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w rozkwicie

Zaproszenie dla firm

Rozpoczyna się projektowanie
strategicznych inwestycji

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

Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

Suchy Las, Plac Nowy Rynek 2, tel. 535 993
Zapraszamy pn - pt: 10:00 - 18:00
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Sklep Ecomar

www.optykmichalak.pl

Codziennie świeże mięso
od lokalnych
dostawców

Zapraszamy do salonów Optyk Michalak:
Poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17
10:00 - 14:00
tel. 618 261 074 Pn - Pt: 10:00 - 18:00, Sob
ates)
Hipokr
odnia
(przych
25
ieńki
Marys
Poznań, Os.
tel. 618 255 158 Pn - Pt: 9:00 - 17:00
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SwojskiKurczak.pl
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Chludowo,
ul. Obornicka 20
godziny otwarcia:
pn.–pt. 8–16
sobota 8–12
fb: Sklep Ecomar – Swojski Kurczak

Dni Gminy Suchy Las – 25 czerwca
spotykamy się w Suchym Lesie
Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi powracają Dni
Gminy Suchy Las i to w świetnym stylu, z mocnym, rockowym uderzeniem. Tegoroczne
odbędą się w sobotę 25 czerwca, tradycyjnie już w Suchym Lesie przy hali Gminnego
Ośrodka Sportu.
Dni Gminy Suchy Las to ważne wydarzenie, które organizowane jest na pamiątkę
nadania insygniów Gminie – flagi i herbu.

listką w 1981 roku, i z którym współpracowała przez wiele lat. Wspólnie wylansowali takie przeboje jak: „Mister of America”,

Program Dni Gminy Suchy Las podczas
każdej edycji wypełniony jest licznymi
atrakcjami, a jego nieodzownym punktem
są koncerty – lokalnych artystów, zespołów. Do Suchego Lasu zapraszani są także
topowi polscy wykonawcy. W tym roku dla
publiczności wystąpią m.in. Małgorzata
Ostrowska i zespół Nocny Kochanek.
Małgorzata Ostrowska z muzyką związana jest od wczesnych lat swej młodości.
Swoją przygodę na scenie zaczęła już jako
nastolatka. Śpiewała wraz z grupą wokalną
Vist, brała udział w festiwalach piosenki.
Ale artystyczny sukces odniosła dopiero w
zespole Lombard, którego została woka-

„Szklana pogoda” czy „Taniec pingwina
na szkle”. Potem przyszedł czas na solową
karierę, którą Małgorzata Ostrowska rozpoczęła w 1999 roku. Pod swoim nazwiskiem do dziś wydała 10 albumów. W międzyczasie współpracowała także z różnymi
muzykami – pojawiła się gościnnie na płycie KSU, nagrywała z Lechem Janerką,
Michałem Urbaniakiem, zespołami Dżem
i Acid Drinkers.
Po występie Małgorzaty Ostrowskiej na
sucholeskiej scenie zagości zespół Nocny
Kochanek. Kapela ta, choć z mniejszym
dorobkiem artystycznym, bo 10-letnim,
w ostatnich latach mocno zyskała na po-

pularności. Świadczy o tym ich występ
przed legendarnym zespołem Scorpions
czy zwycięstwo w eliminacjach do XXIII
Przystanku Woodstock, co dało im zielone
światło do zagrania na Dużej Scenie. Recenzenci muzyczni o Nocnym Kochanku
mówią jako o fenomenie polskiej sceny
muzycznej, zespole obok którego nie można przejść obojętnie. Ich muzyka to połączenie mocnego brzmienia z ironicznymi
tekstami. A tak o swojej muzyce mówią
sami członkowie zespołu: klasyczny heavy
metal inspirowany gigantami gatunku, co
słychać na pierwszy rzut… ucha. Tekstowo
– mają być jaja, a utwory koniecznie muszą
opierać się na faktach, czasami nawet autentycznych…
Dni Gminy Suchy Las to oczywiście
nie tylko koncerty. Podczas sobotniego
festynu planowanych jest szereg atrakcji.
Czynne będą strefy, takie jak: familijna,
dziecięca, sportowa. Nie zabraknie stoisk
gastronomicznych, handlowych oraz promocyjnych.
To wszystko w ramach głównego festynu w sobotę 25 czerwca. Ale Dni Gminy
Suchy Las to również szereg imprez towarzyszących, które organizowane są przez
cały czerwiec. Już teraz zapraszamy na
lokalne wydarzenia, które wpisują się w
obchody gminnego święta:
• czerwiec – Rowerowa gra terenowa
• 1 1 czerwca – Festyn na Osiedlu Grzybowym pn. „Wśród Przyjaciół”
• 2 4 czerwca – Wianki w Golęczewie
• 2 5 czerwca – II Memoriał Piotra Koperskiego – Turniej piłkarski w Suchym Lesie
• 25 czerwca – Akcja poboru krwi w Suchym
Lesie
• 26 czerwca – Msza św. i otwarcie Ścieżki
Niepodległości w Biedrusku
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o Dniach Gminy Suchy Las na FB
i stronie Gminy oraz CKiBP.
BS

