparcia Gminy i sponsorów. Dzięki 
temu nasi juniorzy mają zapewnioną koszy-
karską przyszłość bez konieczności opusz-
czania Suchego Lasu. Muszę przyznać, że 

cudownym, choć troszeczkę spodziewa-
nym, prezentem, zarówno dla nas jak i dla 
zawodników, była pełna widownia podczas 
meczu. Takiej atmosfery się spodziewa-
liśmy, z takiej atmosfery jesteśmy dumni. 
Mam nadzieję, że tak będzie na wszystkich 
meczach naszego zespołu, a start spotkań 
ligowych już od 2 października. 

Nowy projekt dostał „błogosławień-
stwo” zarówno obecnych na imprezie 
władz Gminy, jak i prezesa WZKosz Łu-

kasza Zarzyckiego, który podkreślił, 
że „Dzień z koszykówką” wpisuje się 
w harmonogram wydarzeń z okazji 
jubileuszu 100-lecia Wielkopolskiego 
Związku Koszykówki. 

Małgorzata Dawidowska

podziękowania za wsparcie 
imprezy dla partnerów 
„powiatowego dnia  
z Koszykówką 2021”:
WZKosz
Okulary.pl
Auto Watin
autopark
Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 
Prawni Spółka Partnerska

Halluxduo
Voyager Group
Vitalia Studio Suchy Las
36 MINUT Suchy Las
Bocian Pożyczki
Mi Momento
Enea Zastal BC Zielona Góra
Gajowa 12 Bistro&Cafe
Pracownia Pizzy
Burgerownia Sucholeska
Walutomat

Święto koszykówki w Suchym Lesie
Już po raz trzeci w sucholeskiej hali GOS spotkali się mali i duzi miłośnicy koszykówki 
podczas Powiatowego Dnia z Koszykówką, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Basket Team Suchy Las.  Impreza, która odbyła się 4 września, pokazała, jak ważna jest 
koszykówka w życiu mieszkańców naszej gminy. 
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Wyjątkowo w tym roku turniej odbył 
się bez udziału publiczności. Całodniowe 
wydarzenie transmitowane było w Interne-
cie. Od rana na parkiecie w różnych kate-
goriach tanecznych prezentowały się pary 
z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Krako-
wa, Warszawy, Leszna czy Jaworzna. W 
pierwszych trzech blokach wystąpili tan-
cerze w wieku od 10-11 lat, po młodzież 
starszą – 16-20 lat.  Zwieńczeniem turnieju 
była uroczysta Gala Taneczna z udziałem 
zaproszonych gości oraz sponsorów tego 
wydarzenia. 

Finałowy blok otworzył Wójt Gminy 
Suchy Las Grzegorz Wojtera, który życzył 

oglądającym wspaniałych wrażeń. Tych 
w sobotnie popołudnie nie zabrakło. Tan-
cerze walcząc o Grand Prix Polski PTT w 
tańcach standardowych i latynoamerykań-
skich stworzyli piękne taneczne widowi-
sko. 

– Jak zawsze na turniejach staramy 
się zatańczyć jak najlepiej, by uzyskać jak 
najwyższy możliwy wynik. Z dzisiejszego 
występu jesteśmy bardzo zadowoleni – mó-

wili Karolina Żaba i Kacper Boczar z klubu 
SUKCES – Jaworzno.  Zwycięscy w kate-
gorii 16-18 lat (młodzież) Open La Grand 
Prix Polski PREMIUM wspólnie tańczą od 
ok. półtora roku, a w Suchym Lesie wystą-
pili po raz pierwszy. – Jesteśmy pod wraże-
niem turnieju – mówili. – Super atmosfera, 
super tancerze. Fajnie się tutaj tańczyło! 

Poczynania na parkiecie par tanecz-
nych oceniała komisja sędziowska pod 

przewodnictwem Barbary Jawor, która jest 
współorganizatorem turnieju.  – Cieszę się, 
że po rocznej przerwie spowodowanej pan-
demią udało się uzgodnić wrześniowy ter-
min. Myślę, że jest to bardzo piękny i dobry 
początek sezonu tanecznego. Z kondycją 
tancerzy różnie bywało, ale jeżeli chodzi o 
taniec, o technikę taneczną, to wszystko jest 
w najlepszym porządku. Tancerze potrze-
bują treningów i częstszego występowania 
na turniejach. Dlatego mam nadzieję, że 
już wiosną przyszłego roku 
spotkamy się ponownie, po-

wrócimy do naszego międzynarodowego 
charakteru, oczywiście z udziałem publicz-
ności w hali.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia 
materiałów filmowych z tanecznego wy-
darzenia w Suchym Lesie na FB Gminy 
Suchy Las oraz kanale You Tube / PTT 
Polskie Towarzystwo Taneczne. 

Barbara Stachowiak

Taneczna wiosna zagościła we 
wrześniu w Suchym Lesie
W hali Gminnego Ośrodka Sportu, po raz piętnasty w Suchym Lesie, 18 września odbył 
się XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego Wiosna 2021. W tym pięknym tanecznym 
widowisku, organizowanym przez Szkołę Tańca Jawor oraz Urząd Gminy Suchy Las, pod 
patronatem honorowym Wójta Gminy Suchy Las, o pucharowe miejsca rywalizowały pary 
taneczne w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. 
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 Okulary na raty!

 Profesjonalne badanie wzroku

 Realizacja recept NFZ

  Markowe soczewki progresywne:  

NikON, JZO, EssilOR

 soczewki kontaktowe i płyny

 Atrakcyjne promocje (szczegóły w salonie)

 Wysoka jakość to nasz priorytet od 1992 roku

Zapraszamy do salonów OPtyk MichAlAk:

Poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17  

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

Poznań, Os. Marysieńki 25 (przychodnia hipokrates)

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

www.optykmichalak.pl

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

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

"WSPARCIE ORGANIZACYJNE,
PSYCHOLOGICZNE I EDUKACYJNE

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
PRZEZ ASYSTENTA OSOBISTEGO

ORAZ PSYCHOLOGA"
 

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podlesie"
realizuje projekt pn.: 

W OKRESIE OD 23 SIERPNIA DO 30 LISTOPADA 2021
ROKU NA OBSZARZE POWIATU POZNAŃSKIEGO.

PROJEKT PROWADZI 4 ASYSTENTÓW OSOBISTYCH, 
KTÓRYCH ZADANIEM JEST POMAGAĆ, DORADZAĆ,

EDUKOWAĆ A TAKŻE WPROWADZAĆ 16 OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SPOŁECZNOŚCI,
UŁATWIAJĄC IM KONTAKT Z OTOCZENIEM.

PARTNEREM PROJEKTU JEST OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SUCHYM LESIE

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
BĘDĄCYCH DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDU 

 WIELKOPOLSKIEGO
 



R E K L A M A

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

polski producent domofonów,
poszukuje:

PRACOWNIKA DZIAŁU
MECHANIKI

obsługa maszyn
sterowanych numerycznie
obróbka elementów
wykonanych na maszynie
praca dwuzmianowa

Nasze oczekiwania:

 

umowę o pracę
ubezpieczenie grupowe
spotkania integracyjne
dobrą atmosferę 
dofinansowanie OK System

Oferujemy:

 
 
Zgłoszenia:
Zainteresowane osoby prosimy
o wysłanie swojego zgłoszenia
wraz z CV na adres:
rekrutacja@aco.com.pl lub
kontakt telefoniczny pod
numerem: 502 588 812.
Miejsce pracy: Suchy Las
 


