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W marcu obchodzony był Dzień Sołtysa

 
Gmina Suchy Las pomaga!

Krzysztof LinKowsKi Laureatem  
„Dębowego Liścia”
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Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

Zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Niech Święta te będą dla Państwa
nie tylko czasem wytchnienia i odpoczynku,
ale przede wszystkich duchowej odnowy.

Życzy
Prezes ZGK Suchy Las Jerzy Świerkowski

z Pracownikami Spółki.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
napełniły Państwa serca radością,  
nadzieją i wiarą, a chwile spędzone  
w gronie najbliższych dodały otuchy 
i pozwoliły przezwyciężyć  
wszystkie trudności. 
Niech ten świąteczny czas  
będzie dla Państwa  
wyjątkowy!

Prezes ZKP Suchy Las  
Edward Miśko
z Pracownikami

Wielkanoc  
to czas otuchy i nadziei.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

napełniły wszystkie serca pokojem i wiarą,

zrozumieniem i miłością do drugiego człowieka.

Pozwoliły z ufnością patrzeć  w przyszłość  

i były źródłem wzmacniania ducha.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

W imieniu Rady Gminy Suchy Las  

Przewodniczący Rady
Radosław Banaszak



Gmina Suchy Las uruchomiła konto do wpłat darowizn 
na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nr koNta:  

12 9043 1054 3054 0021 4641 0184
TyTułem: Darowizna na rzecz Ukraińców

Zachęcamy do wpłat. Środki przeznaczone będą na wydatki związane  
z zaopatrzeniem i utrzymaniem uchodźców, przybyłych do naszej gminy. 

Darowizny dokonane na rzecz Ukraińców w 2022 roku m.in. poprzez jednostki 
samorządu terytorialnego będzie można rozliczyć w przyszłym roku,  

rozliczając roczny podatek dochodowy.

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. 
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak,  
Andrzej Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia TOP DRUK Łomża. Nakład: 4800 egzemplarzy. 
Materiały do następnego numeru zbierane są do: 15 kwietnia. Numer marzec 03 (216) 2022 został zamknięty 29 marca. 
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Mieszkańcy jak zwykle stanęli na wysokości 
zadania. W gminie w tej chwili jest około 
700 uchodźców z Ukrainy. Znakomita 
większość tych osób gości u naszych 
mieszkańców. Ofiarowana przez nich pomoc 
to nie tylko zaproszenie pod swój dach, do 
własnych domów. Ta pomoc przejawia się 
w najróżniejszych działaniach, również tych 
związanych z przekazywaniem niezbędnych 
rzeczy – artykułów spożywczych, szkolnych, 
artykułów przemysłowych, odzieży. Można 
by długo wymieniać. Mieszkańcy wykazują 
się na każdym etapie. 

W pomoc uchodźcom mocno zaanga-
żowała się cała Gmina – nasze jednostki 
organizacyjne, jednostki pomocnicze, or-
ganizacje, przedsiębiorcy. W tym zaanga-
żowaniu musimy jednak pamiętać o jed-
nym. Ta pomoc nie jest pomocą na tydzień 
lub dwa. Ona może trwać znacznie dłużej. 

Dlatego też wszystkie podejmowane 
przez Gminę działania muszą mieć cha-
rakter systemowy. Muszą mieć plan krót-
koterminowy, średnioterminowy i muszą 
również odpowiadać założeniom planu 
długoterminowego. Stąd też pomysł, by 
dzisiaj nie traktować jako docelowego roz-
wiązania miejsc noclegowych na salach 
gimnastycznych. Bierzemy to pod uwagę 
jako ostateczność. Tym ludziom powin-

niśmy zapewnić minimum komfortu, a w 
tych miejscach na dłuższą metę nie jest 
to możliwe. Od razu staramy się znaleźć 
rozwiązania poziom wyżej. Zgodnie z wy-
tycznymi Wojewody Wielkopolskiego na 
terenie gminy zabezpieczyliśmy miejsca 
pobytu uchodźców. Koszty z tym związane 
zostaną pokryte z rządowych środków. 

Jednocześnie w Urzędzie Gminy Suchy 
Las rozpoczęliśmy przyjmowanie wnio-
sków w sprawie świadczenia pieniężnego, 
o które mogą ubiegać się osoby goszczące 
u siebie uchodźców z Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terenie tego pań-
stwa. Wyznaczyliśmy dwie osoby, które 
będą weryfikowały wnioski w oparciu o 
złożone oświadczenia, wywiad środowi-
skowy oraz deklarację śmieciową.

Ponadto, w związku z zapytaniami 
mieszkańców, naszych przedsiębiorców, 
ich chęcią udzielenia pomocy finansowej, 
jako samorząd uruchomiliśmy konto do 
wpłat darowizn. Środki zebrane na tym 
koncie zostaną wykorzystane na pomoc 
uchodźcom z Ukrainy. 

Od pięciu lat nasz samorząd współpra-
cuje z miastem Hniwań w obwodzie win-
nickim w Ukrainie. Także teraz jesteśmy w 
kontakcie z jego władzami. Odpowiedzie-
liśmy na ich prośbę i przyjęliśmy grupę 
kilkunastoosobową, zapewniając jej opie-
kę – nocleg i wyżywienie. 

Wójt Gminy
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Gmina  
SUchy LaS  
pomaGa!

Wójt  GrzeGorz  Wojtera  komentuje . . .

PODZIĘKOWANIA

Gmina Suchy Las  
dziękuje  

GaLerii SUcHOLeSKieJ  
oraz firmie  

Biuro Podróży OSKar  
za ofiarowaną pomoc  

w transporcie z granicy grupy 
mieszkańców z partnerskiego 

Hniwania. 
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Wójt Gminy Grzegorz Wojtera podczas 
koncertu już po raz piąty wręczył statuetkę 
„Dębowego Liścia”. Nagroda ta, ustano-
wiona z okazji jubileuszu 800-lecia Suche-
go Lasu, jest wyrazem głębokiego szacun-
ku dla laureata i jego działalności na rzecz 
gminy. 

Do tej pory statuetką tą zostali uhonoro-
wani: Zenon Pilarczyk – za badanie historii 
gminy Suchy Las i pielęgnowanie jej kul-
tury, Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak – w dowód uznania 
za szczególne zaangażowanie w dbałość o 
tradycję oraz za wybitne osiągnięcia w pro-
pagowaniu historii regionu Wielkopolski, 
Piotr rączyński i adam rączyński – wła-
ściciele firmy apart Sp. z o.o. za wkład w 
rozwój przedsiębiorczości w gminie Suchy 
Las, arkadiusz Bryś jako przedstawiciel 
mieszkańców gminy za angażowanie się 
w bezinteresowną pomoc podczas pande-
mii cOViD-19, arpad Bogya – burmistrz 
gminy isernhagen (Niemcy) za działalność 
i wkład w rozwój partnerstwa między gmi-
nami Suchy Las i isernhagen, anna Małłek 
z Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół 
europy za współpracę i działalność inte-
gracyjną ze zjednoczoną europą, Grażyna 
i ryszard Głowaccy z Towarzystwa Przy-
jaciół Gminy Suchy Las za propagowanie 
idei ochrony dziedzictwa kulturowego 
gminy Suchy Las.

W tym roku statuetka została przyzna-
na w kategorii  sport, a do zacnego grona 
laureatów „Dębowego Liścia” dołączył 
Krzysztof Linkowski, wieloletni dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Le-
sie. 

– Pan Krzysztof to utytułowany sporto-
wiec – lekkoatleta, olimpijczyk, reprezen-
tant Polski – mówił wójt Grzegorz Wojtera 
– ale także osoba o niezwykłych umiejętno-
ściach zarządzania, z wizją i wielką pasją. 

Człowiek, który zarówno w sporcie, jak i 
w swojej pracy, działalności na rzecz lo-
kalnego sportu i środowiska sportowego 
hołdował zawsze zasadzie: szybciej, wyżej, 
mocniej. Nie pływalnia a park wodny, nie 
sala sportowa a hala sportowa. 

Pan Krzysztof dyrektorem Gminnego 

Ośrodka Sportu był przez czternaście lat, 
od 2004 roku do czasu przejścia na eme-
ryturę. Zabierając głos podziękował ów-
czesnej radzie Gminy, Zarządowi Gminy, 
za możliwość pracy na tym stanowisku i 
realizowania swoich zawodowych marzeń. 
– Przez wszystkie te lata starałem się, żeby 
coś po sobie pozostawić. Ale nie byłoby 
tego, gdyby nie pracownicy. Dziękuję im 
za to, że dzięki nim Gminny Ośrodek Spor-
tu zawsze był dobrze postrzegany – dodał 
Laureat. 

„Dębowy Liść” nie był jedyną nagrodą 
przyznaną podczas Koncertu Ostatkowego. 
Orkiestra Dęta chludowo przy tej okazji 

Koncert z ważnym przesłaniem
Koncert Ostatkowy Orkiestry Dętej Chludowo to ważne, doroczne wydarzenie artystyczne  
i środowiskowe, które na stałe zagościło w kalendarzu gminnych imprez. W tym roku,  
po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, odbyło się 1 marca  
przy pełnej sali widowiskowej CKiBP w Suchym Lesie.
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Laureat „Dębowego Liścia” Krzysztof Linkowski

Do grona „Przyjaciół Orkiestry” dołączył Zbigniew Hącia
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honoruje osoby, które swoją działalnością, 
zaangażowaniem wspierają jej działalność. 
W tym roku do grona „Przyjaciół Orkie-
stry” dołączył Zbigniew Hącia, radny, 
mieszkaniec chludowa. 

– Nadając ten tytuł pragniemy złożyć 
słowa wdzięczności za to, że dzięki Pana 
determinacji, zaangażowaniu nadal może-
my koncertować. Wspierał nas Pan zawsze 
w najtrudniejszych chwilach, a miłość do 
muzyki nie pozwoliła na to, żeby nas roz-
wiązano. Z wielką wytrwałością dążył Pan 
do oddania Starego Baru, abyśmy mieli 
godną siedzibę do tworzenia sztuki – w 
imieniu muzyków laudację wygłosili Mi-
chał Wojtyna, prezes Stowarzyszenia Or-
kiestra Dęta chludowo oraz Krzysztof Że-
leśkiewicz, kapelmistrz Orkiestry. 

Wcześniejszymi laureatami certyfikatu 
nadawanego przez Orkiestrę zostali: Wójt 
Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera oraz 
Urszula Habrych, wieloletnia dyrektor 
Ośrodka Kultury a później cKiBP Gminy 
Suchy Las. 

Tegoroczny Koncert Ostatkowy odbył 
się w wyjątkowych okolicznościach, w 
cieniu wojny, która toczy się tuż za naszą 
wschodnią granicą, ale i z ważnym i wyraź-
nym przesłaniem. W jego trakcie pojawiły 
się gesty solidarności z narodem ukraiń-
skim, które wybrzmiały w muzyce poprzez 
odegranie hymnu Ukrainy przez Orkiestrę, 
ale też w słowach wypowiedzianych przez 
Wójta Gminy. – Nie sposób połączyć cha-

rakteru tego koncertu z tym, co dzieje się 
wokół nas. Nie sposób zapomnieć o tym, co 
dzieje się na Ukrainie – podkreślił Grze-
gorz Wojtera. –  Wszystko to, co podczas 
dzisiejszego wieczoru wydarzy się dobrego 
w Centrum Kultury, dedykuję naszym przy-
jaciołom z Hniwania. To właśnie muzyka 
powinna wszędzie dzisiaj rozbrzmiewać, a 
nie wybuchy bomb. Niech przesłanie to bę-
dzie naszym wyrazem solidarności.

Na ostatkowy koncert Orkiestra Dęta 
chludowo przygotowała atrakcyjny i am-
bitny program artystyczny. Muzycy pod 
przewodnictwem kapelmistrza Krzyszto-
fa Żeleśkiewicza zaprosili publiczność na 
muzyczny „seans” filmowy. W centrum 
Kultury zabrzmiały: słynny motyw mu-
zyczny z filmu „Pretty Woman”, dedy-

kowany laureatom tegorocznych nagród, 
ścieżka dźwiękowa z „Gladiatora” oraz 
z „Siedmiu wspaniałych”. Na scenie za-
prezentowali się także najmłodsi stażem 
członkowie Orkiestry – Żelek Junior Band, 
którzy z kolei na tę okazję przygotowali 
utwory z filmów animowanych, takich jak 
„Król lew” czy „Piękna i Bestia”.  Program 
koncertu został wzbogacony o występy 
solistów. izabela Kwaśniewska-Pakuła i 
Zbyszko Tuchołka uraczyli publiczność 
swoimi głosami, wykonując piosenki c’est 
la vie, Save The Last Dance For Me czy 
Don’t cry for Me argentina. 

Koncert Ostatkowy Orkiestry Dętej 
chludowo to co roku wyczekiwane wy-
darzenie, zarówno przez publiczność – na 
tegoroczne bilety rozeszły się w zaledwie 
jeden dzień, jak również przez samą Orkie-
strę. Jak podkreślają jej muzycy, koncert 
ten wymaga od nich perfekcyjnego przy-
gotowania, a na finalny efekt, który pre-
zentowany jest podczas ostatkowego spo-
tkania, składają się godziny prób, ciężkiej 
i mozolnej pracy, szlifowania umiejętności 
podczas warsztatów. Dodają również, że w 
tym przypadku nie ma taryfy ulgowej. Tym 
bardziej, że Kapelmistrz co roku podnosi 
„swoim” muzykom poprzeczkę i stawia 
przed nimi nowe wyzwania. Już teraz je-
steśmy ciekawi, czym Orkiestra zaskoczy 
nas w przyszłym roku. 

Barbara Stachowiak

Koncert i reLacja z Wydarzenia
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Gmina Suchy Las podzielona jest na 
jedenaście jednostek pomocniczych: sześć 
sołectw i pięć osiedli.  W każdej jednostce 
pomocniczej organem uchwałodawczym 
jest zebranie mieszkańców (zebranie wiej-
skie, zebranie osiedlowe). W sołectwie 
organem wykonawczym jest sołtys, któ-
rego wspomaga w pracy rada sołecka. W 
osiedlu jest nieco inaczej – organem wy-
konawczym jest zarząd osiedla, na czele 
którego stoi jego przewodniczący. Organ 
wykonawczy jednostki pomocniczej wy-
bierany jest przez zebranie mieszkańców 
na 5-letnią kadencję.

czym zajmują się sołtysi i przewodni-
czący zarządów osiedli? Ogólnie mówiąc 
reprezentują mieszkańców swojej jednost-
ki.  Jak to robią? Zwołują zebrania miesz-
kańców, przygotowują projekty uchwał, a 
potem czuwają nad ich wykonaniem. W 
tym celu w niezbędnym zakresie współ-
pracują z Urzędem Gminy oraz z radnymi 
rady Gminy. Na kolejnym zebraniu miesz-
kańców zobowiązani są zdać sprawozdanie 
z podjętych działań. Sołtysi i przewodni-
czący zarządów uczestniczą również – z 

głosem doradczym – w sesjach rady 
Gminy Suchy Las, reprezentują 
swoich mieszkańców podczas 
uroczystości i spotkań.  

Ostatnie dwa lata wykazały, 
jak bardzo sołtys i przewodni-
czący sprawdzają się  w sytu-
acjach kryzysowych. Koordy-
nacja podejmowanych działań 
w zakresie walki z pandemią co-
vid-19, a ostatnio działania na rzecz 
uchodźców z Ukrainy – to nowe za-
dania, które podjęli sami, z własnej ini-
cjatywy, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Dlatego warto pamiętać, 
że są w gminie takie osoby, do których w 
sprawach lokalnej społeczności można się 
zwracać.

a czy Ty, drogi Mieszkańcu, czytelniku 
naszej Gazety znasz swojego sołtysa bądź 
przewodniczącego zarządu osiedla?  

Z okazji Dnia Sołtysa zadaliśmy 
przedstawicielom wszystkich jedno-
stek pomocniczych naszej Gminy py-
tanie:  Jakie są Pani / Pana priorytety 
w pracy samorządowej?

joanna nowak

chLUdowo
Sołtys halina Gramsch
tel. 794 956 691
e-mail: h.gramsch@wp.pl

Dla mnie, jako sołtysa, najważniejsze 
są bezpośredni kontakt z mieszkańcami  
i uczestniczenie w życiu naszej wsi. Próbu-
ję zadowolić wszystkich, ale niestety jest to 
niemożliwe... 

GoLęczewo
Sołtys Katarzyna Kachel
tel. 792 030 980
e-mail: kasiakachel@vp.pl

Moim priorytetem zawsze była i jest 
współpraca z mieszkańcami, z jednostkami 
samorządów i przedstawicielami urzędów 
oraz z ludźmi, którzy chcą „działać”. Roz-
wój sołectwa i realizacja wyznaczonych ce-
lów to niezmienne moje priorytety w pracy 
samorządowej.  

zieLątKowo
Sołtys wiesława Rodowska
tel. 509 798 187
e-mail: w.rodowska@gmail.com

Muszę przyznać, że jest mi ogromnie 
trudno. Chciałabym czasami uszczęśliwić 

wszystkich, a to jest niezmiernie trudne i 
prawie niewykonalne. Moje priorytety to 
słuchanie mieszkańców i podejmowanie 
takich działań, aby nikt nie czuł się opusz-
czony. Chciałabym częściej spotykać się z 
ludźmi i dawać im powód do zadowolenia, 
że każdy jest wysłuchany i zaopiekowany. 
Po 2 latach pandemii bardzo mi brakuje 

spotkań z mieszkańcami. A dzięki dobrej 
współpracy z radnym Tomaszem Sztolcma-
nem dbamy o inwestycje i wygodę miesz-
kańców. Bardzo dobrze i ofiarnie działają 
i zawsze służą mi pomocą strażacy OSP, 
Rada Sołecka i KGW. Bez nich nic by się 
nie udało. 

SOŁTYS, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA  
– czy znasz swojego przedstawiciela?
11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. W naszej gminie tradycyjnie świętują ten dzień zarówno sołtysi, jak i przewodniczący zarządów 
osiedli. Uznaliśmy w Redakcji „Gazety Sucholeskiej”, że jest to okazja, by przypomnieć pokrótce sylwetki osób piastujących te funkcje.
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Andrzej Bartkowiak, Jarosław Dudkiewicz, Sylwia Szenk, Katarzyna Kachel, Anna Ankiewicz, Halina Gramsch, Sylwia Sawińska, 
Wiesława Rodowska, Radosław Banaszak, Ewa Korek, Grzegorz Słowiński
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złotKowo
Sołtys Sylwia Sawińska
tel. 533 840 820
e-mail: sylwia.sawinska@interia.pl

Moim priorytetem jest reprezentowa-
nie interesów Mieszkańców – wysłuchanie 
każdej prośby, każdego problemu i rozwią-
zywanie ich. Bardzo ważne jest również 
dopasowywanie kierunków rozwoju Złot-
kowa do potrzeb Mieszkańców.

złotniKi wieś
Sołtys ewa Korek
tel. 792 666 407
e-mail: ewa.korek@onet.pl

Od chwili, kiedy zostałam Sołtysem naj-
ważniejszymi priorytetami były dla mnie 
lub nadal są: rewitalizacja stawu oraz 
przyległego terenu, ścieżka pieszo-rowero-
wa wzdłuż ul. Łagiewnickiej, nowy budy-
nek Świetlicy Wiejskiej, przebudowa skrzy-
żowania ulic Złotnickiej / Słonecznej oraz 
moi Mieszkańcy i ich potrzeby.

oSiedLe GRzybowe
Przewodniczący zarządu  
Jarosław dudkiewicz
tel. 666 845 466
e-mail: jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

W działalności samorządowej, a szerzej 
społecznej, przede wszystkim staram się 
szukać zdrowych kompromisów i tego, co 
mieszkańców może integrować i łączyć we 
wspólnych wysiłkach, by nasze ulice, pla-
ce, osiedla, miejscowości, a i przez to Gmi-
na i całe otoczenie stawały się przyjaźniej-
sze do mieszkania, życia, odpoczynku, a 

wreszcie wspólnego decydowania o naszej 
rzeczywistości. Postrzegam rolę samorzą-
dowca jako inicjatora wszelkich ciekawych 
pomysłów na zagospodarowywanie naszej 
wspólnej przestrzeni, przede wszystkim 
oddolnymi inicjatywami i jak najszerszym 
wciąganiem mieszkańców do współdecy-
dowania o naszych wspólnych sprawach w 
szerokich konsultacjach społecznych.

SUchy LaS
Przewodnicząca zarządu  
Sylwia Szenk
tel. 602 757 865
e-mail: sylwiaszenk78@wp.pl

Dla mnie priorytetem są mieszkańcy i 
ich sprawy. To dzięki nim wyznaczamy so-
bie cele na naszym osiedlu. W tym wszyst-
kim ważna jest rozmowa, poprzez którą 
wyciągamy wnioski  i możemy dojść do 
kompromisu. Ja staram się zawsze wysłu-
chać, porozmawiać i pomóc.

 

SUchy LaS-wSchód
Przewodnicząca zarządu  
anna ankiewicz
tel. 601 729 119
e-mail: anna-ankiewicz@wp.pl

Priorytetem jest działanie służące po-
prawie warunków życia mieszkańców osie-
dla. Dbałość o mienie gminne, usuwanie 
zgłaszanych usterek, dalszy rozwój infra-
struktury technicznej, rekreacyjnej czy te-
renów zielonych to podstawa działalności 
naszego zarządu osiedla. Nie będę jednak 
ukrywać, że dużą przyjemność sprawia mi 
organizacja imprez integracyjnych  i spor-
towych dla mieszkańców czy organizowa-

nie wspólnych z mieszkańcami nasadzeń 
drzew i kwiatów. Najbliższa akcja sadzenia 
drzew i niezapominajek oraz sprzątanie 
świata już w kwietniu.

biedRUSKo
Przewodniczący zarządu  
Radosław banaszak
tel. 534 444 584 
e-mail: zarzad.biedrusko@gmail.com

Trudne pytanie, bo pełniąc funkcję prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla i jednocze-
śnie radnego ciężko jest rozgraniczyć te 
priorytety, ale na pewno w wykonywaniu 
obu funkcji najważniejszy jest dla mnie 
kontakt z mieszkańcami i pomoc w rozwią-
zywaniu problemów dotyczących społecz-
ności lokalnej.

złotniKi oSiedLe
Przewodniczący zarządu  
Grzegorz Słowiński
tel. 537 333 131
e-mail: grzegorz.slowinski@suchylas.pl

W swojej pracy samorządowej na tere-
nie naszego osiedla od samego początku 
kierowałem się podnoszeniem jakości i 
bezpieczeństwa życia mieszkańców, którzy 
te obowiązki w wyborach na przewodni-
czącego mi powierzyli. Wraz z zarządem 
naszego osiedla oraz przy współpracy z 
radnymi poprzedniej i tej kadencji, Złotniki 
zmieniły swój wizerunek na wyremontowa-
nych drogach, nowych chodnikach, nowym 
dworcu, etc. 

Nieustannie działamy, aby tematy, które 
jeszcze wciąż doskwierają części miesz-
kańcom były w jak najkrótszym możliwym 
czasie rozwiązywane przez urząd. Liczymy 
na to, że kolejne zarządy naszego osiedla  
będą nadal kontynuowały przynajmniej 
taki sam poziom zaangażowania w życie 
społeczne mieszkańców i z dbałością o na-
szą małą ojczyznę wspierały ich w codzien-
ności naszego osiedla.

JeLoneK
Sołtys andrzej bartkowiak
tel. 602 295 859
e-mail: andrzej.bartkowiak@gmail.com

Jako nowo wybrany sołtys wraz z nową 
Radą Sołecką chciałbym dokończyć nastę-
pujące projekty: montaż oświetlenia przej-
ścia między ulicami Topolową i Sosnową, 
posadowienie dodatkowych koszy na psie 
odchody,  powołanie Koła Gospodyń Wiej-
skich, monitorowanie spraw w zakresie 
organizacji ruchu a związanych z plano-
waną inwestycją usługowo-mieszkaniową  
w Jelonku. Ponadto chciałbym zintegro-
wać starych i nowych mieszkańców Jelon-
ka oraz bliżej współpracować z Zarządem 
i mieszkańcami Osiedla Grzybowego, na-
szymi sąsiadami. 

Światowy Dzień Ziemi
Jednostki pomocnicze zapraszają mieszkańców do udziału w akcjach sprzątania.
Złotniki Wieś –  23 kwietnia, godz. 10:00, zbiórka tradycyjnie nad stawem. Po akcji 
zapraszamy na gorącą herbatę oraz słodki poczęstunek również nad staw!
Suchy Las – 23 kwietnia, godz. 10:00. Szczegóły na plakatach.
Złotkowo – 23 kwietnia, godz. 10:00, zbiórka na ul. Gogulcowej (koniec zabudo-
wań / początek lasu). Po sprzątaniu zasadzimy niezapominajki i dosiejemy kwiaty 
na łące kwietnej. 
Szczegółowe informacje, także o pozostałych akcjach, ogłoszone zostaną w sposób  
zwyczajowo przyjęty przez poszczególne jednostki pomocnicze.  

Wielkanoc  
to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary  

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Niech Święta Wielkanocne przyniosą Państwu radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem wzmacniania ducha!

Życzą
Sołtysi z Radami Sołeckimi

Przewodniczący z Zarządami Osiedli
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Pani radna anna ankiewicz otrzymała 
podziękowania od Wójta Gminy Suchy 
Las Grzegorza Wojtery i radnego radosła-
wa Banaszaka za pracę i zaangażowanie w 
rozwój sucholeskiego samorządu na stano-
wisku przewodniczącej rady Gminy. 

Pani anna nadal jest radną i przewod-
niczącą Zarządu Osiedla Suchy Las – 
Wschód. 

radni w drodze tajnego głosowania na 
nowego przewodniczącego rady Gminy 
Suchy Las wybrali radnego z Biedruska 

radosława Banaszaka, który dotychczas 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
rady Gminy. Natomiast nowym wiceprze-
wodniczącym rady Gminy przez radnych 
został wybrany radny z Zielątkowa Tomasz 
Sztolcman. Gratulujemy!

Panowie podziękowali za oddane na 
nich głosy. Przy tej okazji nowy Przewod-
niczący rady Gminy zabierając głos pod-
kreślił, że w swojej działalności chciałby 
dążyć do tego, by wszyscy radni tworzyli 
jeden zespół, więcej ze sobą rozmawiali i 
wspólnie podejmowali decyzje dla dobra 
mieszkańców gminy.

BS

Anna Ankiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy  
Suchy Las

Lutowa sesja rady Gminy Suchy Las ko-
lejny raz odbyła się w trybie online.  rozpo-
częła się od wniosku przewodniczącej anny 
ankiewicz, by do porządku obrad dopisać 
oświadczenie rady Gminy, w którym zosta-
ła wyrażona solidarność i poparcie dla na-
rodu ukraińskiego walczącego z rosyjskim 
agresorem. inwazja stanowi zagrożenie nie 
tylko dla samej Ukrainy, ale także dla po-
koju w europie i na świecie. W oświadcze-
niu przypomniano też, że Gmina Suchy Las 
współpracuje od pięciu lat z partnerskim 
miastem Hniwań. rada przyjęła oświadcze-
nie jednogłośnie. Następnie głos zabrał były 
wiceburmistrz  Hniwania Wiktor Purdyk, 
obecnie mieszkający w naszej gminie, który 

podziękował Polakom za wsparcie i opisał 
sytuację w swoim mieście.

radni przystąpili do prac nad uchwa-
łami – pierwszą w sprawie pomocy finan-
sowej dla powiatu głosowano jednogło-
śnie na tak. Kolejną uchwałą zwiększono 
wynagrodzenie dla członków ochotniczej 
straży pożarnej do kwoty 25 zł za godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub akcji 
ratowniczej i 10 zł za godzinę udziału w 
szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Zaraz potem przegłosowano zmianę 
uchwały budżetowej z poprawkami i Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. 

W ramach punktu pod nazwą „informa-
cje wójta gminy”, wójt Grzegorz Wojtera 
poinformował, iż wkrótce ogłoszony zo-
stanie przetarg na projektowanie nowego 
gmachu Urzędu Gminy oraz o postępach 
prac przy budowie kanalizacji w Golęcze-
wie i Zielątkowie, a także o rozpoczęciu w 
marcu budowy świetlicy w Złotnikach Wsi. 
Następnie wójt Wojtera zapewnił o wszel-
kiej możliwej pomocy ze strony Gminy 
dla uchodźców z Ukrainy, którzy zapewne 
będą  u nas szukać  miejsc do zamieszka-
nia. – Musimy być na to gotowi – uprzedził. 
– Stać nas jako Gminę na dopłaty do takich 
mieszkań – zapewnił. – Będzie to kwota 
400-500 zł dopłaty do jednego mieszkania. 
Jestem pewien, że znajdziemy źródła finan-
sowania. Sam wystąpię o obniżenie wyna-
grodzenia wójta gminy.

W informacjach Przewodniczącej rady 
Gminy, anna ankiewicz odczytała oświad-
czenie o swojej rezygnacji ze stanowiska z 
dniem 5 marca 2022 roku. Ze względu na 
atmosferę związaną z wybuchem wojny 
na Ukrainie, zaniechała w tym momencie 
wyjaśnienia powodów swojej rezygnacji. 
Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji od-
było się na sesji marcowej. 

Sołtys Golęczewa Katarzyna Kachel za-
dała pytanie o ulicę Malinową, a Przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Syl-
wia Szenk o uspokojenie ruchu na terenie 
osiedla. Natomiast Przewodnicząca rady 
prosiła Wójta o pilną rozmowę z aquane-
tem na temat przeciągającego się procesu 
projektowania kanalizacji w rejonie ulic 
Polnej i Mokrej w Suchym Lesie. Miesz-
kanka anna Ohirko zapytała o uchwałę 
antysmogową sprzed roku. Przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Grzybowego Jarosław 
Dudkiewicz poruszył sprawę częstotliwo-
ści i pory kursów autobusu jadącego przez 
osiedle, a radny Michał Przybylski zwrócił 
uwagę na niezabezpieczoną skarpę gru-
zu przy ul. Obornickiej w Złotnikach, na 
której bawią się dzieci. radny Zbigniew 
Hącia poruszył kwestię przeciągającej się 
renowacji boiska w chludowie. 

Na koniec przewodnicząca anna an-
kiewicz poinformowała,  że członkowie 
sztabu WOŚP Suchy Las uczestniczyli w 
otwarciu ronda WOŚP w rokietnicy, na 
które przyjechał sam Jurek Owsiak. 

Z sesji Rady Gminy Suchy Las

Zmiany w Prezydium Rady Gminy
Podczas marcowej sesji Rady Gminy Suchy Las, w związku z rezygnacją Anny Ankiewicz  
z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy, wybrano nowe Prezydium Rady Gminy.
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OSIEDLE ZłOtnIkI OSIEDLE

Grzegorz Słowiński
Przewodniczący  
Zarządu Osiedla

Pomoc mieszkańców dla Ukrainy
Zarząd Złotnik-Osiedla oraz radni 

wspierani przez wielu naszych mieszkań-
ców aktywnie uczestniczą w akcji pomocy 
Ukrainie. 

Nasi mieszkańcy w pełni solidaryzu-
ją się z narodem ukraińskim. Zajmujemy  

i zajmować będziemy zawsze 
jasne i klarowne stanowisko 
w sprawie zbrodniczej napaści 
rosji na suwerenną Ukrainę. 

Naszą pomoc w chwili  obec-
nej kierujemy przede wszyst-
kim dla mieszkańców z naszej 
partnerskiej gminy Hniwań.  
W tym zakresie współpracu-
jemy z Viktorem Purdykiem – 
mieszkańcem Hniwania, który 
od kilku miesięcy przebywa w 
Suchym Lesie. W akcję włączy-
li się też radni Gminy Suchy Las i dzia-
łamy wspólnie. Udało nam się sprowadzić 

do Polski kilka rodzin, które staramy się 
otoczyć opieką. W dolnej części świetlicy 
przy ulicy Żukowej uruchomiliśmy punkt 
pomocowy dla rodzin ukraińskich. W tej 
chwili to bardzo dobrze zaopatrzony ma-
gazyn żywności, środków drogeryjnych, 
odzieży i drobnego sprzętu kuchennego. 

26 lutego przybył do nas specjalny trans-
port darów od mieszkańców rejonu rheine 
(Niemcy). O naszych działaniach infor-
mujemy Państwa na bieżąco poprzez pro-
fil w mediach społecznościowych:  www.
facebook.com/zlotnikiosiedle. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i wspieranie naszych wspólnych działań!
inwestycje w złotnikach

Podczas marcowej sesji wróciły do bu-
dżetu środki na długo oczekiwaną budowę 

placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego, na 
który mieszkańcy od kilku lat przeznaczali 

pieniądze z tzw. Zadań Lokalnych. Mamy 
nadzieję, że plac zabaw zostanie zbudowa-
ny w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

W iii kwartale br. zostaną rozpisane 
przetargi na wybór wykonawcy ulic: Sło-
wackiego oraz Spacerowej. To kontynuacja 
realizacji projektów od kilku lat realizowa-
nych w Złotnikach – Osiedlu.  

czynimy również starania o jak naj-
szybszą realizację tegorocznych zadań 
budżetowych na terenie nowego Osiedla 
Złotniki – Park, przede wszystkim w za-
kresie koncepcji zagospodarowania działki 
przeznaczonej pod szkołę i budowy bo-
iska sportowego – wielofunkcyjnego. Na 
realizację czeka też nowy wyjazd z osie-
dla Złotniki Park oraz wodociąg w ulicy 
Olchowej. To dla nas priorytety. Wkrótce 

rozpoczną się nasadzenia drzew  
w rejonie ulicy Kochanowskie-
go. rozpoczynamy od ulicy 
Pawłowickiej (odcinek od torów 
do ulicy Kochanowskiego). 

Podczas marcowej sesji doko-
nano też zmiany we władzach 
rady Gminy. Przyjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z 
funkcji przewodniczącej anny 
ankiewicz. Nowym przewodni-
czącym został radny z Biedruska 
radosław Banaszak, a jego za-

stępcą radny z Zielątkowa Tomasz Sztolc-
man. Serdecznie gratulujemy!       

Na granicy

Świetlica w Złotnikach

Mieszkańcy Rheine (Niemcy) podczas pakowania ciężarówki do Złotnik

Święta Wielkanocne, jak co roku są okazją do wspólnego,  
rodzinnego świętowania. W tym roku również świętujemy,  

choć niestety trochę inaczej niż w latach poprzednich.
Zarząd Osiedla Złotniki – Osiedle,  

Radni oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Złotnikach 
składają z tej okazji Mieszkańcom naszego osiedla 

życzenia zdrowia, spokoju i zadumy na nadchodzące dni.

Elżbieta Raflik 
Przewodnicząca KGW Złotniki oraz Radni

Michał Przybylski i Grzegorz Słowiński  
z Zarządem Osiedla

Z okazji Świąt Wielkanocy 
składam Państwu  

najlepsze życzenia,
zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech świąteczny czas  
będzie dla Państwa pełen radości,

miłości, niech przyniesie  
nadzieję na lepsze jutro.

Radny
 Zbigniew Hącia
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Jarosław  
Dudkiewicz
Przewodniczący  
Zarządu Osiedla

Wkraczając z nowymi nadziejami w 2022 
rok nikt nie mógł się spodziewać, że także 
na osiedlu przyjdzie nam borykać się z zu-
pełnie nowymi wyzwaniami – wyzwaniami 
związanymi z wojną, która toczy się za naszą 
wschodnią granicą. Wyzwania te okazały się 
znacznie poważniejsze niż dotychczasowe 
społeczne i charytatywne wysiłki w walce ze 
skutkami pandemii. Nasi mieszkańcy w zde-
cydowanej większości włączyli się w różno-
rakie akcje pomocowe na rzecz Ukrainy oraz 
dla naszych nowych sąsiadów. Na osiedlu 
przyjęliśmy kilka rodzin pod swoje dachy. 

Jako Zarząd Osiedla wraz z licznym 
gronem społeczników z terenu gminy za-
angażowaliśmy się w akcje wsparcia dla 
tych działań – wyjazdy z darami na granicę 
i przewóz uchodźców, zbieranie darów i ich 
redystrybucja, pomoc konkretnym uchodź-
com w zagospodarowaniu w nowych miesz-
kaniach u naszych mieszkańców, pomoc 
formalno-administracyjna czy logistyczna 

w różnych kwestiach – to wszystko w cał-
kowicie wolontariackich działaniach – je-
steśmy wdzięczni i dumni z mieszkańców 
naszego osiedla. Bieżące informacje dla 
nowych „przybyszów” i ich opiekunów pre-
zentujemy w specjalnym linku osiedlowej 
strony: osiedlegrzybowe.zlotniki.com/info-
linie-dla-uchodzcow.

Na każdym kroku dostrzegamy życzli-
wość i serdeczność naszych mieszkańców 
wobec nowych sąsiadów, co przejawia się 
także ich ciepłym przyjęciem na licznych 
zajęciach integracyjnych. 

Początek roku przyniósł udane imprezy 
na osiedlu, takie jak organizacja osiedlowe-
go jubileuszowego 30. Finału WOŚP, ple-
nerowy Dzień Kobiet z Salsation na boisku 
czy Powitanie Wiosny wraz z sąsiadami z 
Suchego Lasu. Organizowaliśmy je także 
dla naszych ukraińskich sąsiadów.

ruszyła realizacja konkretnych zadań 
ujętych w planie Zadania Lokalnego ‘2022 
lub w ramach planowanych inwestycji z 
budżetu centralnego (dodatkowa zabaw-
ka na placu zabaw, deszczownica i stół do 
plenerowego tenisa stołowego na boisku, 
dodatkowe wyposażenie świetlicy). Do 
najważniejszych z nich należeć będą także:  
i etap zagospodarowania polany pod lasem 
czy dalsze działania przy zazielenieniu pla-
cu Sokoła. 

Toczą się dyskusje w różnych gremiach 
na temat dalszych losów uspokojenia ruchu 
na osiedlu czy zmian w funkcjonowaniu 

linii autobusowej nr 901 na osiedlowych 
uliczkach. Upadł ostatecznie pomysł reali-
zacji tzw. sygnalizatorów prędkości, któ-
re mieszkańcy uznali za mało efektywne 
dla problemu uspokojenia ruchu. Mocno 
dyskutowany jest za to temat wprowadze-
nia jakichś optymalnych rozwiązań popra-
wiających bezpieczeństwo ruchu na tzw. 
skrzyżowaniach równorzędnych. Z innych 
tematów infrastrukturalnych – oczekiwana 
jest inwestycja wykonania brakujących od-
cinków chodników przy skrzyżowaniu ulic 
Muchomorowa / Złotnicka czy konkretne 
działania projektowe i wykonawcze doty-
czące zabezpieczenia posesji w ulicach So-
snowej i Muchomorowej, przed ich nawał-
nicowym zalewaniem. W tym roku można 
także spodziewać się wreszcie realizacji 
modernizacji i rozbudowy monitoringu 
osiedlowego, budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Muchomorowej – od Szkółkarskiej do 
Ptasiego Zaułka. Do równie ważnych spraw 
zajmujących naszych mieszkańców (ale 
także i sąsiedniego Jelonka) należy kwestia 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla rejonu kwartału 
Złotnicka / Sosnowa. Projekt planu został 
wyłożony już po raz trzeci, a największe 
kontrowersje wokół niego wzbudza per-
spektywa kolejnego zwiększenia ruchu na  
i tak już mocno obciążonej ulicy Sosnowej.

Jest również szereg nowych propozycji 
zgłaszanych przez mieszkańców do Zadania 
Lokalnego. Będziemy o tym rozmawiać już 

OSIEDLE GrzybOwE
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na najbliższym Zebraniu Mieszkańców pla-
nowanym na 25 kwietnia. Serdecznie zapra-
szamy i jednocześnie zachęcamy do przeka-
zywania na ręce zarządu kolejnych swoich 
propozycji zmian lub ulepszeń w funkcjo-
nowaniu osiedla, zarówno w kwestiach spo-
łecznych, jak i czysto technicznych.

aktywność społeczna na osiedlu to 
przede wszystkim liczne inicjatywy, które 
wiosną powróciły do stałego popandemicz-
nego grafiku, dodatkowo rozbudowane o 
szereg nowych propozycji – zapraszamy 
(osiedlegrzybowe.zlotniki.com/swietlica-
osiedlowa-i-zajecia-plenerowe). 

W najbliższym czasie planujemy wiele 
inicjatyw integracyjnych, także z propo-
zycjami skierowanymi do naszych ukraiń-
skich sąsiadów:

– 2 kwietnia, w godz. 10.30-12.00 zapra-
szamy nasze dzieci (do 12 l.) do świetlicy 
na spektakl teatru WariaTe pod tytułem 
„eLiKSir MĄDrOŚci”. Przewidziane są 
specjalne upominki, a jednocześnie prosi-
my dzieci o przyniesienie  wielkanocnych 
własnoręcznie zrobionych dekoracji, który-

mi chcemy upiększyć Plac Grzybowy. Po 
spotkaniu dla dzieci planujemy integracyjne 
spotkanie przy kawie dla naszych ukraiń-
skich nowych sąsiadów wraz z ich polskimi 
opiekunami – zapewniamy tłumaczkę. Po-
rozmawiamy trochę o 25-letniej historii osie-
dla oraz o tym, jak możemy sobie wzajemnie 
pomóc w ich nowej rzeczywistości.

– 23 kwietnia od godz.10.00 zapraszamy 
do corocznej akcji sprzątania osiedla i lasku 
(polana pod lasem przy ul. Muchomorowej), 
która w tym roku jest wspólnym przedsię-
wzięciem z naszymi harcerzami ze szczepu 
NOMaDa, działającego z powodzeniem 
na naszym osiedlu. inicjatywa pod hasłem 
„raTOWaNie ZieLONYcH PŁUc PO-
ZNaNia” ma przypomnieć także fakt, że 
nasze osiedle bezpośrednio graniczy z mia-
stem Poznań i działania proekologiczne nie 
mają granic. Zapraszamy do wspólnego 
pożytecznego i ciekawego spędzenia cza-
su – zapewniamy rękawice i worki; będzie 
ognisko, kiełbaski, a także pokaz ekospa-
lania i pierwszej pomocy oraz „harcerskie 
atrakcje” dla najmłodszych.

– 25 kwietnia o godz. 19.00 zapraszamy 
do świetlicy na Zebranie Mieszkańców, na 
którym będziemy omawiać sprawy Zada-
nia Lokalnego z ubiegłego i bieżącego roku 
oraz propozycje do kolejnych tematów, jak 
również dyskutowane będą z przedstawicie-
lem Urzędu Gminy newralgiczne problemy, 
takie jak uspokojenie ruchu czy autobus na 
osiedlu, kwestie zalewania posesji czy inne 
zgłaszane przez mieszkańców.

W kolejnym numerze „Gazety Suchole-
skiej” podamy więcej szczegółów kolejnych 
inicjatyw integracyjnych na osiedlu, takich 
jak Festyn Osiedlowy na boisku przy ul. So-
snowej, który planujemy 11 czerwca.

O wszystkich działaniach będziemy in-
formować na bieżąco w naszych publika-
torach:
w w w.facebook.com/groups/662486184524923
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2
w w w.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas 

Wielkanoc ‘2022 będziemy przeżywać 
w szczególnych okolicznościach… dlatego 
obejmujemy nasze życzenia jednym sło-
wem NaDZieJa.         

Powrót do życia sprzed choroby wy-
maga specjalistycznego wsparcia. Poma-
ga w tym prowadzona w pięciu miastach 
Wielkopolski bezpłatna, dostosowana 
do indywidualnych potrzeb rehabilitacja 
obejmująca fizjoterapię, pomoc psycho-
logiczną i dietetyczną. Nie jest wymaga-
ne żadne skierowanie.  

Z kompleksowej, nowoczesnej reha-
bilitacji może skorzystać każdy, kto za-
chorował na raka, mieszka, studiuje lub 
pracuje w Wielkopolsce i jest w wieku 

18-64 lata.
O kwalifikacji do programu decyduje 

lekarz onkolog z Ośrodka Profilaktyki i 
epidemiologii Nowotworów w Pozna-
niu. 

rehabilitacja onkologiczna prowadzo-
na jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie 
i Lesznie. Zgłoszenia do programu przyj-
mowane są telefonicznie: 601 061 848 lub 
mailowo: rehabilitacja@open.poznan.pl. 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu realizuje pro-

jekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjen-
tów onkologicznych w wieku 18-64 lata, 
z terenu Wielkopolski, realizowana przez 
OPEN S.A. w latach 2021-2023”. Auto-
rem programu zdrowotnego jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej i będzie reali-
zowany do końca czerwca 2023 r.

Rak i co dalej?
Co roku prawie 7 tysięcy aktywnych zawodowo Wielkopolan słyszy diagnozę: nowotwór 
złośliwy. Leczenie nie kończy się wraz z podaniem ostatniej dawki leków. 

OPeN prowadzi poradnię ginekologiczną 
w swojej siedzibie w Poznaniu oraz posiada 
ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie 
badań profilaktycznych. Ponadto OPeN to 
ośrodek diagnostyczny mający status Ośrod-
ka referencyjnego w zakresie diagnostyki 
gruczołu piersiowego Siemens.
badania MaMMoGRaFiczne

Ośrodek Profilaktyki i epidemiologii 
Nowotworów S.a. w Poznaniu (OPeN) 
zaprasza wszystkie mieszkanki gminy 
urodzone w latach 1953–1972 na bezpłat-
ne badania mammograficzne. Mammobu-
sy OPeN wyposażone są w najnowocze-
śniejsze cyfrowe mammografy.

Mammobus będzie dostępny 5 kwiet-
nia w Suchym Lesie przy Szkole Podsta-

wowej nr 2, ul. Poziomkowa 11, w godz. 
9.00-13.00.

aby skorzystać z bezpłatnego badania 
należy zarezerwować termin swojego ba-
dania telefonicznie pod nr 61 855 75 28 
lub wysłać e-mail na adres: mammobus@
open.poznan.pl z prośbą o kontakt, poda-
jąc swój nr telefonu.  
badania cytoLoGiczne

Ośrodek Profilaktyki i epidemiologii 
Nowotworów S.a. w Poznaniu (OPeN) 
zachęca wszystkie mieszkanki gminy 
urodzone w latach 1963-1997 do udziału 
w bezpłatnym badaniu cytologicznym. 

cytobus będzie dostępny 21 kwietnia 
w Suchym Lesie przy Szkole Podstawo-
wej nr 2, ul. Poziomkowa 11, w godz. 
10.00-16.00.

aby skorzystać z bezpłatnego badania 
należy zarezerwować termin swojego ba-
dania telefonicznie pod nr 61 855 75 28 
lub wysłać e-mail na adres: mammobus@
open.poznan.pl z prośbą o kontakt, poda-
jąc swój numer telefonu. 

***
Więcej informacji na temat projektu 

bezpłatnych badań dla kobiet można zna-
leźć na stronie openbadania.pl. O zale-
tach i celowości badań profilaktycznych 
informacje dostępne są na stronie: open.
poznan.pl/qa.

Bezpłatna profilaktyka dla Pań
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu (OPEN) w kwietniu 
będzie realizował w Suchym Lesie bezpłatne badania profilaktyczne. 



03 •  mar zec 202212

24 lutego 2022 roku Świat obiegła in-
formacja o inwazji na Ukrainę. Dlaczego 
o tym piszę w cyklu artykułów o naszej 
gminie? Odpowiedź jest prosta – ponie-
waż tego samego dnia serca nas – sucho-
lesian wypełniła empatia, współczucie 
i chęć niesienia pomocy. Tego 
dnia rozpoczęliśmy jeden z waż-
niejszych egzaminów w naszym 
życiu. Tego dnia rozpoczęliśmy 
organizację akcji humanitarnych, 
mających na celu pomoc miesz-
kańcom Ukrainy. Okazaliśmy 
wyrozumiałość i życzliwość, na-
cechowaną szacunkiem dla dru-
giego człowieka. 

Wolontariat w naszej gminie 
zawsze był realizowany na bardzo 
wysokim poziomie. Dba o to Pani 
Magdalena Fórman pod prze-
wodnictwem Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Suchym 
Lesie Pani Sylwii Malendowskiej. 

O tej gałęzi działań OPS-u mogłabym 
napisać całą książkę, jednak pisząc artykuł 
do gazety muszę oszczędzać miejsce i  ująć 
w podpunktach najważniejsze kwestie, 
którymi zajmuje się Pani Magda. 

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej funkcjonuje na terenie gminy Su-
chy Las poprzez utworzone lokalne cen-
trum Wolontariatu, którego zadaniami są:
1.  Pośrednictwo i organizacja wolontariatu 

na terenie gminy Suchy Las, utworzenie 
„Szkolnych kółek wolontariatu”.

2.  edukacja i szkolenia wolontariuszy.
3.  Promocja wolontariatu na terenie gminy 

Suchy Las.
Wolontariusze podejmujący współpracę 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspiera-
ją działania ośrodka w następujących ob-
szarach:
1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
2.  Wspieranie działań świetlic opiekuńczo-wy-

chowawczych z terenu gminy Suchy Las.
3.  Wspieranie osób starszych i niepełnospraw-

nych w ich środowiskach domowych.
4.  Wspieranie działalności Klubów Seniora 

„Dębowy Liść” w gminie Suchy Las.
5.  Pomoc w organizacji imprez okoliczno-

ściowych i zbiórek rzeczowych.
Działania wykonywane na rzecz cen-

trum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej:
1. Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży.
2. Organizacja czasu wolnego dzieciom.
3.  Wspieranie działań świetlic opiekuńczo-wy-

chowawczych z terenu gminy Suchy Las.

4.  Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi przy realizacji imprez okoliczno-
ściowych, zawodów sportowych, turnie-
jów, rajdów rowerowych itp.

5.  Wspieranie lokalnych szkół przy prowa-
dzeniu „szkolnych kół wolontariatu”.

6.  Podejmowanie nowych inicjatyw in-
spirowanych potrzebami społeczności 
lokalnej.
Słowo wolontariat pochodzi od łaciń-

skiego voluntarius – dobrowolny i oznacza 
dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na 
rzecz innych osób lub całego społeczeń-
stwa, wykraczającą poza związki rodzinno 
- koleżeńsko - przyjacielskie. 

i tu Drodzy Sąsiedzi pragnę Wam po-
dziękować i zarazem pogratulować posta-
wy – tak jak napisałam na początku, zda-
jemy właśnie egzamin z człowieczeństwa, 
zdajemy go wzorowo! Pragnienie oszczę-
dzenia drugiemu człowiekowi cierpienia 
i poświęcenie z jakim niesiemy doraźną 
pomoc są godne szacunku. 

Nie jestem w stanie wymienić wszyst-
kich działań, które realizowane są na terenie 
naszej gminy. Działają wszyscy od poje-
dynczych mieszkańców po stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży 
Pożarnych, czy wspomnianego już wcze-
śniej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Te działania są 
bezpłatne lecz nie są 
bezinteresowne. To, 
że nie pobiera się za 
wolontariat wynagro-
dzenia materialnego, 
nie oznacza, że nie 
czerpie się z wolonta-
riatu korzyści. Wręcz 
przeciwnie! Wolontariusz uzyskuje korzyści 
niematerialne, takie jak: satysfakcja, speł-
nienie swoich motywacji (poczucie sensu, 
uznanie ze strony innych, podwyższenie sa-
mooceny itd.), zyskuje nowych znajomych 

i często przyjaciół, zdobywa wie-
dzę, doświadczenie i nowe umie-
jętności. 

Moje uznanie w sprawie pomo-
cy ludziom pokrzywdzonym przez 
działania wojenne jako pierwszy 
zyskał Wójt naszej Gminy Grze-
gorz Wojtera, który na sesji rady 
Gminy 24 lutego zadeklarował, 
że przekaże 5% swojego wyna-
grodzenia na pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. To on rozpoczął tak 
zwane dobre rozdanie, które 
ochoczo podjęli wszyscy radni. W 
niedługim czasie po tym dowie-
działam się, że Michał Przybylski 

i Grzegorz Słowiński udali się na granicę 
z Ukrainą i wracają z rodziną, którą gości 
teraz pan Michał. Niewiele później w ich 
ślady pojechał z pomocą również Tomasz  
Sztolcman. Maciej Jankowiak przyjmuje do 
akademii Piłkarskiej red Box wszystkie 
dzieci, które do nas przybywają ze wschod-
niej granicy. anna ankiewicz pomaga w 
zakwaterowaniu uchodźców. Ja stworzyłam 
dodatkowe miejsca pracy dla nich. Można 
powiedzieć, że kilku osobom dałam węd-
kę. i posługując się tą metaforą dalej – rybę 
daje im codziennie Joanna Pągowska. To 
ona stworzyła grupę kobiet „Polki poma-
gają Ukrainkom” i wraz z Joanną radzię-
dą codziennie segregują i przebierają stertę 
ubrań, produkty spożywcze i chemiczne 
przyniesione między innymi przez Was 
Drodzy Sąsiedzi, później to wydają potrze-
bującym z Ukrainy i po tak zwanej „wydaw-
ce” znowu porządkują, segregują, układają 
na odpowiednie miejsca. Z racji, że mam 
przyjemność bycia w tej grupie, to wiem z 
jakim zaangażowaniem Panie uczestniczą 
w pracach nadzorowanych przez Joannę 
Pągowską. Każdego dnia deklarują swoją 
pomoc, pisząc, że będą zaraz po pracy, po 
odebraniu dzieci ze szkoły, po zawiezieniu 
ich na wizytę dentystyczną itp. W magazy-
nie stworzonym z parkingu centrum Kultu-
ry, znajdującym się w piwnicy, jest zimno. 
Z tego powodu niejedna z Pań przeziębiła 
się już, lecz za każdym razem wraz ze zgło-
szeniem swojej nieobecności deklaruje od 
razu, że podleczy się szybko i niebawem 
wraca do pracy. i to jest wspaniałe, postawa 

Czy empatia i wolontariat 
uratują Świat?
„Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. 
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tych kobiet buduje wiarę w człowieczeń-
stwo. Podobnie jak zaangażowanie naszego 
Urzędu Gminy, który przekazał już środki 
finansowe z rezerwy budżetowej na zakup 
żywności do magazynu mieszczącego się 
w centrum Kultury. i co ważne stało się to 
jeszcze przed wejściem w życie specustawy, 
dotyczącej pomocy dla uchodźców. 

Jestem dumna i wdzięczna za to, że 
mogę być częścią takiej społeczności. Spo-
łeczności, w której empatia wykracza da-
leko poza związki rodzinno-przyjacielskie,  
a motywacją do działania jest chęć zrobie-
nia czegoś dobrego, pożytecznego, po pro-
stu chęć bycia potrzebnym!    

To wartości bezcenne, takie które mogą 
uratować ten Świat! Jeszcze raz gratuluję 
Wam Drodzy Sąsiedzi i pozdrawiam jak 
zwykle serdecznie! Wiesia Prycińska 

radna Gminy Suchy Las 

Zebranie wyborcze odbyło się 10 marca 
w świetlicy wiejskiej w Jelonku. Z ramienia 
Urzędu Gminy Suchy Las uczestniczyli w 
nim: Zastępca Wójta Marcin Buliński, Se-
kretarz Gminy Marcin Kołodziejczak, Do-
rota Majchrzak z Biura rady, a także radni: 
iwona Koźlicka i Jarosław Dudkiewicz, 
będący jednocześnie przewodniczącym są-
siedniej jednostki pomocniczej – Osiedla 
Grzybowego. 

Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania 
sołtysa z działalności w latach 2017-2022. 
Marek Dłużewski, który sołtysem był przez 
dwie kadencje, podziękował radzie Sołec-
kiej oraz mieszkańcom sołectwa za dotych-
czasową współpracę. Podkreślił również, że 
było mu niezmiernie miło pełnić tę funkcję, 
a związane z nią zadania wykonywał naj-
lepiej jak potrafił. Pan Marek jednocześnie 
zaznaczył, że ze względów zdrowotnych 
wycofuje się ze społecznej działalności.  

Podczas zebrania mieszkańcy sołectwa 

Jelonek wzięli udział w wyborach na sołty-
sa oraz do rady sołeckiej na kadencję 2022 
– 2027. 

Spośród zgłoszonych 4 osób przez uczest-
ników zebrania, zgodę na kandydowanie na 
sołtysa wyraził andrzej Bartkowiak. 

W wyborach na sołtysa uczestniczyło 26 
mieszkańców. W wyniku przeprowadzo-
nego tajnego głosowania nowym sołtysem 
sołectwa Jelonek został wybrany andrzej 

Bartkowiak, który otrzymał 25 głosów na 
„tak”, 1 głos oddano nieważny. 

Pan andrzej w Jelonku mieszka od dwu-
dziestu jeden lat. W tym roku przeszedł na 
emeryturę. Wcześniej prowadził działalność 
gospodarczą. Przedstawiając się podkreślił, 
że liczy na pełną i aktywną współpracę  
z nową radą Sołecką. 

W wyborach członków rady Sołeckiej 
zgłoszonych zostało 7 kandydatów, którzy 
w tajnym głosowaniu (głosowanie odby-
ło się w sposób blokowy – na wszystkich 

kandydatów) otrzymali 24 głosy na „tak” 
i 2 głosy na „nie”. 

członkami rady Sołeckiej sołectwa Je-
lonek na nową kadencję wybrani zostali: Ja-
kub Sobczak, Marek Parzuchowski, Zbysz-
ko Przymuszała, Henryk Kmieciak, Joanna 
Namerła, radosław Gnat, aleksandra Urba-
nowska-Bohun.

Ostatnim punktem zebrania wyborczego 
były wolne głosy i wnioski, w czasie których 
głos zabrał Zastępca Wójta oraz radni.  

BS

W Jelonku odbyły się wybory
W związku z upływem kadencji organu wykonawczego i wspomagającego jednostki 
pomocniczej, na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las, w Jelonku zarządzone zostały 
wybory sołtysa i rady sołeckiej.

PODZIĘKOWANIE

Panu  
Markowi Dłużewskiemu, 

ustępującemu sołtysowi,
za 10 lat pracy na rzecz 

sołectwa Jelonek
podziękowania składają  

nowy sołtys  
Andrzej Bartkowiak  

z mieszkańcami  
Jelonka

Nowy sołtys sołectwa Jelonek Andrzej Bartkowiak
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Policjanci z Ogniwa Patrolowo-inter-
wencyjnego podczas kontroli drogowej 
zatrzymali mężczyznę kierującego samo-
chodem marki Opel Omega. Jak się oka-
zało prowadził on auto pomimo cofniętych 
uprawnień, a także łamiąc sądowy zakaz 
kierowania.

W „ręce” policjantów wpadł także 47-
latek jadący autem marki Volkswagen. W 
tym przypadku okazało się, że mężczyzna 

jechał na „podwójnym gazie”. Badania 
wykazały u niego 2,6 promila alkoholu we 
krwi. 

Policjanci w ostatnim czasie przyję-
li dwa zgłoszenia o zaginięciu dzieci w 
Suchym Lesie. W pierwszym przypadku 
10-latek opuścił teren szkoły z zamiarem 
udania się do miejsca zamieszkania, do 
którego nie dotarł.  Zaniepokojeni rodzice 
powiadomili sucholeską Policję. W wyniku 

działań podjętych przez funkcjonariuszy, 
chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy i 
przekazany rodzicom.

Drugie zdarzenie dotyczyło także chłop-
ca w wieku 10 lat. rodzice zaalarmowali 
Policję, że syn w godzinach rannych wy-
szedł do szkoły i po zajęciach lekcyjnych 
nie wrócił do domu. Policjanci z sukcesem 
zakończyli także te poszukiwania. Mało-
letni został odnaleziony tego samego dnia 
o godz. 21.00 w Galerii Sucholeskiej.

W poniedziałek, 28 marca w Suchym 
Lesie gościliśmy grupę gości z Hniwania 
– partnerskiego miasta gminy Suchy Las 
w obwodzie winnickim. Było to 15 osób, 
kobiet z dziećmi, które przybyły do naszej 
gminy obawiając się o swoje bezpieczeń-

stwo. Grupa zakwaterowana jest w Pozna-
niu z powodu braku lokali komunalnych w 
gminie Suchy Las. Ukraińcy przyjechali 
do Polski po wybuchu wojny za wschodnią 
granicą 15 marca.

Z ukraińskimi gośćmi spotkał się Wójt 

Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Wy-
raził nadzieję na szybkie ponowne spotka-
nie w normalnych, pokojowych warun-
kach. Ze strony pań z Hniwania wyrażona 
została wdzięczność za zaopiekowanie się 
ich rodzinami. Wizyta miała charakter 
urzędowy, gdyż wszystkim nadane zosta-
ły numery PeSeL. Goście mieli okazję do 
zaopatrzenia się w magazynie w centrum 
Kultury dzięki uprzejmości radnej Joanny 
Pągowskiej. 

Następnie grupa udała się do Poznania, 
gdzie wyrobione zostały zaświadczenia dla 
uchodźców, upoważniające ich do bezpłat-
nych przejazdów komunikacją publiczną. 

Po załatwieniu spraw urzędowych 
Ukraińcy powrócili do miejsca zakwate-
rowania. Grupa jest pod opieką Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie. Otrzymuje po-
moc w kwestiach formalnych, ale też jest 
regularnie zaopatrywana w najpotrzeb-
niejsze rzeczy, ma też zapewnione artyku-
ły spożywcze.

Paweł andrzejewski

Pierwszy wyjazd w lutym dotyczył po-
żaru garażu w Kiekrzu. Dyspozytor Stano-
wiska Kierowania Komendanta Miejskiego 
do akcji zadysponował średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z urządzeniem ccS 
cobra,  ze względu na znajdujące się w 
garażu butle z gazami technicznymi. Na 
miejscu działały zastępy z OSP Golęcze-
wo, OSP Napachanie oraz JrG 5 Poznań.

Następne 39 zdarzeń  dotyczyło poła-
manych drzew, zerwanych opierzeń czy 
uszkodzonych budynków. Działania pro-
wadziliśmy na terenie gminy rokietnica 
– w Sobocie, Bytkowie, Pawłowicach; w 
gminie Suchy Las – w Golęczewie, Złot-
kowie, Złotnikach, Jelonku oraz w Suchym 
Lesie, a także na terenie Poznania.

Jeden wyjazd dotyczył dachowania po-

jazdu na trasie S11,  na wysokości węzła 
Złotkowo. Na szczęście obyło się bez osób 
poszkodowanych. W akcji udział wzięły 
dwa zastępy OSP Golęczewo oraz zastępy 
JrG 5 Poznań.

Trzy wyjazdy związane były z usuwa-
niem z jezdni substancji ropopochodnych.

Ponadto nasi strażacy zostali  zadyspo-
nowani do pożaru mieszkania w Suchym 
Lesie. Działania prowadziliśmy wspólnie z 
OSP Suchy Las oraz JrG 5 Poznań.

druh Krzysztof ancuta

OSP Golęczewo w akcji
W minionym miesiącu  zastępy z OSP Golęczewo wyjeżdżały z remizy do zdarzeń 45 razy.

Z kronik sucholeskiej Policji

Goście z Hniwania
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Podstawa prawna
Świadczenie pieniężne będzie przyzna-

wane w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, 
oraz na podstawie: rozporządzenia rady 
Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w spra-
wie maksymalnej wysokości świadczenia 
pieniężnego przysługującego z tytułu za-
pewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy oraz warunków przy-
znawania tego świadczenia i przedłużania 
jego wypłaty; rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i administracji z 
dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru 
wniosku o świadczenie pieniężne za za-
pewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy przybywającym na 
terytorium rzeczypospolitej Polskiej w 
związku z działaniami wojennymi.
Komu przysługuje świadczenie 
pieniężne

Świadczenie przysługuje każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fi-
zycznej prowadzącej gospodarstwo do-
mowe, który zapewni zakwaterowanie i 
wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium rzeczypospoli-
tej Polskiej bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wojen-
nymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa, oraz obywatelom Ukrainy po-
siadającym Kartę Polaka, którzy wraz z 
najbliższą rodziną z powodu tych działań 
wojennych przybyli na terytorium rze-
czypospolitej Polskiej. 

w jaki sposób przyznawane jest 
świadczenie pieniężne

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za 
osobę dziennie.Świadczenie przyznawane 
jest na podstawie wniosku za okres faktycz-
nego zapewniania zakwaterowania i wyży-
wienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż 
za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. 

Wniosek wraz z załącznikami (kar-
tą osoby przyjętej do zakwaterowania, 
oświadczeniem wnioskodawcy) dostępny 
jest na stronie internetowej Gminy Suchy 
Las – www.suchylas.pl oraz w Biurze Ob-
sługi interesantów Urzędu Gminy Suchy 
Las (62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13), 
gdzie należy go również złożyć. 

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 
miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie 
Gminy.
Kiedy świadczenie pieniężne nie 
zostanie przyznane

Gmina może uzależnić przyznanie lub 
wypłatę świadczenia od weryfikacji warun-
ków zakwaterowania i wyżywienia. Wery-
fikacji dokonują upoważnieni pracownicy 
Urzędu Gminy.

Świadczenie pieniężne nie zostanie 
przyznane:
•  za osobę przyjętą do zakwaterowania na 

wskazany we wniosku okres, gdy wypła-
cono już świadczenia;

•  za okres, którego dotyczy wniosek, w 
sytuacji gdy wnioskodawca otrzymał do-
datkowe wynagrodzenia, w tym za wyna-
jem;

•  dane podane we wniosku są nieprawdzi-
we.

uWAGA! Za niezgodne z prawdą wy-
pełnienie wniosku grozi odpowiedzial-
ność karna!

W przypadku pytań należy kontaktować 
się z referatem Bezpieczeństwa Urzędu 
Gminy Suchy Las pod nr tel.: 618 926 513,  
61 8 926 516.
Pamiętaj!

Urząd Gminy Suchy Las informuje rów-
nież, że każdorazowo przy zmianie liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość (także w sytuacji udzielenia 
gościny uchodźcom), właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest złożyć nową (sko-
rygowaną) deklarację za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości opłaty na-
leżnej za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (liczba mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość), właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest złożyć do 
Urzędu Gminy Suchy Las (62-002 Suchy 
Las, ul. Szkolna 13) nową (skorygowaną) 
deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła zmiana.  Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wy-
sokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość oraz stawki opłaty. Stawka 
opłaty miesięcznej wynosi obecnie 25 zł 
od osoby.

Deklaracja dostępna jest w Biurze Ob-
sługi interesantów Urzędu Gminy Suchy 
Las, na stronie internetowej Biuletynu in-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy 
Las – bip.suchylas.pl (Urząd Gminy Suchy 
Las – referaty i samodzielne stanowiska – 
referat Ochrony Środowiska). 

Formularz deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi można złożyć również elektronicz-
nie za pośrednictwem strony internetowej 
elektronicznej Platformy Usług admini-
stracji Publicznej ePUaP.

Deklaracja musi być opatrzona bez-
piecznym podpisem elektronicznym, wery-
fikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUaP zgodnie z art. 
20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Pytania dotyczące gospodarowania od-
padami komunalnymi w gminie Suchy Las 
należy kierować do Urzędu Gminy Suchy 
Las, andrzej adamski, tel. 61 8926 449.

BS

Świadczenie z tytułu  
zapewnienia zakwaterowania  
i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terenie tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Wesołego Alleluja!
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i nadziei, 

a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych.

Życzą:
Prezes ZOSP RP w Suchym Lesie  

Wojciech Szulc
Wiceprezes

Zbigniew Hącia
Komendant Gminny 

 Jarosław Sznajder
Zastępca Komendanta  

Krzysztof Ancuta
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centralna ewidencja emisyjności 
budynków 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów z listopa-
da 2020 roku,  właściciel / zarządca budynku 
zasilanego przez źródło ciepła lub spalania 
paliw  do 1 MW,  takie jak: piec, pompa 
ciepła, kominek etc., od 1 lipca 2021 roku 
zobowiązany jest do złożenia deklaracji o 
sposobie ogrzewania budynku do centralnej 
ewidencji emisyjności Budynków (ceeB).

Przepisy wskazują również do kiedy na-
leży spełnić ustawowy obowiązek. W przy-
padku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 
lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć do 
30 czerwca 2022 roku. Natomiast deklarację 
dotyczącą źródeł ciepła uruchomionych od 1 
lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 
dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania 
lub spalania paliw.

Właściciel / zarządca budynku, który po-
siada profil zaufany lub dowód osobisty de-
klarację do bazy ceeB może złożyć poprzez 
internet – logowanie na stronie ceeb.gov.pl. 
Deklarację można również pobrać i złożyć w 
Urzędzie Gminy Suchy Las (62- 002 Suchy 
Las, ul. Szkolna 13) lub w ramach punktu 

konsultacyjnego, gdzie w jej wypełnieniu po-
może obecny na miejscu pracownik referatu 
Ochrony Środowiska. 

Z tej możliwości w Golęczewie skorzy-
stały mieszkanki miejscowości, panie anna 
i alicja: – Absolutnie nie ma problemu z 
wypełnieniem deklaracji. Jest bardzo prosta  
i czytelna. Zajęło nam to ok. 3 minut. 

W deklaracji o zainstalowanym źródle 
ciepła i spalania paliw zbierane są następu-
jące dane:
•  imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub 

zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby;

•  adres nieruchomości, w obrębie której eks-
ploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw;

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

•  numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);

•  adres e-mail (opcjonalnie).
W gminie Suchy Las do tej pory dekla-

rację wypełniło 29% właścicieli budynków, 

czyli na 6316 adresów raptem 1835. To mało, 
podkreślają pracownicy Urzędu Gminy Su-
chy Las i przypominają, że za brak złożenia 
deklaracji w ustawowych terminach, ustawo-
dawca przewidział kary finansowe.
Program „czyste Powietrze”

W ramach punktu konsultacyjnego miesz-
kańcy gminy mogą uzyskać także informacje 
o programie „czyste Powietrze” – o pracach, 
które podlegają dofinansowaniu, wysokości 
możliwego dofinansowania, oraz o określo-
nych w Programie dopuszczalnych warun-
kach łączenia dofinansowania przedsięwzięć 
z innymi programami finansowanymi ze 
środków publicznych.

Jak zaznacza konsultant, warto skorzystać 
z możliwości, które oferuje program „czyste 
Powietrze” nie tylko ze względu na dbałość 
o środowisko, ale również o własną kieszeń. 
Tego zdania są również państwo alicja i Piotr 
z Golęczewa, którzy w swoim domu mają 
już instalację fotowoltaiczną, a teraz myślą o 
zakupie i instalacji pompy ciepła. – Obecnie 
dom ogrzewamy piecem na ekogroszek. Ale 
każdy piec ma swój okres żywotności i dla-
tego trzeba myśleć co później. Wstępnie my-
ślimy o pompie ciepła. Ponieważ koszt wy-
miany centrum grzewczego jest dosyć duży, 
dlatego przyszliśmy tutaj, by dowiedzieć się 
jakie są możliwości uzyskania dofinansowa-
nia. Mieszkańcy Golęczewa podkreślają, że 
ważnym aspektem dla nich jest ekologia, ale 
również względy ekonomiczne. – Dwa lata 
temu na naszym domu założyliśmy fotowol-
taikę. Od tego momentu jedyne koszty, jakie 
ponosimy za prąd, to te związane z opłatami 
abonamentowymi.

Program „czyste Powietrze” daje moż-
liwość uzyskania dofinansowania na popra-
wę efektywności energetycznej budynków.  
W ramach programu środki finansowe moż-
na pozyskać m.in. na: wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe), 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła speł-
niających wymagania programu, docieplenie 
przegród budynku, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, instalację odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów słonecznych i in-
stalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła.

BS

Punkty konsultacyjne programu 
„Czyste Powietrze” oraz CEEB
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las organizuje na terenie gminy punkty 
konsultacyjne programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 17 marca w Golęczewie, w świetlicy wiejskiej. Kolejne 
planowane są w kwietniu i maju w Chludowie, Zielątkowie i Biedrusku.

Uwaga! dotyczy chludowa, 
zielątkowa i biedruska!

Urząd Gminy Suchy Las zaprasza wła-
ścicieli nieruchomości w tych miejscowo-
ściach do punktów konsultacyjnych pro-
gramu „czyste Powietrze” oraz centralnej 
ewidencji emisyjności Budynków.

uwaga zmiana lokalizacji Punktu 
konsultacyjnego w Chludowie.

Punkty konsultacyjne będą otwarte:
•  w Chludowie – 14 kwietnia 2022 r., 

godz. 14.00-18.00 w Starym Barze  
(ul. Poznańska 11),

•  w Zielątkowie – 5 maja 2022 r., godz. 14.00-
18.00 w Świetlicy Wiejskiej (ul. Kręta 1),

•  w Biedrusku – 26 maja 2022 r., godz. 
14.00-18.00 w Domu Osiedlowym  
(ul. Zjednoczenia 4).

W ramach punktu konsultacyjnego pro-
gramu „czyste Powietrze” zostaną przed-
stawione informacje o Programie osobom 
zainteresowanym złożeniem wniosku  
o dofinansowanie, w tym między innymi 
o wysokości możliwego dofinansowania, 
pracach które podlegają dofinansowaniu 
oraz określonych w Programie dopuszczal-
nych warunkach łączenia dofinansowania 

przedsięwzięć z innymi programami finan-
sowanymi ze środków publicznych.

W ramach punktu konsultacyjnego cen-
tralnej ewidencji emisyjności Budynków 
będzie można pobrać i złożyć deklarację 
dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw. W poprawnym wypełnieniu deklara-
cji pomoże obecny na miejscu konsultant. 
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub za-
rządca budynku zobowiązany jest złożyć 
deklarację o sposobie jego ogrzewania do 
centralnej ewidencji emisyjności Budyn-
ków (ceeB). Za brak złożenia deklaracji 
ustawodawca przewidział kary.
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Ulga termomodernizacyjna obowiązuje 
od 1 stycznia 2019 roku. Przysługuje ona 
podatnikowi, który jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego.

Ulga polega na odliczeniu od podsta-
wy obliczenia podatku (przychodów –  
w przypadku podatku zryczałtowane-
go) wydatków poniesionych na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok 
podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła po-
krycia w dochodzie (przychodzie) podatni-
ka za rok podatkowy, podlega odliczeniu 
w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 
przez 6 lat, licząc od końca roku podatko-
wego, w którym poniesiono pierwszy wy-
datek. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 
53 000 zł w odniesieniu do wszystkich re-

alizowanych przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych w poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest właścicielem lub 
współwłaścicielem.

Ulgę można łączyć np. z dotacją z pro-
gramu „czyste Powietrze”.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Termomodernizacja  
– inwestycja, która się opłaca
Termomodernizacja domu niesie za sobą realne korzyści. To przede wszystkim ograniczenie 
spalania paliw i  niskiej emisji, to niższe koszty ogrzewania domu i możliwość zwrotu części 
poniesionych wydatków na inwestycję poprzez dofinansowanie czy skorzystanie z ulgi 
termomodernizacyjnej. 

Zdrowych, pogodnych  
i przepełnionych pokojem  

Świąt Wielkanocnych.  
Niech radosny dzień Zmartwychwstania 

Pańskiego wniesie nadzieję,  
a powracająca do życia natura będzie  

natchnieniem w codziennym życiu.  
Wesołego Alleluja! 

Życzy Sołtys Sołectwa Golęczewo  
wraz z Radą Sołecką  
i Radnym Golęczewa

З найкращими побажаннями 
здоров’я, веселого та мирного 

Великодня.  
Нехай радісний день Воскресіння 

Господнього принесе надію,  
а природа, що повертається 

до життя, буде натхненням у 
повсякденному житті.  
Щасливого Великодня! 

Бажає сільський голова Голенчева  
разом із Солецькою радою  
та радником с. Голенчево

Co i gdzie? 
Czyli jak buduje się gmina
złotniki wieś

  Zgodnie z zapowiedziami, w marcu 
rozpoczęła się budowa świetlicy wiej-
skiej. inwestycja realizowana jest przez 
Gminę przy ulicy Słonecznej, pomiędzy 
działkami, na których zlokalizowane są 
budynki sklepu spożywczego i dawne-
go przedszkola. Świetlica wiejska bę-
dzie obiektem jednokondygnacyjnym z 
częściowym poddaszem, spełniającym 

funkcje techniczne. W budynku znajdą 
się: sala  wielofunkcyjna z wysokim su-
fitem akustycznym, mieszcząca od 80 do 
100 osób, a także pomieszczenia szatni, 
biura, sanitariatów, magazynowe, tech-

niczne i kuchenne. Działka, na której bu-
dowana jest świetlica, zostanie w dalszej 

kolejności zagospodarowana. Powstaną 
miejsca parkingowe, ciąg pieszy pro-
wadzący od ulicy Słonecznej do osiedla 
mieszkaniowego, mała architektura, oraz 
zostaną wykonane nasadzenia. całość 
będzie ogrodzona.

zielątkowo
  Trwają prace na ul. Świerkowej. inwe-
stycja obejmuje budowę kanalizacji 
deszczowej, odcinka sieci wodociągo-
wej, budowę chodnika oraz nawierzchni 

jezdni z kostki betonowej. Obecnie także 
realizowane są prace projektowe oświe-
tlenia dla pozostałego odcinka ulicy. 

Suchy Las
  W kwietniu Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu rozpoczyna realizację zadania 
pn. „rozbudowa skrzyżowania w ciągu 
drogi powiatowej nr 2431P z ul. Sucho-
leską, z drogą gminną ul. Perłowa w Su-
chym Lesie”. inwestycja ta będzie reali-
zowana w pięciu etapach i będzie wiązać 
się z utrudnieniami w ruchu drogowym i 
zmianą lokalizacji przystanków autobu-
sowych w rejonie robót. informacje na 
ten temat na bieżąco będą publikowane 
na stronie internetowej i FB Gminy Su-
chy Las. Zakończenie prac przewidziane 
jest z końcem października tego roku. 
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w przypadku osób fizycznych 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

obowiązkowi zgłoszenia zamiaru wycinki 
podlegają drzewa, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm (mierzony od podstawy 
pnia) przekracza: 
•  80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesiono-

listnego, klonu srebrzystego;
•  65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej, platana klonolistnego;
•  50 cm – dla pozostałych gatunków 

drzew.
Zamiar usunięcia drzewa / drzew osoby 

fizyczne są zobowiązane zgłosić do Wój-
ta Gminy Suchy Las (Urząd Gminy Suchy 
Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13). 
Formularz zgłoszenia dostępny jest w Biu-
rze Obsługi interesantów Urzędu Gminy 
lub na stronie internetowej Biuletynu in-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy 
Las –  bip.suchylas.pl (Urząd Gminy Suchy 
Las / Wydziały, referaty, Samodzielne sta-
nowiska / referat Ochrony Środowiska). 

Wypełniając wniosek dodatkowo należy 
podać wykaz drzew zgłaszanych do usu-
nięcia oraz obwód pnia w cm osobno dla 
każdego drzewa, zmierzony na wysokości 
130 cm od podstawy pnia. Jeżeli drzewo 
rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, 
każdy pień traktuje się jak odrębne drze-
wo, a ich obwody podaje się we wniosku. 
Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się 
poniżej 130 cm, należy podać obwód pnia 
mierzony tuż pod koroną.  Obowiązkowo 
należy również załączyć rysunek / mapę z 
zaznaczoną lokalizacją drzew wnioskowa-
nych do usunięcia.

– Pracownik Referatu Ochrony Środo-
wiska, w terminie 21 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzewa / 
drzew objętych zamiarem usunięcia i spo-
rządza protokół z tej czynności – informuje 
Wiesław Orczewski, kierownik referatu. 
– Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin 
może, w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw, co do zamierzonego usu-
nięcia drzewa / drzew np. ze względu na 
walory przyrodnicze. Za dzień wniesienia 
sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji 
administracyjnej w placówce pocztowej.

Osoba fizyczna może przystąpić do usu-
nięcia drzewa / drzew, których zgłoszenie 
dotyczy: 
•  gdy organ nie wniósł sprzeciwu w po-

wyższym terminie lub
•  gdy organ przed upływem powyższego 

terminu wydał zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu (na 
pisemne żądanie zgłaszającego, opłata 
skarbowa 17,00 zł).

w przypadku działalności gospodarczej, 
w tym rolniczej, spółdzielni / wspólnot 
mieszkaniowych, terenów Rodzinnych 
ogrodów działkowych wymagane jest 
złożenie wniosku o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzewa / drzew, krzewów.

Wniosek należy złożyć do Wójta Gmi-
ny Suchy Las (Urząd Gminy Suchy Las,  
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13). For-
mularz wniosku dostępny jest w Biurze 
Obsługi interesantów Urzędu Gminy lub 

na stronie internetowej Biuletynu informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las –  
bip.suchylas.pl  (Urząd Gminy Suchy Las / 
Wydziały, referaty, Samodzielne stanowi-
ska / referat Ochrony Środowiska).

We wniosku trzeba wymienić wszystkie 
drzewa wnioskowane do usunięcia, poda-
jąc gatunek i obwód pnia w cm osobno dla 
każdego drzewa, zmierzony na wysokości 
130 cm od podstawy pnia lub gatunek i 
powierzchnię zajmowaną przez krzewy w 
m2. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysoko-
ści poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się 
jak odrębne drzewo, a ich obwody poda-
je się we wniosku. Natomiast, gdy korona 
drzewa znajduje się poniżej 130 cm, należy 
podać obwód pnia mierzony tuż pod koro-
ną. Obowiązkowo należy również załączyć 
rysunek / mapę z zaznaczoną lokalizacją 
drzew i krzewów wnioskowanych do usu-
nięcia.

Uzyskiwania zezwolenia na usunięcie 
wymagają drzewa, których obwód pnia na 
wys. 5 cm przekracza:
•  80 cm – dla topól, wierzb, klonu jesiono-

listnego, klonu srebrzystego;
•  65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej, platana klonolistnego;
•  50 cm – dla pozostałych gatunków 

drzew;
•  krzewy rosnące w skupisku o powierzch-

ni powyżej 25m2.  
Także w tym przypadku pracownik re-

feratu Ochrony Środowiska dokonuje oglę-
dzin, na podstawie których wydawana jest 
decyzja administracyjna.

– Należy pamiętać, że w przypadku wy-
dania zezwolenia, decyzja jest nie tylko 
przyzwoleniem na  usunięcie zieleni, ale 
może wiązać się też z obowiązkami, na 
przykład w postaci wykonania nasadzeń 
zastępczych, których poprawność wykona-
nia zgodnie z zapisami decyzji jest weryfi-
kowana w terenie przez pracownika urzę-
du.  Dlatego decyzję należy każdorazowo 
uważnie przeczytać, by nie narazić się na 
sankcje finansowe – dodaje Wiesław Or-
czewski. 

W Urzędzie Gminy Suchy Las sprawy 
związane z zamiarem usunięcia drzew, 
krzewów prowadzi anna Stachowiak,  
tel. 61 8926 283. bs

Usuwanie drzew, krzewów musi 
być zgodne z prawem
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się nowy sezon w ogrodach. Dla właścicieli ogrodów 
oznacza to jednocześnie czas intensywnej pracy związanej z porządkowaniem, pielęgnacją 
budzących się do życia roślin. Warto przy tej okazji pamiętać, że niektóre działania w 
ogrodzie wymagają urzędowej zgody. Tak jest w przypadku zamiaru usuwania drzew, 
krzewów, co regulują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 

Uciążliwości w sąsiedztwie składowiska  
– komunikat ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów Sp. z o.o. od dwóch lat prowadzi 
intensywne działania mające na celu 
zminimalizowanie uciążliwości zapa-
chowych pochodzących ze składowiska 
w Suchym Lesie. efektem tych prac jest 
znaczne zmniejszenie uciążliwości, co 
potwierdza spadek ilości skarg i opinie 
m.in. instytucji sprawujących nadzór 
środowiskowy nad działalnością Spółki.

Uprzejmie informujemy, że z począt-
kiem marca Spółka rozpoczęła przegląd 
techniczny i modernizację instalacji 

odgazowania na ostatnich tzw. starych 
kwaterach, tj. P-1 i P-2, w związku  
z czym mogą wystąpić okresowe uciąż-
liwości w sąsiedztwie składowiska. Pla-
nowane zakończenie prac przewidziane 
jest w drugiej połowie kwietnia.

Przepraszamy za niedogodności, 
jednocześnie mając nadzieję, że prowa-
dzona modernizacja jeszcze skuteczniej 
pozwoli nam w przyszłości przeciw-
działać powstawaniu uciążliwości zapa-
chowych!
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W gminie działa system gospodarki od-
padami komunalnymi. Systemem tym ob-
jęte są nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy.

Każdy właściciel nieruchomości za-
mieszkanej ma obowiązek złożenia dekla-
racji na specjalnym formularzu. Oprócz 
wpisania danych identyfikacyjnych skła-
dającego i jego nieruchomości – na for-
mularzu deklaracji dokonuje się 
wyliczenia opłaty miesięcznej 
za gospodarowanie odpadami. 
Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców za-
mieszkujących daną nierucho-
mość oraz stawki opłaty.

Niestety  bywa tak, że wła-
ściciel nieruchomości nie składa 
deklaracji, zaniża w niej liczbę 
osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość lub jej nie aktuali-
zuje. To z kolei powoduje cały 
łańcuch zdarzeń. 

Gdy nieruchomość nie zo-
stanie zgłoszona do systemu, Gmina nie 
dostarczy do niej kubłów i worków na od-
pady lub w sytuacji, gdy nie zostanie po-
dana faktyczna liczba mieszkańców – ich 
wystarczającej ilości. Odpady, z którymi 
zostaje właściciel nieruchomości lub jej 
mieszkańcy niestety podrzucane są w róż-

ne miejsca, trafiają na dzikie wysypiska. 
W takiej sytuacji interweniują odpo-

wiednie instytucje – Straż Gminna, Urząd 
Gminy. – W pierwszej kolejności staramy 
się ustalić, do kogo należą odpady – infor-
mują strażnicy. – Zgodnie z kodeksem wy-
kroczeń za zaśmiecanie miejsc publicznych 
grozi mandat w wysokości do 500 złotych. 
W przypadku, gdy mamy do czynienia z 

dużą ilością odpadów, z odpadami proble-
mowymi czy niebezpiecznymi sprawa może 
zostać skierowana do sądu rejonowego – 
dodają. Ponadto właściciel śmieci musi je 
na własny koszt usunąć. 

W innym przypadku Gmina ich usunię-
cie zleca odpowiedniemu podmiotowi, a to 

są koszty, podkreślają pracownicy Urzędu. 
– Koszty te obciążają gminny system go-
spodarki odpadami komunalnymi i mogą 
mieć ostatecznie wpływ na wysokość stawek 
opłaty za odbiór odpadów na terenie gminy. 
Efekt jest taki, że za tych, którzy wyrzucają 
śmieci na dzikie wysypiska, podrzucają je 
do koszy w miejscach publicznych, zapłacą 
pozostali mieszkańcy – komentuje Wiesław 
Orczewski, kierownik referatu Ochrony 
Środowiska. 

BS

Witamy w kąciku adopcyjnym  
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. 
Dziś przedstawiamy Państwu KURANA. Zawsze kiedy 
wychodzimy z nim na spacer, nie możemy się nadziwić, DLA-
CZEGO TEN PIES JESZCZE NIE MA DOMU? Jest w Skałowie 
już całkiem długo, a przecież to superfajny, radosny, przepiękny  
i praktycznie bezproblemowy psiak! 
kuran ma około 10 lat, jest niezbyt duży – taki szczupły piesek przed kolanko, 
po prostu w sam raz! Pięknie chodzi na smyczy, na spacerze nie ciągnie, nie  
w głowie mu już szczeniackie wariowanie, za to na wybiegu chętnie pobiega  
i pobawi się piłeczką. Przy pierwszym spotkaniu potrzebuje chwili żeby na-
brać śmiałości, ale bardzo szybko przełamuje lody i okazuje się wielkim piesz-
czochem, który najchętniej nie odstępowałby człowieka na krok. Jedyną jego 
wadą jest to, że nie przepada za innymi psami, więc w domu powinien być psim 
jedynakiem. kuran nie jest już najmłodszy, dlatego musi jak najszybciej opuścić 
schronisko – jest tu już o wiele za długo! Zapraszamy do castingu na nową 
rodzinę dla tego wspaniałego psa!
Osoby zainteresowane adopcją kurana prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 783 552 272. Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej 
schroniska: schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: przy-
stanekskalowo.
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Śmieci często trafiają tam,  
gdzie nie powinny!
Zamiast do kubłów na odpady, w czasie akcji odbioru konkretnych grup odpadów, „śmieci” 
trafiają na przykład na pobocza dróg, do lasów. Dzikie wysypiska to niestety nadal 
częsty widok, a ich usuwanie generuje koszty. Koszty, które wpływają na gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
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1. Punkt rejestracyjny / Пункт реєстрації
2. Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні
3. Magazyn / Склад
4.  Ważne telefony w gminie Suchy Las / Важливі номера 

телефонів в Suchy Las
5. Przydatne strony internetowe / Корисні посилання
6. PeSeL 

7. Pomoc finansowa / фінансова допомога
8. Edukacja / oсвіти
9. Opieka medyczna / медична oпіка
10. Bezpłatna komunikacja / Безкоштовне спілкування
11. Praca / работа
12.  telefony alarmowe w Polsce / tелефони екстреної 

допомоги

1.  Punkt rejestracyjny dla uchodźców z Ukrainy / Пункт 
реєстрації біженців з України
Od poniedziałku 7 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 ruszył punkt re-
jestracyjny dla uchodźców z Ukrainy, czynny od poniedziałku do 
piątku, w  godz. od 7.30 do 15.30, z obsługą w języku ukraińskim i 
rosyjskim. Zachęcamy do zgłaszania się do OPS bezpośrednio lub 
telefonicznie: 61 25 00 360, 61 25 00 368.

Jest to niezwykle ważne, by móc oszacować skalę potrzeb i za-
planować kolejne działania. Prosimy również o pomoc mieszkań-
ców gminy – w sytuacji, gdy osoby przebywające pod Waszym 
dachem nie czują się na siłach, żeby zgłosić się do OPS, zróbcie to 
w ich imieniu, za ich zgodą.

З понеділка 07 березня 2022 року в Центрі Соціального 
Захисту в Сухому Лісі, вул. Bogusławskiego 17, відкрився пункт 
реєстрації біженців з України, працюватиме він  з понеділка 
до п’ятниці з 7.30 до 15.30 обслуговування українською та 
російською мовами.

Рекомендуємо зв’язатися з нами безпосередньо або по 
телефону: 61 25 00 360, 61 25 00 368.

Нам надзвичайно важливо оцінити масштаб потреб і 
спланувати наступні заходи. Також просимо допомоги у тих 
жителів ґміни, які прихистили у себе прибуваючих, щоб у 
ситуації, коли такі особи не мають змоги зголоситись до нас 
особисто, робили це від їхнього імені, за їхньою згодою.

2. Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні
W związku z koordynacją działań skierowanych do obywateli 

Ukrainy przybywających na teren naszej gminy, zostały urucho-
mione adresy e-mail dla osób potrzebujących: ukraina@ops.su-
chylas.pl oraz tych, którzy oferują swoją pomoc: bankofert@ops.
suchylas.pl.

Люди, які приїжджають з України і потребують допомоги, 
просимо писати на електронну адресу ukraina@ops.suchylas.pl.

3. Magazyn / Склад
Magazyn z rzeczami dla uchodźców z Ukrainy w garażach 

Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las czyn-
ny jest do 12 kwietnia w poniedziałki, środy, piątki, w godz.  
17– 19. Adres: ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las (wejście z tyłu 
budynku). Punkt wydawania żywności w ramach programu 
Pomoc Żywnościowa będzie działał przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie we współpracy z Caritas.

Склад з речами для біженців з України в гаражах 
Культурного центру та Публічній бібліотеці Гміни Сухи Лас 
працює до 12 квітня по понеділках, середах, п’ятницях, 17–19 
Адреса: вул. Школьна 16; 62-002 Сухий лас (вхід з задньої 
частини будівлі). Пункт видачі продуктів харчування в 
рамках програми Продовольчої Допомоги буде працювати 
при Соціальній Службі Захисту в Suchy Las /(Сухи Лас) 
співпрацюючи з Карітас.

4.  Ważne telefony w gminie Suchy Las / Важливі 
номера телефонів в Suchy Las

•  Ужонд гміни Suchy Las: Suchy Las, вул. Szkolna 13, ном. тел: 
61 892 62 50

•  Соціальна Служба Захисту:  Suchy Las, вул. Wojciecha Bogu-
sławskiego 17, ном. тел: 61 25 00 360

•  Муніципальна Служба:  Złotniki, вул. Dworcowa 2, ном. тел: 
61 812 51 81, 606 310 419

•  Відділ Поліції в Suchym Lesie: Suchy Las, вул. Poziomkowa 5,  
ном. тел: 61 841 30 10, 698 084 696

5. Przydatne strony internetowe / Корисні посилання
•  www.Facebook / Українці у громаді Сухий Ляс біля Познаня. 

(Ukraińcy w Gminie Suchy Las)
•  www.Facebook / Lokalnie z Ukrainą (gmina Suchy Las)

Spis treści / Зміст
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6.  PESEL dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą 
pozostać w Polsce / PESEL для біженців  
з України, які хочуть залишитися в Польщі

Od 16 marca 2022 r. rozpoczęło się umawianie wizyt 
na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Należy pa-
miętać, że numer PESEL nadaje się osobom, które nie zamie-
rzają przemieszczać się już do innych państw.

Umawianie wizyty: telefonicznie 61 892 62 50 lub 61 892 
62 78, w poniedziałki 8-17, od wtorku do piątku 7-15; osobiście 
w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku 
Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Le-
sie).

16 березня 2022 року ми розпочнемо запис 
для присвоєння номера PESEL біженцям з України. Слід 
пам’ятати, що номер PESEL присвоюється людям, які не 
мають наміру переїжджати в інші країни.

Записатися на прийом можна:
•  за телефонами 61 892 62 50 або 61 892 62 78, по понеділках  

з 8-17, з вівторка по п’ятницю  з 7-15;
•  особисто в Офісі обслуговування клієнтів (перший поверх 

офісної будівлі за адресою вул. Szkolna 13 в Suchy Las).

Хто може подати заявку:
•  громадянин України;
•  дружина/чоловік громадянина України, яка/який не має 

українського громадянства;
•  громадянин України, який має Картку поляка та його сім’я;
які прибули на територію Польщі у зв’язку з бойовими діями 
в Україні в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо  
з території України (перетнули польсько-український кордон).

Необхідні документи:
•  заява на присвоєння номера PESEL, заповнена латинським 

алфавітом (згідно паспортних даних);
•  документ, який підтверджує дані, які ви надаєте в заяві, 

включаючи вашу особу (наприклад, закордонний паспорт 
або інший проїзний документ, карту поляка, інший документ 
з фотографією (український паспорт старого зразка, 
id карта, свідоцтво про народження). Якщо у вас немає 
такого документа , необхідно буде подати заяву (під страхом 
кримінальної відповідальності);

•  кольорова фотографія з розмірами 35x45 (ширина x висота), 
яка відповідає іншим вимогам Закону про посвідчення особи 
(Гміна підписує договір з фотографами про безкоштовне 
вироблення фотографій. Для цього вам потрібно в Уженді 
отримати карту виконання такої фотографії і з цим документом 
звернутися до фотографа.).

Місце і спосіб подачі заявки:
•  особисто в будь-якому муніципальному офісі (уряд гміни).

Процедура:
•  записатися на прийом і з’явитися особисто в обумовлений 

день і час в муніципальній офісі (уряді гміни);
•  принести заповнену заяву, фото та необхідні документи;
•  зняти відбитки пальців у осіб старше 12 років;
•  підписати заяву в присутності посадової особи (в конкретному 

місці). За неповнолітніх заяву подає однин з батьків, опікун, 
куратор, тимчасовий опікун призначений судом або особа, яка 
фактично веде опіку над дитиною;

•  видача документа про присвоєння номера PESEL;
•  поредбачуваний час відвідування уряду 30-60 хвилин / 

особа.

Оплати:
Відсутня оплата за видачу документа для присвоєння 

номера PESEL.

Додаткові / необов’язкові послуги в заяві для присвоєння 
номера PESEL:
•  налаштування довіреного профілю (це цифровий інструмент, 

який дозволяє займатися офіційними справами онлайн, не 
виходячи з дому). В інтернеті він виконує ту ж функцію, 
що і документ, що посвідчує особу, і дозволяє підписати 
електронний документ, адресований державному управлінню, 
з підписом, який юридично еквівалентний власноручному 
підпису.  Для створення профілю Вам потрібна адреса 
електронної пошти і мобільний телефон.

Bezpłatne zdjęcia do nadania nr PESEL / Безкоштовні 
фотографії для присвоєння номера PESEL

Gmina zawarła umowy z dwoma zakładami fotograficznymi 
na wykonywanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL 
dla uchodźców z Ukrainy:
•  NEO Jarosław Ślęzak, os. Poziomkowe, Suchy Las, tel. 889 239 

239, czynne 17-20, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty;
•  PFC Multimedia, Galeria Sucholeska I piętro, ul. Obornicka 85, 

Suchy Las, czynne 10-17.30. 
W celu bezpłatnego skorzystania z usług fotografa należy 

pobrać z Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las 
(Suchy Las, ul. Szkolna 13) kartę zlecenia, w której zostanie 
wskazana data umówionej wizyty w urzędzie na nadanie numeru 
PESEL dla obywatela Ukrainy. Dokument ten należy przekazać 
fotografowi.

Ужонд гміни уклав угоду з двома фотостудіями на 
вироблення фотографій, необхідних для присвоєння номера 
PESEL громадянам України:
•  NEO Jarosław Ślęzak, os. Poziomkowe, Suchy Las, тел: 889 

239 239, працює з 17-20 по попередньому записі;
•  PFC Multimedia, Galeria Sucholeska (ПФК Мультимедіа, 

Галерея Сухолеська) вул. Obornicka 85, Suchy Las, працює 
з 10-17.30.

Для того, щоб безкоштовно скористатися послугами 
фотографа, в Ужонді гміни   необхідно отримати картку 
замовлення, в якій буде вказана дата візиту до  Ужонду гміни   
для присвоєння громадянину України номера PESEL. Цей 
документ необхідно пред’явити фотографу.

7. Pomoc finansowa / Фінансова допомога

Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, 
bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Będziesz 
mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń. Więcej in-
formacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, 
ul. Bogusławskiego 17.

Якщо у Вас є номер PESEL, тоді маєте право на 
отримання разової, безповоротної грошової допомоги в 
розмірі 300 польських злотих на особу. Після отримання 
номеру PESEL Ви зможете скористатися також багатьма 
іншими видами допомоги. Більш детальна інформація в 
Центрі Соціального Захисту в Сухому Лісі, вул. Bogu-
sławskiego 17. 
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8. Edukacja / Oсвіти
Wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone przez 

Gminę Suchy Las przyjmują dzieci uchodźców z Ukrainy.
Do zapisania dziecka do szkoły nie są potrzebne dokumenty 

ze szkoły, do której dziecko uczęszczało w Ukrainie. Wystarczy 
pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna) o ilości lat szkolnych, 
w których dziecko uczęszczało do szkoły. Można także zapisać 
dziecko do klasy zgodnie z rokiem jego urodzenia. Oświadczenie 
może być napisane w języku ukraińskim lub rosyjskim bez 
konieczności jego tłumaczenia. Szkoły mają także przygotowane 
formularze takiego oświadczenia, które można w prosty sposób 
wypełnić i podpisać.

Усі початкові школи та дитсадки, якими керує Комуна Сухий 
Лас, приймають дітей біженців з України.

Для зарахування дитини до школи не потрібні документи зі 
школи, в якій навчалася дитина в Україні. Досить письмової 
заяви батька (опікуна) про кількість шкільних років, в яких 
дитина відвідувала школу. Ви також можете записати дитину 
в клас відповідно до року її народження. Декларація може 
бути написана українською або російською без необхідності 
її перекладу. У школах також є форми декларацій, які можна 
легко заповнити та підписати.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy 
Las (ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las) zaprasza dzieci  
z Ukrainy w każdym wieku na ciekawe zajęcia oraz obiady.  
Można zostawić swoje dziecko od poniedziałku do piątku 
od 9 do 14. Udział w zajęciach i obiady są całkowicie 
bezpłatne!

Культурного центру та Публічній бібліотеці Гміни 
Сухий Лас (вул. Школьна 16, 62-002 Сухий Лас) запрошує 
дітей з України різного віку на цікаві заходи, майстер-
класи та обіди. Ви можете залишити свою дитину  
з понеділка по п’ятницю з 9 до 14.  Участь у заняттях та 
обіди абсолютно безкоштовні!

Szkoły Podstawowe, przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Suchy Las / Початкові 
школи, до школи ґміни Сухи Лас

Suchy Las / Сухі Лас
•  Початкова школа №1, вул. Школьна 15, 62-002 Сухий лас, 

тел. 61 812 51 91;
•  Початкова школа №2, вул. Позомкова 11 - місце розташування 

школи, вул. Konwaliowa 4 - другий корпус, 1-3 класи, 62-002 
Сухий Лас, тел. 61 811 71 62 - Позомкова, тел. 61 25 00 135 - 
Konwaliowa;

•  Дитячий садок «Леснич Лудков» у Сухому Ласі, вул. 
Пром’єніста 33, 62-002 Сухий лас, тел. 61 812 53 00.

Chludowo 
•  Початкова школа при шкільному комплексі в Хлудові, вул. 

Школьна 3, 62-001 Хлудово, тел. 61 25 00 301;
•  Дитячий садок у шкільному комплексі м. Хлудово, вул. 

Косцельна 12, 62-001 Хлудово, тел. 61 25 00 300 (330);

Golęczewo
•  Початкова школа - шкільний комплекс у Хлудові, вул. 

Dworcowa 59, 62-001 Golęczewo, тел. 61 25 00 303;
•  Дитячий садок – шкільний комплекс у Хлудово, Oświatowa 1, 

62-001 Golęczewo, тел. 61 25 00 308;

Biedrusko
•  Початкова школа - шкільний комплекс у Бедруско, вул. 

Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko, тел. 61 812 30 80;
•  Дитячий садок - шкільний комплекс у Бедруско, вул. 

Аметистова 2, Бедруско 62-003, тел. 606 561 868.

9. Opieka medyczna / Медична oпіка
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywate-

lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski od 24 lutego 2022 r., mają prawo do korzystania ze 
świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasa-
dach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 р. Про допомогу 
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на 
території цієї країни (Журнал Законів 2022, позиція 583), 
громадяни України, котрі прибули до Польщі від дня 24 
лютого 2022 року, мають право на отримання медичних послуг 
і на рефундацію (відшкодування) понесених витрат на ліки 
аналогічно до правил для осіб застрахованих у Польщі.
www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Przychodnie Lekarza Rodzinnego / Клініки сімейного 
лікаря

•  Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Biedrusku, 
ul. Poznańska 39, 62-003 Biedrusko, tel. 61 811 91 32; 

•  Клініка сімейного лікаря в Бедруско, вул. Познанська 39, 
62-003 Biedrusko, тел. 61 811 91 32;

•  Centrum Medyczne Provit w Chludowie, ul. Poznańska 10, 
62-001 Chludowo, tel. 61 811 65 31;

•  Медичний центр «Провит» у Хлудово, вул. Познанська 10, 
62-001 Хлудово, тел. 61 811 65 31;

•  Przychodnia Sucholeska w Suchym Lesie, Galeria Sucholeska, 
ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las, tel. 61 812 52 21;

•  Сухолеська амбулаторія в Сухом Ласі, Сухолеська 
галерея, вул. Оборницька 85, 62-002 Сухий Лась,  
тел. 61 812 52 21;

•  Omega Lekarze Rodzinni w Suchym Lesie, ul. Nowy Rynek 6; 
62-002 Suchy Las, tel. 61 652 35 70; 

•  Сімейні лікарі Омега в Сухи Лас, вул. Новий Ринек 6;  
62-002 Сухий лас, тел. 61 652 35 70;

•  Przychodnia Eumedica w Suchy Las, Obornicka 126,  
62-002 Suchy Las, tel. 61 812 50 00;

•  Амбулаторія «Еумедика» в Сухому Ласі, вул. Оборницька 
126, 62-002 Сухий Лас, тел. 61 812 50 00;

•  Topmed s.c. Przychodnia lekarzy rodzinnych w Złotnikach, 
Plac Grzybowy 10, 62-002 Złotniki, tel. 61 811 61 51;

•  Topmed s.c. Клініка сімейних лікарів у Злотниках,  
Plac Grzybowy 10, 62-002 Złotniki, тел. 61 811 61 51.

Telefoniczne Informacje dla Pacjentów / Телефонна 
Інформація для Пацієнта

На безкоштовній гарячій лінії НФЗ: 800 190 590 (Телефонна 
Інформація для Пацієнта) ви можете отримати, наприклад, 
інформацію про те, де можна знайти медичну допомогу.
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10.  Bezpłatna komunikacja dla uchodźców / 

Безкоштовне спілкування для біженців
Uchodźcy ukraińscy mogą otrzymać specjalne zaświadczenie, 

na podstawie którego przez 30 dni mogą bezpłatnie jeździć komu-
nikacją miejską i gminną.

Українські біженці можуть отримати спеціальне посвідчення, 
на підставі якого вони можуть безкоштовно їздити в міському 
та комунальному транспорті протягом 30 днів.

Особи, які хочуть скористатися безкоштовним проїздом 
повинні звернутися до рецепційного пункту, який знаходиться у 
Міжнародному виставковому центрі у Познані (MTP, Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie) або потрібно відвідати один з Пунктів 
обслуговування клієнта Управління міським транспортом 
(ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) у Познані, від сьогодні 
(1 березня) зможуть отримати спеціальну довідку. На підставі 
цієї довідки протягом 30 днів українці матимуть можливість 
безкоштовно користуватися міським транспортом.

Довідку з голограмою видаватимуть на підставі пред’явленого 
українського паспорта або іншого документу, який підтверджує 
перетин польсько-українського кордону 24 лютого або пізніше.

На підставі цієї довідки буде можливість безкоштовно 
користуватися міським транспортом на всіх лініях Управління 
міського транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) і в 
межах познанської агломерації у всіх тарифних зонах. Довідка 
буде мати такий самий статус, як повноцінний квиток, і буде 
дійсною протягом 30 днів.

Довідку можна отримати у рецепційному пункті у 
Міжнародному виставковому центрі у Познані (MTP, Między-
narodowe Targi Poznańskie), у Бюро Обслуговування Клієнта 
Управління міського транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miej-
skiego) під кругове перехрестям Капоньєра (Rondo Kaponiera) 
(робочі години: від понеділка до п’ятниці від 09 до 17), а також в 
одному з Пунктів Обслуговування Клієнта Управління міського 
транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego), що працюють 
від понеділка до п’ятниці від 06 до 20.

•  Оґроди (Ogrody), кінцева трамвайна зупинка;

•  Кругове перехрестя Капоньєра (Rondo Kaponiera), рівень-1;

•  Вокзал Собеського (Dworzec Sobieskiego) біля кінцевої 
зупинки познанського швидкісного трамваю на осєдлі Яна ІІІ 
Собеського;

•  Ґурчин (Górczyn), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;

•  Юніково (Junikowo), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;

•  площа Весни Народів (plac Wiosny Ludów) – будинок 
торгівельного центру Купєц Познанські (Kupiec Poznański) 
(вхід від вулиці Стшелецька/ ul. Strzelecka);

•  Дембєц (Dębiec), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;

•  Кругове перехрестя Сьрудка (Rondo Śródka) – автобусна 
станція;

•  Західний Вокзал (Dworzec Zachodni PKP).

11. Praca / Работа
https://wuppoznan.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
Телефонний номер: 618 463 828, 618 463 808
https://poznan.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 
Телефонний номер: 512 360 258,  512 360 273, 533 302 788
https://oferty.praca.gov.pl
телефон довіри: 19524

12. Telefony alarmowe w Polsce / Tелефони екстреної 
допомоги
Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної допомоги – 112

Strona dla obywateli Ukrainy / Сайт для громадян України
www.gov.pl/web/ua
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Biblioteka poleca
dLa doRoSłych:
John Lewis-Stempel, Szarak za miedzą. 
Prywatne życie pola, wydawnictwo 
Poznańskie 2021.

czytaliście Pry-
watne życie łąki? 
To mam dla Was 
dobrą wiadomość 
– jej autor, John 
Lewis-Stempel, po 
kilku latach wraca 
z kolejną książką. 
Tym razem uważnej 
obserwacji podda 

bakterie, rośliny i zwierzęta zamieszkujące 
pole uprawne.

ale Szarak za miedzą to nie tylko barw-
ne opisy przyrody. To obraz angielskiego 
rolnictwa, sportretowanie piękna samej na-
tury i próba ukazania życia w zgodzie z jej 
rytmem. autor pragnął pokazać jak praca 
na roli wyglądała dawniej, gdy nasi przod-
kowie nie mieli do dyspozycji tylu maszyn, 
tylko własną wiedzę i narzędzia, o których 
nikt już dzisiaj nie słyszał.

To, co wyróżnia Szaraka za miedzą od 
innych książek przyrodniczych, to jego 
liryczny charakter. John Lewis-Stempel 

przemycił w swojej książce miłość do kla-
sycznej literatury angielskiej. Znajdziecie 
tam nawiązania do dzieł Lewisa carolla, 
Oscara Wilde’a, Williama Szekspira i wie-
lu innych.

dLa MłodzieŻy:
anna Litwinek, awiatorzy. Podniebne 
przygody polskich lotniczek i lotników, 
znak emotikon 2021.

czy marzyliście 
kiedyś o podnieb-
nych przygodach? 
O podróżach wśród 
chmur? O tym, by 
choć przez chwilę 
umieć latać? W ta-
kim razie zapraszamy 
Was, wraz z polskimi 

awiatorkami i awiatorami za stery samolo-
tów. Przeczytajcie ich prawdziwe opowie-
ści, sięgające gwiazd.

Sebastian Kawa z wielką chęcią podzie-
li się swoimi przeżyciami znad Himalajów. 
Mirosław Hermaszewski przedstawi pracę 
kosmonauty. rajd samolotowy dookoła 
europy zrelacjonują dla Was Żwirko i Wi-
gura. Natomiast ada Dankowska opisze, 
jak poleciała po rekord świata. Te i inne 
przygody, opatrzone pięknymi ilustracjami 
adama Wójcickiego, znajdziecie w książ-

ce anny Litwinek.
Dzieje ponad 20 lotniczek i lotników 

czekają na odkrycie. czy macie ochotę do-
pisać tam własną historię?

dLa dzieci:
Paul Russell, nicky Johnston, Gdy babcia 
zapomina…, JednośĆ dla dzieci 2022.

Z upływem czasu 
nasza babcia coraz 
więcej zapomina. 
Nie pamięta już na-
szych imion, wspól-
nych niedzielnych 
śniadań i wycie-
czek, na które jeź-

dziliśmy jej błękitnym autem. Za każdym 
razem od nowa musimy tłumaczyć zasa-
dy starych gier, a jej ulubiona zabawa to 
chowanie kluczy taty. i to nic, że babcia 
ostatnio dużo zapomina. My będziemy 
pamiętać za nią.

Gdy babcia zapomina… to dodająca 
otuchy opowieść o miłości do dziadków, 
bez względu na postępującą chorobę. Pełna 
uczucia historia pomagająca dzieciom le-
piej zrozumieć demencję oraz zachowania 
chorych. Dla opiekunów zaś jest to dobry 
wstęp do szczerej rozmowy i oswojenia 
swoich pociech z tym tematem.
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19 kwietnia przypada rocznica wy-
buchu powstania w getcie warszawskim 
– największego zbrojnego zrywu Żydów 
podczas ii wojny światowej. Z tej okazji 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLiN 
od 10 lat organizuje akcję społeczno-edu-
kacyjną „Żonkile”. W tym roku ponow-
nie przyłącza się do niej centrum Kultury  
i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las. 
Motywem przewodnim tegorocznych ob-
chodów jest miłość. Organizatorzy chcą 
podkreślić znaczenie – niezwykle po-
nadczasowych i uniwersalnych – stanów 
emocjonalnych czy postaw mających  

z miłością wiele wspólnego: empatii, wraż-
liwości na krzywdę innych, poświęcenia na 
rzecz potrzebujących. Jak bowiem powie-
dział Marek edelman (ostatni przywódca 
Żydowskiej Organizacji Bojowej): Niena-

wiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku  
i poświęcenia. 

czytelniczki i czytelnicy odwiedzający 
19 kwietnia bibliotekę w Suchym Lesie 
otrzymają symboliczne papierowe żonkile. 
Dlaczego właśnie żonkile? To kwiaty, któ-
re w każdą rocznicę powstania są składane 
pod Pomnikiem Bohaterów Getta (tradycję 
tę zapoczątkował Marek edelman). Tego 
dnia będziemy na profilu facebookowym 
cKiBP udostępniać premiery organizo-
wanych przez POLiN wydarzeń dla dzieci  
i dorosłych – ich szczegółowy program 
opublikujemy na naszej stronie na począt-
ku kwietnia. Zachęcamy do dołączania, 
oglądania i słuchania!

#ŁączyNasPamięć  #akcjaŻonkile

Akcja Żonkile 2022. Łączy nas 
pamięć!

Książka  
z wielkanoc-
nym jajem

13 kwietnia 2021 roku suchole-
ska biblioteka ponownie rusza z ak-
cją Książka z wielkanocnym jajem, 
która zyskała całkiem spore zainte-
resowanie. Działanie to ma zachęcić  
do aktywnego czytania książek,  
a co za tym idzie, do częstszego ko-
rzystania z usług oferowanych przez 
bibliotekę. Okres przedświąteczny 
jest ku temu najlepszym czasem. 
Okazuje się, że akcja na rzecz pro-
pagowania czytelnictwa doskonale 
może współgrać nawet ze Świętami 
Wielkanocnymi. W związku z tym, 
każdy kto odwiedzi bibliotekę wy-
znaczonego dnia i odnajdzie na jed-
nej z bibliotecznych półek książkę ze 
specjalnym wielkanocnym emblema-
tem – będzie miał okazję otrzymać ją 
w ramach świątecznego upominku, 
udzielając bibliotekarce odpowiedzi 
na jedno proste pytanie. czy każdy 
z Was będzie znał na nie prawidłową 
odpowiedź? Wpadnijcie do bibliote-
ki i przekonajcie się 
sami. Serdecznie 
z a c h ę c a m y 
wszystkich 
do zabawy!

Zespół Good Staff powstał w 2009 r. 
z inspiracji folkiem, pieśniami epoki 
renesansu i polskiej poezji nawiązując 
do wierszy Leopolda Staffa, adama 
asnyka, Jana Lechonia... Z tej mieszan-
ki wyłonił się niepowtarzalny charakter 
brzmienia. W nowoczesnej oprawie po-
etycka liryka przeplata się z folkowym 
żywiołem. 

Zespół wydał trzy płyty Marzenie, 
Preludium i Bez kochania trudno. Ta 
ostatnia inspirowana polskimi, ludo-
wymi pieśniami zaczerpniętymi z dzieł 
Oskara Kolberga. 

Podczas koncertów zespół tworzy 
wyjątkową atmosferę pełną ciepła, ra-
dości i energii, z którą będziemy mie-
li okazję spotkać się w Starym Barze 
w chludowie. Koncert odbędzie się 
2 kwietnia o godz. 19:00. Darmowe 

wejściówki na koncert można odebrać  
w Starym Barze w chludowie, w cen-
trum Kultury w Suchym Lesie oraz filii 
bibliotecznej w Złotnikach.

Zespół Good Staff tworzą: 
anna Winiarska – śpiew 
Marek Manowaski  
– instrumenty klawiszowe 
Paweł Głowacki – bas 
robert rekiel  
– instrumenty perkusyjne 
Wojciech Winiarski  
– gitary, lutnia, śpiew 

Koncert Good Staff 
2 kwietnia 2022 r., godz. 19:00 
Stary Bar w Chludowie 
ul. Poznańska 11 w Chludowie 
wstęp: darmowe wejściówki

Koncert Good Staff  
w Starym Barze
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Podróżował po europie, ameryce Pół-
nocnej, azji oraz afryce. Jako Mirefusuki 
Piotoru przez 5 lat pracował w japońskiej 
korporacji. Był pomocnikiem kucharza na 
obozie dla niepełnosprawnych umysłowo 

w USa i Świętym Mikołajem podczas 
targu bożonarodzeniowego w Sapporo. 
Wrócił do Polski, ale przyznaje w jednym 
z wywiadów: do dziś nie jestem u siebie ni-
gdzie. Ani tam, ani tu. Nie przestaje jednak 

tworzyć – po polsku, angielsku i japoń-
sku – intrygując czytelnika opowieściami  
z odmiennych kulturowo miejsc. Jego pu-
blikacje to: Transsyberyjska. Drogą żela-
zną przez Rosję i dalej, Dzienniki japoń-
skie. Zapiski z Roku Królika i Roku Konia 
(2015), Islandia albo najzimniejsze lato od  
pięćdziesięciu lat (2018), Planeta K. Pięć 
lat w japońskiej korporacji (2020). Jakie 
uczucia towarzyszą mu podczas spotka-
nia z obcym i niezrozumiałym? co robi, 
by zachować umiejętność spoglądania na 
to, co nas otacza w sposób otwarty – jak 
dziecko?

centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy Suchy Las serdecznie zaprasza 
na spotkanie autorskie z Piotrem Milew-
skim, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 
o godzinie 19.00. Wstęp na spotkanie jest 
wolny, wejściówki można odebrać z Bi-
blioteki Publicznej w Suchym Lesie oraz 
filii bibliotecznych w Złotnikach lub chlu-
dowie.

Spotkanie autorskie z Piotrem 
Milewskim

DAGADANA W SUCHYM LESIE W niedzielę 13 marca gościliśmy w centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy 
Las polsko-ukraiński zespół DaGaDaNa. 
Był to niezapomniany koncert, nie tylko ze 
względu na niesamowite połącznie energetycz-
nej muzyki i poruszających głosów wokalistek, 
ale głównie dlatego, że koncert został zorgani-
zowany w intencji pomocy Ukrainie. Zamiast 
płacić za bilet można było wpłacić pieniądze na 
zbiórkę Polskiej akcji Humanitarnej. Dziękuje-
my za wszystkie wpłaty, udało nam się uzbierać 
4650 zł. Dziękujemy za atmosferę wspólnoty, 
solidarności z Ukrainą, która przenikała przez 
wykonawców i odbiorców. 

Po dwóch platynowych wy-
dawnictwach, płyta Na razie 
stoję, na razie patrzę to album 
długo wyczekiwany, przede 
wszystkim ze względu na jego 
różnorodność stylistyczną, ale 
też i ważkość treści na nim za-
wartych. Oprócz typowych dla 
Organka tekstów o międzyludz-
kich relacjach, pojawiają się 
też wątki publicystyczne ko-
mentujące zjawiska społeczne 
w Polsce ostatnich lat. Zespół 
poszerzył też znacznie swój 
zakres stylistyczny sięgając do 
post punka oraz muzyki elek-

tronicznej, dla której bazą są analogowe 
brzmienia lat 70’. Jak powiedział Tomasz 
Organek: Retro już nam nie wystarcza. Nie 
czas na wspominki, czas opowiadać o tym, 
co dzieje się tu i teraz, a do tego potrzeb-
ny jest współczesny język. Trasa Na razie 

stoję, na razie patrzę to dynamiczne, 
przebojowe i bezkompromisowe show 
z nową muzyką na nowe czasy. Oi!

Ørganek 
23.04.2022, godz. 19:00 
sala widowiskowa 
Centrum Kultury i Biblioteka  
Publiczna Gminy Suchy Las 
ul. Szkolna 16 
bilety: 70/50 zł do nabycia  
w sekretariacie CKiBP  
oraz na www.bilety24.pl. 

Koncert Ørganka
Zespół Ørganek, który swoją nazwę wziął od nazwiska lidera, autora tekstów, opowiadań  
i muzyki – Tomasza Organka, odwiedzi Centrum Kultury w Suchym Lesie z koncertem  
23 kwietnia 2022 roku.
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Świetlica dla dzieci z Ukrainy
Запрошуємо дітей з України різного 
віку на цікаві заходи, майстер-класи та 
обіди. 
Ви можете залишити свою дитину з 
понеділка по п'ятницю з 9:00.m до 
14:00.m. 
Участь у заняттях та обіди абсолютно 
безкоштовні!

Zapraszamy dzieciaki z Ukrainy w każ-
dym wieku na ciekawe zajęcia oraz obia-
dy. Można zostawić swoje dziecko od 
poniedziałku do piątku od godz. 9:00- 
14:00.
Udział w zajęciach i obiady jest bezpłat-
ny!

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce
WIECZóR tOLKIENOWSKI 1.04.2022,  

godz. 19:00
CKiBP 

wejściówki do odbioru w bibliotece

GOOD StAff 
koncert Natchnienie

2.04.2022, 
godz. 19:00

Stary Bar w Chludowie 
wejściówki do odbioru w CKiBP,  

Złotnikach i Chludowie

AKADEMIA GIER PLANSZOWYCh
dla dorosłych

8.04.2022,
godz. 18:00

CKiBP - biblioteka 
zapisy: 612 500 401

dla 2-12 dorosłych graczy

AKADEMIA GIER PLANSZOWYCh
dla dzieci

11.04.2022,
godz. 16:00

CKiBP -  biblioteka 
zapisy: 612 500 401

dla 2-12 graczy w wieku 6-10 lat

WIOSENNE PRZEBuDZENIE 
Gminny Konkurs Recytatorski

11.04.2022, 
godz. 17:00

CKiBP 
sala widowiskowa 

wstęp wolny

PIOtR MILEWSKI 
spotkanie autorskie

22.04.2022, 
godz. 19:00

CKiBP 
sala widowiskowa 

wejściówki do odbioru w bibliotece w Suchym Lesie  
oraz filiach w Chludowie i Złotnikach

ØRAGANEK
koncert

23.04.2022,
godz.19:00

CKiBP 
sala widowiskowa 

bilety: 70/50 zł (N/U) dostępne w sekretariacie  
i na www.bilety24.pl

BARBARA WROńSKA 
koncert

27.05.2022, 
godz. 19:00

CKiBP 
szczegóły wkrótce

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Świąteczny  
hazajek 
Gibie wdyrdy nosz hazajek,
Tocho wębór pełen jajek,
Wębór śliczny, wielkanocny
Ubarwiony kwieciem wiosny

Oprócz jajców drogie Panie
Tośto futer na śniodanie
Sznytka chleba, kawoł ciasta
i baranek pinkny z masła

co klapioki mo z gryczpanu
Ślipia z pieprzu som dla szpanu
Sznupa z krychniętej redyski
Ogón pośrupany, śliski

Jest luńt białej, kapka krzanu
czekuladka z marcypanu
Som mazurki, szczypa soli 
co kto lubi, co kto woli

ale futer, to nie wszystko
Jest cuś bliżej, cołkiem blisko
Jest życzliwość, pomaganie
i nadzieja, drogi Panie

Że kożden swe serce roztworzy
Bo zmartwychwstał nom syn Boży
co uleczy, siły doda
Na fasoły czasu szkoda

a z pomocą Zbawiciela
Piątek, świątek czy niedziela

Mijać bydom ekselyntnie
My klajdnięci zaś odświętnie

Podzielimy się jajeczkiem
Z kożdym poczciwym człowieczkiem
Z tym w dostatku, z tym w potrzebie 
Ty co możesz, dej od siebie

Niech w te Święta w noszej gminie
Dobroć w sercach nom nie zginie
a dla szportu i urody
Zez ajmerka gichnij wody

co by wszyscy pamiętali
i tradycji dochowali
Wuchta zdrowia i radości
Niech Wom w chatach dziś zagości

jan StruGareK
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Z uwagi na duże rozmiary i lokalizację 
w często odwiedzanych punktach miast 
murale przypominają nieco billboardy. 
różnica tkwi w estetyce, a przede wszyst-
kim w przekazie. Murale zaskakują, przy-
pominają o ważnych wydarzeniach, zachę-
cają do działania albo po prostu upiększają 
przestrzeń.
Kolorowy świat

Targowisko miejskie w Mosinie od nie-
dawna nabrało kolorów! Najpierw w efek-
cie współpracy Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury i grupy Jadłodzielnia-Mosina powstał 
ECO MUR ALL, w którego powstaniu ma-

czało pędzel kilkuset mieszkańców miasta. 
Malowidło prezentuje sceny związane z 
naturą, ruchem zero waste i zdrowym try-
bem życia. Nieco później pojawił się mu-
ral Kupuj elegancko, promujący produkty 
lokalne. Ozdobą centrum Lubonia stał się 
Dzień w Luboniu – prezentacja przemija-
nia w formie obrazów ujętych w filmowe 
klatki. W tle pojawiają się sylwetki charak-
terystycznych budynków. W Suchym Lesie 
niezwykłą kompozycję malarską można 

podziwiać na 400 m2 ścian zewnętrznych 
prywatnego domu Beaty Pflanz. Projekt 
Mieszkam w swoim obrazie  rozpoczął się 
w 2009 roku, a obecnie artystka tworzy już 
czwartą odsłonę swojego imponującego 
dzieła.
zielono mi!

Zadaniem murali jest upiększanie zur-
banizowanej przestrzeni. często pojawia-
ją się na nich motywy związane z naturą, 
stąd też piękne drzewa, które „wyrosły” na 
ścianach domu w Zalasewie i  przychodni 
w Swarzędzu. Przy Obornickich Łazien-

kach powstało malowidło przedstawiające 
zwierzęta w leśnej scenerii. Obok nama-
lowano pociąg ciągnięty przez parowóz, 
jaki kursował po pobliskim moście. Leśne 
akcenty pojawiają się również na ścianie 
bloku na Osiedlu – nomen omen – Leśnym 
w Koziegłowach. Mural prezentuje sójkę 
i inne ptaki, jakie można obserwować w 
pobliskiej Puszczy Zielonce. inna skrzy-
dlata piękność – bajecznie kolorowa żołna 
przelatująca nad ogrodem pełnym kwiatów 
– dzięki uczniom Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Luboniu ozdobiła ścianę tej placówki. 
Kolorowe szkoły

Szkolne mury wydają się idealnym 
miejscem na prezentację murali. W Pusz-
czykowie uczniowie szkoły podstawowej 
mogą oglądać na ścianie wiersz Krystyny 
Miłobędzkiej – poetki i mieszkanki miasta. 
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Luboniu 
nauczyciele stworzyli mural, który służy 
im za… pomoc naukową podczas lekcji 
pod chmurką. W Skórzewie kopia nieist-
niejącego muralu przedstawiającego pa-
trona Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fryde-
ryka chopina w Skórzewie prezentowana 
jest w szkolnym holu. Wizerunek patronki 
szkoły umieszczono też na fasadzie Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnic-
kiej w Śremie. Najbardziej kolorowa jest 
bez wątpienia Szkoła Podstawowa im. 
Kawalerów Uśmiechu w Śremie, gdzie na 
ścianach możemy zobaczyć Małego Księ-

cia, baśniowe postaci i nuty pewnej znanej 
piosenki.
na sportowo

Popularnym wątkiem eksponowanym 
na ścianach są zmagania sportowe. Prze-
gląd najróżniejszych dyscyplin prezentuje 
malowidło na ścianie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Swarzędzu. Pamiątką po Mistrzo-

stwach Świata w Kręglarstwie Klasycznym, 
które w 2021 roku odbyły się w Tarnowie 
Podgórnym, jest efektowny mural na ścia-
nie tamtejszego urzędu gminy. W ramach 
akcji Stowarzyszenia creO, promującej 
aktywność osób z niepełnosprawnościami, 
wizerunki sportowców na wózkach zdobią 
ściany w czerwonaku i Obornikach, a w 
Śremie namalowano postać niepełnospraw-
nej mamy z dzieckiem na rękach.
Powstanie na ścianie

W ostatnich latach murale stały się po-
pularną formą upamiętnienia powstania 
wielkopolskiego. Wizerunki ważnych po-
staci, historyczne wydarzenia i powstańcze 
symbole pojawiły się w Białężynie, Bni-
nie, czerwonaku, Koziegłowach, Lusowie, 
Obornikach, Pobiedziskach, Puszczyko-
wie, rogalinku i Swarzędzu. W Śremie 
ściany bloków upiększyły aż trzy impo-
nujące obrazy. Niekiedy, jak w Biedrusku, 
Buku czy Kostrzynie, powstańczym sym-
bolom towarzyszą wizerunki miejscowych 
zabytków. charakterystyczne elementy pa-
noramy miasta zawiera też mural w Swa-
rzędzu oraz praca, która powstała w Lu-
boniu z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości.

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.

Mazanie po ścianie
Kiedyś graffiti kojarzyło się przede wszystkim z nieestetycznymi bazgrołami. Później 
rozwinęła się sztuka ulicy, a twórcy zamiast farb w sprayu zaczęli chwytać za pędzle.  
Z czasem „mazanie po ścianie” stało się modne i trafiło na salony. Wśród podpoznańskich 
miejscowości powstało ostatnio sporo nowych murali, które stały się istotnym elementem 
krajobrazu.
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„Jak ostatki to ostatki, niech się trzęsą 
babskie zadki...” usłyszeć można było w 
jednym z fragmentów występu, podczas 
którego przenieśliśmy się na chwil parę do 
karczmy, by tam razem z tancerzami ba-
wić się i świętować. Były dzieci ze swoimi 
zabawami, wielkopolska Koza, goście z 
rzeszowa i Lublina, Wstępna Środa, która 

próbowała rozgonić towarzystwo śledziem 
na sznurku oraz wielki finał – Podkozio-
łek. 

Ostatni punkt koncertu nawiązywał do 
najbardziej znanego na Biskupiźnie zwy-
czaju, Podkoziołka właśnie: W niedzielę 
przed Popielcem do gościńca schodzili się 
grocze z młodzieżą. Na środku izby usta-
wiali stół nakryty białym obrusem. Na sto-
le stawiano dwa talerze oraz przyozdobio-
ną przez dziewczęta, wystruganą z drzewa 
lub brukwi figurkę koziołka. chłopcy i 

dziewczęta płacili groczom, śpiewali przy-
śpiewki i zamawiali tańce. Po hucznej 
zabawie podkoziołkowej odśpiewywano 
pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”. Był to 
znak, że okres karnawału się zakończył 
ustępując zadumie i modlitwie.

Podczas całego koncertu wspaniała at-
mosfera towarzyszyła zarówno wykonaw-
com na scenie, jak i gościom na widowni. 
Skocznie, wesoło, zabawnie i radośnie 
upłynął wszystkim ten środowy wieczór, 
a artystyczną ucztę dopełniły po koncercie 
wyśmienite chruściki, pączki i kawa. 

Kto wie, może „Ostatki we wsi chlu-
dowo” na stałe wpiszą się w karnawałowy 
kalendarz Gminy Suchy Las...

zPit chludowianie

rozpoczęliśmy piosenką „Krakowia-
czek jeden”, a jedni z naszych młodszych 
tancerzy: Martyna, Faustyna, Wojtek i 
Kajtek radośnie ruszyli w tan. Skocznie, z 
wielkim wdziękiem i uśmiechem pokazy-
wali swoim młodszym kolegom i koleżan-
kom cwały, kulawe, hołubce i inne figury 

krakowiaka. Niespodzianką dla naszych 
miłych widzów był Gość specjalny, czyli 
Lajkonik. Ten znany symbol Krakowa wy-
wołał uśmiech na twarzach nie tylko naj-
młodszych. 

Podczas lutowego spotkania dzieci po-
znały kolejny, piąty już taniec narodowy, 

nauczyły się kilku jego kroków oraz pozna-
ły jedną z legend dotyczących Krakowa.

Na koniec oczywiście nie mogło zabrak-
nąć krótkiej sesji zdjęciowej w strojach 
krakowskich. Dzieci chętnie przymierzały 
kolorowe wianki, gorsety, pasy z brzęka-
dełkami i krakuski z prawdziwymi pawimi 
piórami.

W marcu byliśmy w przedszkolach 
znowu z kolejną, tym razem wiosenną nie-
spodzianką, ale o tym w następnym wyda-
niu...

zPit chludowianie

Ostatki we wsi Chludowo
23 lutego zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców naszej gminy, i nie tylko, do Starego Baru 
w Chludowie na Ostatki.

Lajkoniku laj, laj...
W lutym miało miejsce kolejne, trzecie już, spotkanie z przedszkolakami. Ku naszej radości 
w tym miesiącu w projekcie, poza przedszkolem w Golęczewie, wzięły udział także dzieci z 
Chludowa. Tematem przewodnim były słowa  „Lajkoniku laj, laj...” i jak można się domyślić 
spotkanie nawiązywało do Krakowa. 
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W zeszłym roku 31 lipca mieszkanka 
Golęczewa Pani irena Kozieł obchodzi-
ła 100-lecie urodzin. Na spotkaniu, któ-
re przygotowała najbliższa rodzina Pani 
ireny, mieliśmy przyjemność wręczać 
kwiaty, upominki i gratulacje. Jeszcze 
niedawno Jubilatce odśpiewaliśmy zmod-
fikowane życzenia – 200 lat, bo piosenka 
„100 Lat” była już „nieaktualna”, jak to 
określił Pan Wójt Grzegorz Wojtera. 

Pani irena Kozieł z domu Kuberacka 
urodzona 31 lipca 1921 roku w Kórniku, 
córka agnieszki i Wincentego, była naj-
młodszym z ośmiorga dzieci. Przywędro-
wała do Golęczewa, do starszej siostry 
Bronisławy w wieku 18 lat w 1939 roku, 
aby uniknąć wywiezienia do Niemiec na 
roboty. W Golęczewie siostra zorgani-
zowała pracę u Niemki przy pomocy w 
gospodarstwie, które znajdowało się przy 
ulicy Tysiąclecia 4.

Pani irena w Golęczewie poznała Pana 

Stanisława Kozieła, z którym 6 maja 
1945 roku stanęła na ślubnym kobiercu. 
W 1970 roku kupili dom z gospodar-
stwem rolnym przy ulicy Dworcowej 40. 

Mieli plantację truskawek, sad owocowy 
i pola uprawne. Państwo Koziełowie do-
czekali się 8 dzieci, które wychowali w 
duchu dzielenia się, pomocy i działania 
na rzecz dobra społeczności lokalnej, co 

przełożyło się między innymi na służbę w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęcze-
wie. Pani irena ponad 40 lat była członki-
nią Koła Gospodyń Wiejskich w Golęcze-
wie. Bardzo pomagała i wspierała osoby 
samotne, starsze, ale przede wszystkim 
potrzebujące. często przygotowywała dla 
nich „koszyczki” z tym, czym mogła się 
podzielić, czyli mlekiem, masłem, serami, 
jajkami, owocami itp. Wspólnie z mężem 
przeżyli 57 lat.

Pani irena Kozieł doczekała się 32 
wnuków, 55 prawnuków i 3 praprawnu-
ków.

1 grudnia 2021 roku pożegnaliśmy 
najstarszą mieszkankę miejscowości. 
Pani irena Kozieł zmarła 26 listopada 
2021 roku. rodzinie i Bliskim składamy 
najszczersze wyrazy głębokiego współ-
czucia. 

Sołtys Sołectwa Golęczewo  
Katarzyna Kachel  

wraz z radą Sołecką
radny Gminy Suchy Las z Golęczewa   

Marian Bajer 
organizacje działające  

na terenie Sołectwa Golęczewo  
oraz Mieszkańcy Golęczewa

Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili ślady  

w naszych sercach 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami  

smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości  
oraz uczestniczyli we mszy św.  

i ceremonii pogrzebowej 
ŚP. DANIeLI PIAŚCIK

– rodzinie,  
ks. proboszczom ryszardowi  
i Tomaszowi, Przyjaciołom,  

Sąsiadom, Znajomym,  
Delegacjom –

za okazaną pomoc, wieńce i kwiaty
Serdeczne „Bóg zapłać”

składa rodzina.

***

Panu Krzysztofowi Brosz
Pracownikowi ZKP Suchy Las 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
składają

Prezes Zarządu ZKP Suchy Las 
 edward Miśko 

wraz ze Współpracownikami 

Panu radosławowi Banaszakowi
Przewodniczącemu  

rady Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci  

mAmy 
składają

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera 

radni Gminy Suchy Las
Pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las

***

Pani Justynie radomskiej
Kierownik referatu Komunalnego 

Urzędu Gminy Suchy Las
wyrazy współczucia  

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci 

mAmy
składa

Dyrektor Ośrodka  
Pomocy Społecznej 

Sylwia Malendowska
z Pracownikami

Naszej koleżance  
Justynie radomskiej

składamy najszczersze wyrazy  
współczucia z powodu śmierci 

mAmy
ŚP.  

DANuTy OWCZARCZAK.
W tych trudnych chwilach łączymy się 

w bólu, przesyłając słowa otuchy  
i wsparcia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wraz z Pracownikami  
Urzędu Gminy Suchy Las

***

Panu radosławowi Banaszakowi
Przewodniczącemu  

rady Gminy Suchy Las 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci  
mAmy

składa
Dyrektor Ośrodka  

Pomocy Społecznej
Sylwia Malendowska 

z Pracownikami

Historia Golęczewa pisana jest 
przez ludzi tu żyjących
Z roku na rok w Golęczewie przybywa nowych mieszkańców, nowych domów,  
ale i odchodzi stare pokolenie. 
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Chór CANTUS FAMILIARIS z Chludowa
dyrygent: Łukasz Maciejewski
 
Chór SOLI DEO z Suchego Lasu
dyrygent: Lucyna Dudkiewicz
 

Wystąpią:

– Każdy pomaga jak może – podkre-
ślił na wstępie prowadzący koncert Jacek 
Kaczmarski. – Jedni przez wpłatę na kon-
to, poprzez przekazanie datku rzeczowego, 
goszczenie w swoim domu, zamieszczenie 
flagi w mediach społecznościowych, inni 
chcąc zagrać, zaśpiewać czy wyrecytować 
wiersz. Dlatego dla występujących dziś na 
scenie jest to bardzo ważne wydarzenie.

Wydarzenie artystyczne rozpoczęło się 
od podniosłego akcentu i wywołującego u 
wielu osób wzruszenie, szczególnie wśród 

gości ukraińskich. Orkiestra Dęta chludo-
wo wykonała hymny – Polski i Ukrainy, 
których odegranie miało też znaczenie 
symboliczne – było wyrazem współpra-
cy na rzecz wspólnego dobra – pokoju na 
świecie. 

W niedzielne południe występujący na 
chludowskiej scenie zapewnili publiczno-
ści moc artystycznych wrażeń. Było po-
ważnie, refleksyjnie, ale też radośnie i nieco 
rozrywkowo, by choć na chwilę zapomnieć 
o wojnie toczącej się za naszą wschodnią 

granicą i dramacie, tragedii ludzi, którzy 
mimowolnie stali się jej częścią. 

Podczas koncertu, oprócz Orkiestry Dę-
tej chludowo, wystąpili: Zespół chludow-

ska Mazelonka, Babki ali, Zespół Pieśni i 
Tańca chludowianie, uczniowie Zespołu 
Szkół w chludowie oraz chór cantinela 
z Obornik. Na zakończenie występujący 
wspólnie zaśpiewali piosenkę „We are the 
world, we are the children”, która jest sym-
bolem jedności i pokoju.

Po koncercie odbyła się zbiórka finanso-
wa na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy 
mieszkają w naszej gminie. Organizatorzy 
– Koło Gospodyń Wiejskich w chludowie, 
amatorski Zespół Wokalny „chludowska 
Mazelonka”, rada Sołecka wsi chludowo 
– przygotowali także słodki poczęstunek, 
zapraszając na niego uczestników tego 
charytatywnego wydarzenia. 

BS

„Serce dla Ukrainy”
Pod takim tytułem w marcu, w Starym Barze w Chludowie odbył się wyjątkowy koncert. 
Został on dedykowany Ukraińcom, ale także wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w tym 
trudnym czasie pomagają naszym wschodnim sąsiadom. 

FO
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W marcu w Suchym Lesie oraz Bie-
drusku odbyły się uroczystości, podczas 
których Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, w 
obecności Kierownik Urzędu Stanu cywil-
nego Marleny Kuziemskiej, w imieniu Pre-
zydenta rzeczypospolitej Polskiej wręczył 
„Złotym Parom” Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci przed 50 laty zdecydowali się 
na wspólne życie. Wypowiadając słowa 
przysięgi małżeńskiej ślubowali sobie, że 
będą żyć w zgodzie, szczęściu, a ich mał-
żeństwo będzie trwałe. i choć życie na 
ich wspólnej drodze postawiło różne wy-
zwania, a radość niekiedy przeplatała się 
ze smutkiem, słów tych dotrzymali i dziś 
mogą być przykładem dla innych. 

– To wyjątkowa uroczystość i cieszę się, 
że wspólnie możemy ją celebrować – zazna-
czył Wójt. – Cieszę się również, że mamy w 
gminie pary, które przeżyły ze sobą 50 lat. 
Te 50 lat to nie tylko czas wspólnie przez 
Państwa spędzony, to również wzorce spo-
łeczne, które w obecnych czasach są nie-
zwykle ważne. Potrzebne nam,  ale również 
młodszemu pokoleniu, by miłość, szacunek, 
przyjaźń, wzajemne zrozumienie przedkła-
dać nad przyjemności życia codziennego 

i to, co cywilizacja nam oferuje. Z całego 
serca dziękuję Państwu, jako przedstawi-
ciel wspólnoty lokalnej, za możliwość ko-
rzystania z tych wzorców. 

Jak mówi poeta: Nie wystarczy poko-
chać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
w ręce i przenieść ją przez całe życie (K.i. 
Gałczyński).  a jak to zrobić? 

Państwo alina i Wacław Mądrzejewscy 
z Biedruska podkreślają, że małżeństwo jest 
sztuką kompromisów. – Ważne jest, by za-
wsze znaleźć czas na rozmowę, wyjaśnienie 
pewnych rzeczy, które męczą, po to, by dojść 
do porozumienia – dodają. – Trzeba rozma-
wiać i nigdy tej rozmowy nie jest za mało. 

Z kolei Państwo Maria i adam Franko-
wie z Suchego Lasu radzą, by żyć w zgo-
dzie z naturą, po prostu normalnie. – Jak 
człowiek kombinuje to źle na tym wychodzi 
– zaznacza Pan adam. 

Jubilaci podczas uroczystości otrzymali 
medale i piękne życzenia – nieprzemijają-
cej miłości oraz doczekania w zdrowiu i 
szczęściu kolejnych jubileuszy. Gratulacje 
„Złotym Parom” złożyli również przedsta-
wiciele jednostek pomocniczych gminy, w 
imieniu społeczności sołectw i osiedli. 

BS

Wyjątkowa uroczystość  
dla wyjątkowych Par
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odznaczenie państwowe.  
Ustanowiony został ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony  
do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z dnia 16 października 1992 roku o 
orderach i odznaczeniach. Jest on nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. 

meDALe za Długoletnie Pożycie małżeńskie 
Chludowo
alina i Jan Wojtynowie
Barbara i Jerzy Stepkowie 
aleksandra i Henryk Juszczakowie
Zielątkowo
Bożena i ryszard Lipiakowie
elżbieta i Jan Buczkowie 
Jolanta i roman Konieczkowie
Suchy Las
Bożena i Krzysztof Kurkowiakowie
Danuta i Mieczysław Wydmuchowie
Jadwiga i Mirosław Frąckowiakowie  
Zofia i roman Weberowie
ewa i Jan Bresińscy
Mirosława i Sławomir Stachowscy
Danuta i Zygmunt Kałanowie
Halina i Stefan czarnieccy
Halina i andrzej Michasiowie
anna i (+) roman Ossowscy 
Jolanta i Jan Paczkowscy
Maria i adam Frankowie
anna i Henryk Śpiewakowie
Krystyna i Konrad Mączyńscy
elżbieta i Jerzy Machurowie
Złotkowo
Zofia i Stefan Mamolowie
ewa i Marian Hernesowie
Złotniki
elżbieta i Zdzisław Wojtkowiakowie
Krystyna i Piotr Połącarzowie
Danuta i Stanisław Wróblowie
Wanda i Zygfryd etynkowscy
Grażyna i Mirosław Hamrolowie
Małgorzata i Zenon Knychałowie
iwona i Tadeusz raszewscy
Biedrusko
Danuta i adam Wojciechowscy
(+)alina  i Mieczysław ceroniowie
alina i Wacław Mądrzejewscy  
Maria i Jan Zającowie
Helena i Zenon Skrzypczakowie
Teresa i Zbigniew Bykowscy
anna i Karol Kłódczyńscy 
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Jubilat z córką
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Szkoła podStawowa, przedSzkole w golęczewie – zeSpół Szkół im. o. m. żelazka w chludowie

Uczniowie naszej szkoły każ-
dego dnia udowadniają, że potrafią 
zachować się w każdej sytuacji i 
podjąć wyzwania, z którymi do tej 
pory nie mieli okazji się zmierzyć! 
Serdeczność, życzliwość, sympa-
tia i przyjaźń – wszystko to nasze 
dzieci z otwartym sercem zaofiaro-
wały przyjaciołom z Ukrainy. 

Szybko nauczyły się podstawo-
wych słówek i otoczyły serdeczną 
opieką nieco zagubionych i wyco-
fanych gości. Już pierwszego dnia 
pobytu w szkole udało się nam wywołać uśmiech na ich twarzach. Jest on obecnie 

bezcenny i choć na chwilę pomaga zapo-
mnieć o trudach i problemach. My, jako 
nauczyciele, staramy się poprzez odpo-
wiednie przygotowanie zajęć i zabawę 
oraz miłą atmosferę zapoznawać dzieci z 
naszym językiem, zwyczajami, kulturą.

Nasi nowi uczniowie okazują się być 
skupionymi, bardzo pracowitymi i chętny-
mi do współpracy partnerami. Z zapałem 
podejmują wszystkie wyzwania i pomimo 
bariery językowej wykonują polecenia  
i zadania. To wyjątkowo zaangażowane 
i otwarte dzieci. Doceniają i cieszą się  

z każdego gestu dobroci, a ich postawa 
może być przykładem dla innych.

Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej 
sprawiły wszystkim wiele radości. rywa-
lizacja i współzawodnictwo przebiegały  
w pogodnej atmosferze. Najwięcej emocji i 

śmiechu wywołał bieg z jajkiem na 
łyżce, skoki w workach i „przejazd 
na sankach”. W czasie zajęć pla-
stycznych i origami polscy ucznio-
wie wymienili się pomysłami  
z dziećmi z Ukrainy i wykonali 
prace według instrukcji.

Pierwszy tydzień pobytu uczniów z zagra-
nicy okazał się dla wszystkich czasem peł-
nym wrażeń i bogatym w doświadczenia.

Małgorzata Golec
danuta Kamińska

Tablice mają charakter informacyjny,  
a także umożliwiają sprawdzenie zdobytej 
wiedzy. Zadania te mogą wykonać już naj-
młodsi mieszkańcy naszej miejscowości. 

Wykorzystując kody Qr można pobrać za-
bawy interaktywne sprawdzające poznane 
treści. 

Ścieżka powstała dzięki współpracy re-

feratu Komunalnego, referatu Zamówień 
Publicznych i Środków Zewnętrznych 
Urzędu Gminy Suchy Las oraz nauczycie-
lek przedszkola w Golęczewie. 

Zakup tablic edukacyjnych przy stawie 
w Golęczewie dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do spaceru w sąsiedztwie stawu i do ak-
tywnego zapoznania się z informacjami 
zawartymi na tablicach. 

julia Żuberek  
Magdalena roszak 

Uczniowie z Ukrainy 
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wydarzeń, które w cywilizowanym świecie nigdy 
nie powinny mieć miejsca. Niestety, nie mamy na nie wpływu i możemy jedynie dokładać 
wszelkich wysiłków, aby choć trochę ułatwić funkcjonowanie wszystkim, których życie 
zostało zamienione w dramat.

Tablice edukacyjne 
Z początkiem nowego roku przy stawie w Golęczewie, przy ulicy Tysiąclecia powstała 
ścieżka edukacyjna. Teren rekreacyjny wzbogacił się o trzy tablice dydaktyczne o tematyce 
przyrodniczej: sprawność ekolog, rzeka i jej znaczenie oraz skutki zanieczyszczeń powietrza 
dla środowiska. 
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 Szkoła podStawowa w zeSpole Szkół im. ojca mariana żelazka w chludowie

Lekcja była kontynuacją projektu profi-
laktycznego zapobiegającego agresji słow-
nej. 

Klasa 4b: Siedząc w kręgu 
na szkolnym korytarzu prze-
kazywaliśmy sobie komunikaty 
miłe sercu, poznając w ten spo-
sób tzw. język żyrafy.

Uczniowie zgodnie przy-
znali, że świat bez przemocy, 
zarówno w działaniu i mowie, 
jest lepszy, a dobro może roz-
począć się już od przyjaznego 
pozdrowienia: dzień dobry. 

Podczas spotkania ucznio-
wie dzielili się swoją wiedzą 
o przyczynach kłótni i kon-
fliktów. Pojawiły się też re-
fleksje związane ze strasznymi 

wydarzeniami, które mają swoje miejsce 
w Ukrainie i wyraźny protest przeciwko 
nim.

Podkreśliliśmy, że już w relacjach kole-
żeńskich, praktykując język porozumienia, 
a także poprzez promocję dobra możemy 
zapobiegać wojnie!!!

Lekcja dotycząca Porozumienia bez 
Przemocy jest realizacją Szkolnego Progra-
mu Wychowaczo-Profilaktycznego. Zajęcia 
podejmujące ten temat odbyły się również 
w klasach: 1a, 2a, 1f i 2f.

Pedagog szkolny 
iza Kachlicka 

* Twórcą Porozumienia bez 
Przemocy i propagatorem mó-
wienia i słuchania opartego na 
uczuciach i empatii jest psycho-
log Marshal rosenberg. Pro-
mując język serca posłużył się 
metaforą żyrafy i szakala, które 
symbolizują komunikowanie się 
językiem przyjaznym (żyrafa) 
oraz językiem agresji, oceny i 
krytyki (szakal).

Porozumienie bez przemocy
W jaki sposób podejmowane są decyzje? Czy warto mówić innym miłe rzeczy? Jak unikać 
konfliktów? Na jednej z lekcji wychowawczych uczniowie klasy 4b Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkół w Chludowie z dużym zaangażowaniem podjęli się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Nie trzeba więcej przekonywać, z jakie-
go powodu wędrowcy z Golęczewa uda-
li się do tego wyjątkowego rejonu. Przy 
polodowcowym jeziorku o nazwie Zimna 
Woda, z którego wypływa różany Potok, 
Włóczykije zatrzymali się na dłużej, aby 
nabrać sił do dalszego marszu. Odbyła się 
tu także lekcja przyrody, a dzieci z zacie-
kawieniem wysłuchały informacji o wielu 
chronionych gatunkach roślin i zwierząt. 
Obejrzały fotografie lilii złotogłów, ko-
pytnika pospolitego oraz występującego w 
zbiornikach wodnych na terenie rezerwatu, 
niezwykle rzadkiego rogatka krótkoszyj-
kowego. 

Prawdziwe zdumienie wywołały cie-
kawostki na temat ptaka o nazwie lelek 
kozodój, który jest prawdziwym mistrzem 
kamuflażu. W chwili zagrożenia potra-
fi udawać rannego, aby tylko odciągnąć 
intruza od gniazda. Jeśli to nie pomaga, 
wykorzystuje niezwykłą budowę dzioba i 
naśladuje węża!

Zdobycie najwyższego wzniesienia 
okolic Poznania – Góry Moraskiej, liczącej 
154 m n.p.m., nie stanowiło zbyt wielkiego 
wyzwania dla ruchliwych Włóczykijów!

Ogromne wrażenie zrobiły kratery po-
wstałe 5 tysięcy lat temu w wyniku upad-
ku meteorytu, z których największy ma aż 

średnicę 60 m i głębokość dochodzącą do 
11,5 m. 

Do dzisiaj na tym terenie odnajdywane 
są meteoryty, a największy z nich ma aż 
271 kg!

Do badania własności kamieni może 
posłużyć magnes, ponieważ większość 
meteorytów zawiera żelazo.

Dzieci z ogromnym przejęciem ogląda-
ły każdy napotkany kamień i sprawdzały, 
czy magnes  „przykleja się” do tego zna-
lezionego. Długo nie dawały za wygraną, 
ale w końcu rozczarowane stwierdziły, że 
może uda się następnym razem…

Włóczykije niecierpliwie czekają na 
kolejną „terenową” przygodę. Jakie nie-
powtarzalne miejsce tym razem zwiedzi-
my? Plan jest w trakcie przygotowań, a z 
energicznymi i wytrwałymi piechurami na 
pewno dojdzie do realizacji.

Małgorzata Golec
Dorota Polichnowska  

Julia Żuberek

Włóczykije w Rezerwacie  
Meteoryt Morasko
Okolice Poznania obfitują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta znajduje się utworzony w 1976 roku rezerwat Meteoryt Morasko – 
szczególne miejsce na mapie Europy, a nawet świata.
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Mimo że w sieci dostępnych jest wiele 
materiałów (np. tablic z prostymi zwrota-
mi po ukraińsku), szybko okazało się, że 
jeśli ktoś nie uczył się kiedyś rosyjskiego, 
nie był w stanie przeczytać tych wyrażeń. 
Ponadto przyświecał nam jeszcze jeden 
cel, a mianowicie ułatwienie integracji  
i nawiązania relacji wśród młodzieży. i wła-
śnie dlatego zdecydowałyśmy się zaprosić 
kilkoro uczniów do biblioteki, by stali się 
ekspertami w zakresie swojego języka.

Nagrywanie audiosłownika było czystą 
przyjemnością. Przebiegło w przesympa-

tycznej atmosferze i udowodniło, że war-
to! Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się 
kolejne części!

Nagranie dostępne jest tu: youtu.be/iy-
UrMybd5-k.

Panie z biblioteki
Justyna Rudomina

Monika Jabłuszewska

Nasz pierwszy audiosłownik 
Polsko-Ukraiński
Już kilka dni po przyjęciu naszych nowych ukraińskich koleżanek i kolegów do szkoły, 
zrodził się pomysł, który był odpowiedzią na potrzebę komunikacji między uczniami,  
ale także między nauczycielami a uczniami. 

Szkoła podStawowa nr 2 im. jana pawła ii w Suchym leSie

Od 1950 roku na świecie zanikło aż 250 
języków! Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego to ważny dzień, który ma w 
założeniu dopomóc w ochronie różnorod-
ności językowej jako dziedzictwa kulturo-
wego.

W naszej szkole Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego świętowaliśmy 
przez cały tydzień! Jak się bawić, to się 
bawić! Od 21 do 27 lutego można było 
brać udział w zadaniach i zabawach, które 
uczyły poprawnej polszczyzny i promowa-
ły literaturę. Warto było uczestniczyć we 
wszystkich lub chociaż kilku akcjach – dla 
najwytrwalszych przewidziano nagrody.

Działo się wiele i bardzo różnorodnie. 
Zadbałyśmy o to, by każde zadanie dnia 
było zupełnie inne i sięgało po odmienne 
środki, zarówno te tradycyjne, jak i zwią-
zane z technologią informacyjną.

Siedem dni – sześć zadań (jedno było 
„podwójne”, weekendowe):

uRATuJmy WOłACZ!
W poniedziałek 21 lutego ratowaliśmy 

wołacz, który używany jest obecnie coraz 
rzadziej, a my swoimi działaniami chcie-
liśmy ruszyć mu na ratunek. Tego dnia 
uczniowie pilnowali używania wołacza 
nie tylko przez siebie, ale i przez swoich 
nauczycieli. Starali się złapać na błędach 
swoich pedagogów, a za wychwycone po-
myłki otrzymywali punkty. 

LITeRACKIe DeLICJe
Wtorek był dniem pełnym smakowi-

tości. Na stole w bibliotece pojawiły się 
kulinarne rekwizyty, takie jak puszyste 
omlety, gotowane jajka, pasztet z kaczki 
czy dobrze podsuszona kiełbasa. Uczest-
nicy zabawy mieli za zadanie rozpoznać, 
z których książek pochodzą te przysmaki. 

Uciechy było co niemiara. Dla ułatwienia 
przygotowałyśmy także koło ratunkowe, 
czyli krótki film z okładkami książek wy-
świetlany w bibliotece.

POLSKA WIeŻA CZyTeLNICZA
Środa szybko pokazała nam, że pla-

ny planami, a życie życiem. chciałyśmy 
zbudować typowo polską wieżę czytel-
niczą, ale okazało się, że uczniowie mają 
potrzebę pokazania kolegom i koleżankom 
wszystkich ulubionych książek, nie tylko 
tych napisanych przez polskich autorów. 
Wykorzystując elementy skechnotingu, 
stworzyłyśmy cegiełki czytelnicze, a nasi 
podopieczni ruszyli do pracy. Powstały 
dwie piękne wieże – jedna w głównym bu-
dynku szkoły, a druga w filii.

NIe BĄDŹ W BłĘDZIe
W czwartek nasza biblioteka zamieniła 

się w pokój zagadek, i to zagadek ukry-
tych. W pomieszczeniu schowałyśmy dzie-
więć kodów Qr, a zadaniem uczestników 
zabawy było je odszukać, zeskanować (co 
za radość używać legalnie smartfonów w 
szkole!) i rozwiązać ukryte w nich zadania, 
które dotyczyły poprawności językowej. 
Było emocjonująco, głośno  i radośnie. 
czytelnicy łączyli się w spontaniczne ze-
społy i razem odkrywali tajniki języka pol-

(Ty)Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. 
Zostało ustanowione przez UNESCO już ponad dwadzieścia lat temu dla upamiętnienia 
wydarzenia w Bangladeszu – w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło 
podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu 
języka urzędowego. 
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Szkoła podStawowa – zeSpół Szkół im. 7 pułku Strzelców konnych wlkp. w biedruSku

skiego, ucząc się od siebie nawzajem. 
LITeRACKIe RODZINy
Piątek okazał się bardzo rodzinny. Pięk-

ne, kolorowe, wykonane w canvie karty 
pracy przeniosły nas w świat ulubionych 
lektur i wymagały przypomnienia sobie nie 
tylko ich tytułów, ale i bohaterów oraz ich 
książkowych rodzin. Biblioteka wypełniła 
się uczniami, a wszyscy pracowali dzielnie 
(niektórzy zabrali nawet karty do domu, by 
przypomnieć sobie zapomniane już lektu-
ry, i oddali po weekendzie).

JeST WeeKeND, JeST CZyTA-
NIe!

Najlepsze oczywiście zostawiłyśmy 
na weekend, bo co może być lepszego od 
czytania?! Zachęcałyśmy do sięgnięcia po 
polską literaturę, ale wybór należał oczy-
wiście do naszych czytelników. chętni 
uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami 
z lektur w specjalnie stworzonym formula-
rzu Google, a odzew był naprawdę spory.

Zadania zostały dostosowane do wieku 
uczestników  (klasy 1-4 i 5-8), były tak-
że dostępne w wersjach „zdalnych” – dla 
osób przebywających na izolacji, kwaran-
tannie czy po prostu wolących pracować w 
domu. Pojawiały się one rano o godz. 7.30 
w Librusie i na szkolnym Facebooku. 

Zaangażowanie po stronie uczestników 
(i organizatorów) było ogromne, biblioteka 
pękała w szwach, zatem po prostu War-
TO. Wyszło cudownie! 

Panie z biblioteki
justyna rudomina

Monika jabłuszewska

SP2 solidarna  
z Ukrainą!
Już w piątek, drugiego dnia wojny  
w Ukrainie, Szkoła Podstawowa nr 2  
w Suchym Lesie dołączyła się do akcji  
pomocowej organizowanej na terenie 
naszej gminy, między innymi przez OSP, 
CKiBP oraz Caritas.

Zbieraliśmy środki czystości, lekar-
stwa, materiały opatrunkowe, a także żyw-
ność dla dzieci i zabawki. Nasi Zaczytani 
Wolontariusze na bieżąco segregowali i 
pakowali przyniesione rzeczy. Szczególnie 
zaangażowały się klasa 5c z wychowaw-
czynią oraz wolontariuszki z klasy 4b. 
Dary wypełniły bibliotekę i musieliśmy je 
już w pierwszym tygodniu czterokrotnie 
wywozić! Do zbiórki włączyli się nie tyl-
ko uczniowie i ich rodzice, ale pracownicy 
szkoły oraz absolwenci. 

Mamy nadzieję, że zebrane dobra po-
mogą choć trochę uchodźcom. Bądźmy 
razem w tym trudnym czasie!

Monika jabłuszewska
justyna rudomina

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w 
Zespole Szkół w Biedrusku zorganizo-
wano konkursy, które zwracały uwagę 
uczniów na to, jak ważna jest świadomość 
językowa. 

Pani agnieszka Tomkowiak (logopeda) 
wraz z Panią Magdaleną Nowacką (biblio-
tekarką) przeprowadziły konkurs plastycz-
ny na plakat promujący język ojczysty. 
Konkurs skierowany był do uczniów klas 
5-8.  i miejsce zdobył Kacper Łukaszewski 
z klasy 7b, ii – Oktawian Michalak z klasy 
5a, iii miejsce (równorzędnie) – Weronika 

Kurant z klasy 5b i Mateusz Glazar z klasy 
6. Wyróżnienia otrzymali: adrianna Hali-
niak z klasy 5b i Bogumiła Łopka z klasy 
4b. 

Pani Monika Kowalska (polonistka) 
zorganizowała konkurs ortograficzny dla 
klas 4-5. W tej dziedzinie uczniowie wy-
kazali się dużymi umiejętnościami. Drugi 
etap konkursu dla tych osób, które zdobyły 
największą ilość punktów, zostanie prze-
prowadzony w najbliższym czasie. 

Pani Magdalena Janiszewska (polonist-
ka) przeprowadziła konkurs frazeologicz-

ny dla uczniów klas 6-8. Spośród osób, 
biorących udział w rywalizacji, najlepszy 
okazał się Mateusz Glazar z klasy 6, który 
zdobył i miejsce. Miejsce ii zajęła alina 
Kłódczyńska z klasy 7a, a iii (równorzęd-
nie) Magda Narożnowska z klasy 6 i Bar-
tłomiej Bocheński z klasy 7a. 

Ponadto dzieci z klas 1-3, pod opieką 
swoich wychowawczyń, rysowały w gru-
pach ilustracje do wierszy znanych pol-
skich poetów, wykazując się przy tym dużą 
pomysłowością i zaangażowaniem.

Wszystkim uczestnikom zabawy gratu-
lujemy osiągniętych wyników i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Magdalena janiszewska

Dzień Języka Ojczystego
21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Święto to jest świetną okazją do zwrócenia uwagi dzieci i młodzieży, jak ważną rolę  
w naszym życiu odgrywa język polski, który jest elementem naszego dziedzictwa 
kulturowego i świadczy o naszej wyjątkowości. 
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rada rodziców przy współpracy z Fifne 
animacje – profesjonalną grupą animato-
rek – zapewniła moc atrakcji dla najmłod-
szych uczniów klas 1-4. 

W bieżącym roku bale miały charakter 
kameralny, w gronie klasowym. Wymarzo-
ne stroje, przybrane pięknie sale i poczę-
stunki, dzięki zaangażowaniu nauczycieli 

i rodziców, umiliły dodatkowo naszym 
uczniom czas zabawy. 

Było kolorowo, wesoło i tanecznie. Nie 
zabrakło również konkursów i niespodzia-
nek.

integracja zespołów klasowych, wspólna 
zabawa, współpraca w grupie przyczyniły 
się do wspaniałego powrotu do szkoły.

Nie ulega wątpliwości, że bal karnawa-
łowy to duże wydarzenie w społeczności 
szkolnej. 

rada rodziców

Spotkania odbyły się w ramach 
projektu szkolnego „Poznajemy 
szwedzką literaturę dziecięcą”. 
Uczniowie klas pierwszych poznali 
bohaterów „Biura Detektywistycz-
nego Lassego i Mai”, klasy drugie 
przygody dziewczynki serii „Du-
nia”, klasy trzecie perypetie chłop-
ca o imieniu „Tsatsiki”. Natomiast 
klasy czwarte mogły usłyszeć o 
serii „antykwariat pod Błękitnym 
Lustrem”, która opowiada o przy-
godach Davida i Larisy. 

W trakcie warsztatów przedsta-

wiciele wydawnictwa czytali fragmenty 
książek, poruszali tematy dotyczące przy-
gód głównych bohaterów oraz rozwiązy-
wali wspólnie z uczniami zagadki detek-
tywistyczne. Pomimo zmienionej formy, 
uczniowie chętnie uczestniczyli w quizach, 
odpowiadali na pytania, słowem bawili się 
przednio! 

Po zakończonych warsztatach 
uczniowie mogli wypożyczyć książ-
ki, o których opowiadali prowadzą-
cy, aby poznać dalsze przygody ulu-
bionych bohaterów.

Biblioteka szkolna dziękuje 
wszystkim uczestnikom za udział, 
a radzie rodziców za sfinansowa-
nie książek zakupionych w ramach 
spotkania.

anna Budna 
justyna Marciniak 

julia Karolczak
 

Szkoła podStawowa nr 1 im. wojciecha boguSławSkiego w Suchym leSie

Karnawałowe Szaleństwo
Pod takim hasłem rozpoczął się tygodniowy cykl balów, zabaw w Szkole Podstawowej  
Nr 1 w Suchym Lesie. 

Warsztaty czytelnicze  
z wydawnictwem Zakamarki!
W dniach 16-22-25 lutego w bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suchym Lesie odbyły się 
literackie warsztaty online, w których uczestniczyli uczniowie klas 1-4. 
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Po dojechaniu do celu standardowo na-
stąpiło zapoznanie się ze stanem murawy 
trawiastej podczas przedmeczowej roz-
grzewki. Suchary do pojedynku przystąpiły 
w następującym składzie: Szymon Sobko-
wiak, Oskar Lepczyński, Szymon Zbierski, 
Maciej Wydmuch, Sven aleksy Van Loon, 
Jakub Tecław, Kamil Postół, Bartosz Pa-
rzuchowski, Łukasz Bagrowski, 
Bartosz Kubiak, remigiusz ar-
cimowicz. Z ławki trenerskiej 
poczynaniami zespołu kierowali 
trener Marek Jętczak i niezastą-
piony kierownik drużyny Maciej 
radzicki. Na ławce rezerwowych 
zasiedli: Jakub rembowski, Ko-
sma Kubiak, Maciej iłowiecki, 
Stanisław Opielewicz, aleksan-
der Bednarz. 

W pierwszej połowie meczu 
Suchary zagrały nieco mniej dy-
namicznie i niższym pressingiem, 
co gospodarze wykorzystali stwa-
rzając sobie trochę więcej okazji strzelec-
kich. Każda z drużyn kilka razy gościła pod 
bramką rywali, lecz żadna z tych sytuacji nie 
zakończyła się strzelonym golem. Były to 
raczej typowe piłkarskie szachy, które wraz 
z upływem minut przeradzały się w delikat-

ną wymianę ciosów. Dużo walki 
w środku boiska, po kilka strzałów 
na każdą bramkę, ale obaj bramkarze za-
chowali czyste konta. 

Druga połowa to już był koncert gry 
ze strony Sucharów. Zaczęło się od dyna-
micznej akcji Svena w polu karnym, który 
ostatecznie został sfaulowany przez obroń-

cę Orkana i arbiter podyktował rzut karny 
dla Sucharów. Do piłki podszedł Teciu i z 
dużym spokojem pokonał bramkarza go-
spodarzy w 48 minucie. Drużyna Sucha-
rów coraz wyraźniej przejmowała kontrolę 
nad przebiegiem boiskowych wydarzeń. 

W 62 minucie na boisku pojawił się iło, 
który zmienił Svena, a już po chwili sędzia 
spotkania podyktował rzut wolny sprzed 

pola karnego, który pięknym mocnym 
strzałem na bramkę zamienił Kamyk. 

Piłkarze Orkana nie zdążyli się jesz-
cze otrząsnąć, a już w 68 minucie 
kolejną bramkę dla Sucharów zdo-
był Kubens! Przy praktycznej do-

minacji Sucharów na boisku, w 70 
minucie najbardziej doświadczonego 

MW zmienił jeden z młodzieżowców, czy-
li rembek. chwilę potem Kosma zastąpił 
Tecia i w pierwszym kontakcie z piłką ide-
alnie podaniem obsłużył Kubensa, który 
celnym strzałem umieścił piłkę w bramce, 
a najgłośniej swój aplauz wyraził radziel 

ze swoim „Brawo Kubioki!”.
Po tej bramce nastąpiły debiu-

ty w seniorskiej drużynie Sucha-
rów; Stasiu Opielewicz dał odpo-
cząć Kubensowi, a Olek Bednarz 
zmienił Bagro. reasumując war-
to podkreślić, że Suchary mecz 
zakończyły z siedmioma mło-
dzieżowcami w składzie. remek 
pierwszy raz w lidze zachował 
czyste konto, czym zasłużył so-
bie wieloma udanymi interwen-
cjami w bramce, a w szczegól-
ności jedną z drugiej połowy, 
gdzie w wydawałoby się bezna-

dziejnej sytuacji powstrzymał strzał prze-
ciwnika. Po meczu była zasłużona radość i 
w pełni wybiegane 3 punkty pojechały do 
Suchego Lasu.

Oby tak dalej Pany!!! 
Mariusz Rembicki

Dobre otwarcie rundy wiosennej! 
W niedzielne południe seniorska drużyna Sucharów z wielkimi nadziejami wyruszyła 
autokarem do Jarosławca na mecz z tamtejszym Orkanem. Pierwszy mecz 
w rundzie, to zawsze wielka niespodzianka. Są nadzieje, ale też i obawy, 
gdyż jest to pierwsza weryfikacja pracy wykonanej na treningach i podczas 
sparingów w trakcie zimowego okresu przygotowawczego.

Suchary w doskonałych nastrojach po zwycięskim meczu (Bagro pod prysznicem)

Na początku zbieraliśmy żywność, środki 
czystości, leki i środki opatrunkowe. część 
darów dzięki niezastąpionemu arkowi Bry-
siowi pojechała na front (głównie leki i środ-
ki opatrunkowe). Zebraną żywność i środki 
czystości zawieźliśmy do magazynu w cen-
trum Kultury w Suchym Lesie. Pragniemy 
przy tym mocno podziękować wszystkim 

darczyńcom, którzy wsparli naszą zbiórkę!
W miarę jak przybywało ukraińskich ro-

dzin z dziećmi w naszej gminie postanowi-
liśmy także dać wsparcie najmłodszym. Dla 
dzieci, które przeżyły traumę ucieczki przed 
wojną, bardzo ważna jest szybka adaptacja 
w nowym środowisku, aby możliwie szyb-
ko zacząć w miarę normalne nowe życie. 

Zorganizowaliśmy weekendowe treningi 
piłkarskie dla chętnych dzieciaków. Tre-
nerzy charytatywnie poprowadzili zajęcia 
sportowe przy współudziale naszych wy-
chowanków. Było dużo grania, uśmiechów 
i wspólnej zabawy. część z chłopców trafiła 
także na nasze regularne treningi. Dużym 
wsparciem okazali się przy tym nasi zawod-
nicy pochodzenia ukraińskiego, którzy są 
już w Polsce od kilku lat.

Dodatkowym miłym zaskoczeniem dla 
ukraińskich dzieci była zbieżność naszych 
barw klubowych z narodowymi ukraiński-
mi. Będziemy trzymać kciuki za naszych 
nowych przyjaciół i mamy nadzieję, że 
możliwie szybko poukładają sobie życie.

Mariusz rembicki

SUCHARY POMAGAJĄ!
W ciągu ostatnich tygodni wiele ukraińskich rodzin przyjechało do naszej gminy, uciekając 
przed okrucieństwem wojny w swojej ojczyźnie. Musiały porzucić praktycznie wszystko; 
domy, pracę, szkołę, sąsiadów, przyjaciół. Trafiły do wielu polskich rodzin, które podarowały 
im przysłowiowy dach nad głową. Również nasze stowarzyszenie postanowiło choć  
w niewielkim stopniu przyczynić się do gminnej akcji wsparcia ukraińskich rodzin. 

Zapraszamy do gorącego dopingu naszej pierwszej drużyny! Harmonogram 
meczów seniorów TMS Suchary Suchy Las przedstawia się następująco:
2.04, 16:00 – Cielcza, ul. Sportowa 1, LZS Cielcza – SUCHARY
10.04, 16:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – GKS Żerków
16.04 – Kłecko, ul. Paderewskiego 26, Lechita Kłecko – SUCHARY
24.04, 11:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Clescevia Kleszczewo
30.04 – Mosina, ul. Konopnickiej 31, KS 1920 Mosina – SUCHARY
7.05 – Jarocin, ul. Sportowa 6, Jarota Jarocin Witaszyce II – SUCHARY
14.05,16:00 –  Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Kłos Zaniemyśl

21.05 – Kamionki, ul. Mieczewska 2, Avia Kamionki – SUCHARY
28.05, 12:00 – Śrem, ul. Poznańska 15, UKS Śrem – SUCHARY
4.06, 16:00 – Poznań, ul. Harcerska, KS Polonia Poznań – SUCHARY
11.06,15:30 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Lider Swarzędz
16.06, 16:00 – Poznań, ul. Głuszyna 232, Lotnik-1997 Poznań – SUCHARY
19.06, 15:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY – Polonia Środa Wlkp. II
Daty bez podanych godzin rozpoczęcia meczu są na chwilę obecną terminami 
orientacyjnymi, gdy gospodarze podadzą szczegóły natychmiast uzupełnimy 
informację na stronie www.suchary.com.pl/terminarz_seniorzy.
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rozpocząć należy od serca i duszy red 
Boxu, który od ponad 30 lat jest obecny na 
wielkopolskim rynku sportowym, organi-
zując już od 16 lat imprezy sportowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w Suchym 
Lesie.

Widząc ogromne zainteresowanie na-
szymi projektami, podjęliśmy decyzję o 
stworzeniu akademii Piłkarskiej w gminie 
Suchy Las.
Prawidłowy rozwój piłkarski w naszej 
gminie

Prowadzenie treningów rozpoczęliśmy 
w 2012 roku w Poznaniu i w 2014 roku 
w Suchym Lesie, a zainteresowanie nimi 
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Oprócz treningów, meczów w ramach 
rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej brakowało nam jeszcze czegoś, co 
pozwoliłoby dzieciom na uczestniczenie w 
większej ilości spotkań. Stworzyliśmy więc 
red Box Junior Ligę, aby dzieci, które nie 
mieszczą się w podstawowych składach 
swoich drużyn mogły również brać udział 
w wielu meczach, wykazać się i wejść do 
pierwszego zespołu. Dzięki temu wiosną 
i jesienią nasi młodzi piłkarze grają dwa 
a nawet trzy razy więcej niż dzieci z in-
nych akademii piłkarskich. To bardzo duża 
różnica, a na dodatek wszystko to blisko 
miejsca zamieszkania. W piłce nożnej dla 
dziecka najważniejszy jest mecz i związa-
ne z tym emocje, sędziowie, przeciwnik, a 
także rodzice bacznie obserwujący swoje 
pociechy.

Nasza akademia to nie tylko zajęcia i 
imprezy na świeżym powietrzu. Organi-
zujemy największe i najlepsze cykliczne 
turnieje halowe. W grudniu Turniej Mi-
kołajkowy, w styczniu turniej z okazji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 
w każdym z nich bierze udział ponad 500 
chłopców i dziewczynek. Każdy 
turniej ma także aspekt społecz-
ny, dochody z nich przekazujemy 
na realizację szczytnych celów. 
Turniej Mikołajkowy to wsparcie 
w postaci paczek świątecznych 
dla rodzin o niskim statusie ma-
terialnym, turniej WOŚP to prze-
kazanie vouchera dla WOŚP i li-
cytacje pamiątek Lecha Poznań. 

Dla najmłodszych organizu-
jemy igrzyska Przedszkolaka, 
w których bierze udział 500 su-
choleskich dzieci, które mogą 
zapoznać się z dyscyplinami 

olimpijskimi i otrzymać na końcu złoty 
medal. Przedszkole też nie pozostaje bez 
śladu uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, 
bowiem otrzymuje okazały puchar za wy-
stawienie swojej reprezentacji! 

Od ponad 20 lat organizujemy Turniej 
Firm dla dorosłych, w którym bierze udział 
300 uczestników, świetnie sprawdzają się też 
halowe turnieje piłkarskie dla oldboyów.

Naszym celem jest stworzenie dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym warunków do 
czynnego uprawiania sportu i umożliwie-
nie im udziału w rozgrywkach sportowych 
przy zaangażowaniu odpowiedniej kadry. 
Jest to więc jedna z bardziej interesują-
cych propozycji zagospodarowania wolne-
go czasu, która przyczynia się do ochrony 
przed różnego rodzaju uzależnieniami, po-
zwala pozbyć się negatywnych emocji, wy-
pocić stres, złość czy agresję, wyładować 
nadmiar energii – z korzyścią dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego.
Red box pomaga urzeczywistniać 
marzenia!

Tak było w przypadku młodego i utalen-
towanego piłkarza z naszej gminy, Stasia 
Prycińskiego, który dzięki naszym kontak-

tom został zaproszony na testy 
do silnego i solidnego klubu z 
czwartej ligi, Kotwicy Kórnik, 
gdzie świetnie daje sobie radę.

Z uwagą będziemy śledzić 
poczynania Stasia w Kotwicy i 

postaramy się pomóc w jego roz-
woju na coraz wyższym poziomie 

rozgrywek.   
Jeśli sportowo, piłkarsko czujesz się na 

siłach, łączysz pasję sportową z dobrymi 
wynikami w nauce, to możemy także To-
bie pomóc w rozwoju piłkarskim! Napisz 
do nas – akademia@rbsport.pl. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red 
box – Pomagamy Ukrainie!

Nie mogliśmy przejść obojętnie obok 
tragedii, jaką jest wojna w Ukrainie. Jako 

pierwsze stowarzyszenie w Suchym Lesie 
wyszliśmy z inicjatywą pomocy sportowo 
-organizacyjnej dla naszych przyjaciół zza 
wschodniej granicy. Zapraszamy na bez-
płatne treningi i mecze piłkarskie do naszej 
red Box Piłkarskiej akademii. Pomożemy 
również w zdobyciu sprzętu treningowego 
i nie tylko. Możecie na nas liczyć!
Red box Junior Liga

Już niebawem młodzi piłkarze będą mo-
gli wziąć udział w rewelacyjnym projekcie 
piłkarskim – red Box Junior Lidze. Za-
grają w niej zawodnicy z roczników 2011 
i młodsi, 2013 i młodsi oraz 2015 i młod-
si. Liga red Box Junior to liga, która daje 
większe możliwości rozwoju piłkarskiego, 
nie koliduje z meczami mistrzowskimi 
WZPN, pozwala na rozgrywanie większej 

ilości meczów. Trenerzy mają 
większe możliwości sprawdza-
nia umiejętności zawodników,  
a dzieci kolejną  szansę na grę.

Nasi młodzi piłkarze z Biedru-
ska, Golęczewa, Suchego Lasu 
i chludowa będą mogli skorzy-
stać z udziału w tej wyjątkowej i 
niepowtarzalnej imprezie piłkar-
skiej. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco.
Red box cup Junior  
dla rocznika 2013 i młodsi

W maju będziemy też orga-
nizatorem turnieju dla rocznika 

Dlaczego Red Box Piłkarska  
Akademia???
Otrzymujemy wiele zapytań, jaka jest różnica między Red Box Piłkarską 
Akademią a innymi akademiami, klubami, które zapraszają do udziału  
w treningach piłkarskich. Bardzo chętnie to wytłumaczymy.
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System obejmuje trzy miejscowości, 
gdzie znajduje się pięć punktów wypoży-
czeń / zwrotu rowerów:
•  Suchy Las – ul. Szkolna 13, przy Urzę-

dzie Gminy;
•  Złotniki Osiedle – ul. Dworcowa, węzeł 

przesiadkowy;
•  Złotniki Wieś – ul. Łagiewnicka, pętla 

autobusowa;
•  Złotniki Grzybowe – ul. Mosiężna, przy-

stanek kolejowy PKM;
•  Jelonek – Nektarowa / Sosnowa. 

Jak informuje alicja Paczkowska z re-
feratu Zamówień Publicznych i Środków 
Zewnętrznych, realizująca projekt z ramie-
nia Urzędu Gminy Suchy Las, w tym roku 
planowane jest uruchomienie kolejnego 
punktu we wschodniej części Suchego 
Las, w rejonie osiedla Przylesie oraz zakup 
dwóch kolejnych rowerów. 

Obecnie mieszkańcy mają do dyspo-
zycji 10 miejskich rowerów iV generacji, 
których wypożyczenie odbywa się poprzez 
aplikację rOOVee lub stronę internetową 
www.sucholeskirower.pl, gdzie należy za-
łożyć konto użytkownika. Kolejnym kro-
kiem jest zasilenie konta kwotą 15 zł – jest 
to jednorazowa zwrotna opłata depozyto-
wa, a w momencie wypożyczenia roweru 
posiadać na nim minimum 10 zł.

W gminie Suchy Las samo wypożycze-
nie i korzystanie z roweru jest bezpłatne. 
Warunkiem jest stosowanie się do obowią-
zujących w regulaminie zasad.

regulamin oraz szczegółowe informa-
cje dotyczące funkcjonowania Suchole-
skiego roweru Gminnego dostępne są na 
stronie www.sucholeskirower.pl. Na stro-
nie tej znajdują się również dane kontakto-
we do Biura Obsługi Klienta, gdzie należy 
zgłaszać wszelkie problemy związane z 
funkcjonowaniem systemu: tel. 88 77 66 
833 24h/7, e-mail: bok@roovee.eu.

Tegoroczny sezon Sucholeskiego ro-
weru Gminnego, tak jak poprzedni, rów-

nież planowany jest do końca października. 
Do tej pory w systemie zarejestrowało się  

124 użytkowników. Podczas ubiegłorocz-
nego sezonu, inauguracyjnego, wykonali 
oni 733 przejazdy na łączny dystans pra-
wie 3700 km. 

BS

Weź rower i jedź
Sucholeski Rower Gminny rozpoczyna drugi sezon funkcjonowania. Od 1 kwietnia rowery 
można wypożyczać w specjalnie oznaczonych punktach na terenie gminy. 

2013, w którym weźmie udział 20 naj-
lepszych zespołów w Wielkopolsce, czy-
li około 200 zawodników. Udział w nim 
potwierdziły już takie zespoły jak: Lech 
Poznań, Warta Poznań, Fa Leszno, aPO 
Oborniki, aPr Piła, aP Dąbcze, red Box 
Piłkarska akademia – reprezentacja.

iii turniej oldboyów
Trzeci i ostatni tej zimy turniej dla 

oldboyów już za nami. Tytuł mistrzowski 
obronił silny zespół Olimpii Poznań. Kolej-
ne miejsca zajęły drużyny el Pietz, Pomax 
Oborniki, Oldboys Sady. W turnieju wzię-
ło udział 10 zespołów z całej Wielkopol-
ski. Kolejny turniej na otwartych boiskach  
w maju. Zapraszamy.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Red box – nadchodzące wydarzenia
•  Kwiecień 2022 – Liga red Box Junior na 

boisku w Złotkowie
•  Wiosna 2022 – mecze w ramach rozgry-

wek WZPN – boisko przy ul. Konwalio-
wej, ul. Poziomkowej

•  15 maja – iV Turniej Oldboyów, boisko 
przy ul. Konwaliowej

•  28/29 maja – red Box cup Junior dla 
rocznika 2013

Wszelkie informacje na stronie www.
redboxpilkarskaakademia.pl. W celu uzy-
skania szczegółów dotyczących udziału i 
zgłoszeń na wszystkie wydarzenia, prosimy  
o kontakt telefoniczny: 730 99 24 78. 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

red Box
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inicjatywa ta jest częścią projektu gran-
towego realizowanego przez Gminę  pn.: 
„Zagospodarowanie działki na terenie Par-
ku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (a) i 
integracja mieszkańców Zielątkowa”. 

Gmina w minionym roku wykonała 
ścieżkę asfaltową wokół górki saneczko-
wej (rejon ulic: Sportowa, Zielona, Pogod-
na), według koncepcji zagospodarowania 
tego terenu. elementem projektu są także 
działania o charakterze rekreacyjnym i 
proekologicznym, mające służyć rozwojo-
wi więzi międzyludzkich.

W ten aspekt działań doskonale wpisują 
się spotkania nordic walking, które sprzy-
jają integracji środowiska lokalnego i mają 
zbawienny wpływ na nasze zdrowie.

chodzenie z kijkami ma wiele zalet. 
Zdaniem specjalistów: zwiększa rucho-
mość stawów i kręgosłupa oraz odciąża je, 
wzmacnia wszystkie mięśnie ciała, zwięk-
sza wydolność tlenową, poprawia krąże-
nie, dodaje energii i pomaga 
schudnąć.

Zielątkowo jest doskonałym 
miejscem, gdzie można upra-
wiać tę formę rekreacji. – Za-
praszamy  na spotkania z nor-
dic walking. Przy okazji można 
zwiedzić naszą spokojną, cichą 
miejscowość i powdychać świe-
że powietrze – zachęca astrida 
cicha. 

– Można tu także poćwiczyć 
na siłowni zewnętrznej przy 
górce saneczkowej czy pograć w 
siatkówkę – dodaje ewa Macio-
rowska, przewodnicząca KGW 
Zielątkowo „Pieczona Pyra”.

co ciekawe w Zielątkowie funkcjonu-
je 5 oznakowanych tras nordic walking – 
wszystkie mają formę pętli i rozpoczynają 
się przy remizie OSP. Długość najkrótszej  
z nich wynosi 4,5 km, a najdłuższej ponad 

11 km. Tegoroczne spotkania z nordic wal-
king przy okazji będą służyły ich promocji.   

Mapę z trasami nordic walking oraz 
informacje o Zielątkowie można znaleźć  
w publikacji pt. „ Z kijami na zielątkowskie 

lasy”, która została opraco-
wana przez: Gminny Związek 
rolników, Kółek i Organizacji 
rolniczych w Suchym Lesie  
i Koło Gospodyń Wiejskich  
w Zielątkowie „Pieczona Pyra”. 
Jej wydanie zostało sfinanso-
wane ze środków unijnych,  
a można ją było otrzymać pod-
czas marcowego spotkania  
z nordic walking. Dostępna 
jest ona także  w formie elek-
tronicznej na stronie: www.su-
chylas.pl / Dla turystów / Mapy  
i przewodniki.

BS

Wiosenne spotkania z nordic 
walking w Zielątkowie
Wystarczy wziąć ze sobą dobry humor i kijki. W niedzielę 20 marca w Zielątkowie odbyło 
się pierwsze z serii spotkań z nordic walking. Na kolejne Gmina Suchy Las, KGW Zielątkowo 
„Pieczona Pyra” i Sołectwo Zielątkowo zapraszają już w kwietniu. 

                                                                                                                                                                                           

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Zadanie pn. Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) 
i integracja mieszkańców Zielątkowa 

Mające na celu: Celem zadania jest rozwój ogólnodostępnej i niskoemisyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej w miejscowości Zielątkowo, poprzez budowę asfaltowej ścieżki na terenie Parku 
w Zielątkowie, rozwój więzi międzyludzkich poprzez organizację warsztatów recyklingowych 
podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców oraz organizację spotkań Nordic-Walking 
zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie trwania projektu grantowego   

Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Wartość realizowanego zadania:  65 595,06 zł   wartość grantu 28 842,00 zł 

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność przez LGD Kraina Trzech Rzek 
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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

 

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

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

www.ubezpieczeniasucholeskie.pl

Renowacja  
tapiceRki

tel. 501 734 480

Renowacja  
tapiceRki

tel. 501 734 480

OGRODY od A do Z 
 wiosenna pielęgnacja ogrodów,  

               trawników: (wertykulacja, aeracja, piaskowanie,...) 
 projekt oraz kompleksowa realizacja ogrodów 
 budowa i serwis nawadniania 
 stała opieka abonamentowa 
 domki narzędziowe i altanki, prace brukarskie 

       Zapraszamy  797 042 660 
 

OGRODY od A do Z 
 wiosenna pielęgnacja ogrodów,  

               trawników: (wertykulacja, aeracja, piaskowanie,...) 
 projekt oraz kompleksowa realizacja ogrodów 
 budowa i serwis nawadniania 
 stała opieka abonamentowa 
 domki narzędziowe i altanki, prace brukarskie 

       Zapraszamy  797 042 660 
 



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

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 

tel. 501 770 921

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

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

USŁUGI  
OGRODNICZE!

Na SPRZeDaŻ

• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
•  indywidualne szyny ochronne dla 

osób uprawiających sport 

Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602 79 29 20
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)

LabOLatOrium techniki dentyStycznej

ul. Dworcowa 6
62-001 Chludowo
tel.: 691 059 245, 61 811 64 13
www.ogrodprzysmakow.pl
czynne: pn. – niedz. 12.00 – 20.00
polub nas na FB - facebook.com/OgrodPrzysmakow

Restauracja & Hotel  
 „Ogród Przysmaków” w Chludowie
    zaprasza w nasze gościnne progi na rodzinne obiady  
     i kolacje, zapewniając relaks na łonie natury. 
        Polecamy na wynos dania naszej kuchni, catering     
            świąteczny i okazyjny. Organizujemy uroczystości                 
       weselne, rodzinne  
             i okolicznościowe.

– teraz z 10% rabatem