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania półkolonii letnich
Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie do składania ofert
realizacji zadania publicznego – tryb tzw. małych
konkursów (Grantów).
Zadanie polegać będzie
na organizacji półkolonii
w okresie wakacji letnich 2022,
w dniach 27 czerwca – 26 sierpnia.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych
na dotację zadań to ok. 100 000,00 zł.
Oferty na druku małych konkursów należy składać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suchy Las
(Suchy Las, ul. Szkolna 13) do dnia 18 maja 2022 r.
Zadania powinny być realizowane na obszarze
wszystkich miejscowości (jednostek pomocniczych)
gminy Suchy Las.
Szczegółowe informacje i wzór oferty na
www.suchylas.pl i www.facebook.com/GminaSuchyLas.

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212.
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak,
Andrzej Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia DNJ Jarocin. Nakład: 4800 egzemplarzy.
Materiały do następnego numeru zbierane są do: 31 maja. Numer kwiecień/maj 04 (217) 2022 został zamknięty 10 maja.
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Człowiek żyje tak długo, jak
długo trwa pamięć o nim
W czwartek 5 maja w Biedrusku została odsłonięta tablica pamiątkowa śp. st. sierż.
Marka Sienickiego, urodzonego w Biedrusku, funkcjonariusza Komendy Rejonowej Policji
w Bytomiu, który przed 30 laty został zamordowany przez członków grupy przestępczej.
Był pierwszym policjantem poległym na służbie w III Rzeczpospolitej Polskiej.
miejscu. Podszedł do leżącego Marka Sienickiego i z zimną krwią dobił go. Drugi
z policjantów przeżył. Wraz z upływem
czasu i trwającym śledztwem, sprawcy zostali zatrzymani i osądzeni. Marek Sienicki
pozostawił żonę i osierocił kilkunastomiesięcznego syna.
– Tego się nie da zapomnieć, choć te
wspomnienia nie są już tak wyraźne. Upły-

FOT. B. Stachowiak

Uroczystość z honorami policyjnymi
i wojskowymi odbyła się przed Domem
Osiedlowym. W jej trakcie zostały wspomniane tragiczne wydarzenie sprzed lat.
Był piątek 1 maja 1992 roku. O godzinie
22 trzech policjantów rozpoczęło służbę
jako patrol w Bytomiu. Marek Sienicki pojechał w patrolu w zastępstwie. Zamienił
się z kolegą. Zgodnie z grafikiem, nocną

Rodzina śp. st. sierż. Marka Sienickiego

zmianę miał spędzić na komendzie. Na patrolu miało być spokojnie. Pierwszy dzień
długiego majowego weekendu, tak jak
dziś, oznaczał pustki w mieście. Było kilka
minut po godzinie 3 w nocy, gdy radiowóz
minął dwóch mężczyzn idących z torbą.
Mężczyźni wydali się policjantom podejrzani i postanowili ich wylegitymować.
Chwilę po wyjściu z radiowozu Marek Sienicki znalazł się pod ostrzałem. Sprawcy
strzelali z pistoletów maszynowych. Policjanci nie mieli kamizelek kuloodpornych,
uzbrojeni byli w zwykłe pistolety. Sierżant
Sienicki upadł na ziemię. Jeden z napastników ostrzelał radiowóz, raniąc drugiego
policjanta. Oprawca myślał, że zabił go na
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nęło 30 lat, a ja byłam wtedy bardzo młoda, miałam 22 lata – podczas rozmowy
mówiła Paulina Sienicka-Gwóźdź, wdowa
po Marku Sienickim. – Dziś jednak te szufladki, które były pozamykane, tak jakby się
otworzyły. To, co najbardziej pamiętam, to
moment, kiedy mój teść stanął w drzwiach
domu i powiedział…
Marek Sienicki przyszedł na świat 15
czerwca 1967 roku w Biedrusku. Kiedy
zginął miał zaledwie 25 lat i dopiero rozpoczynał karierę zawodową w Policji. Pośmiertnie został awansowany do stopnia
starszego sierżanta. W 1997 roku został
odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski. Jego na-
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zwisko upamiętniono na ścianie pamięci
w Komendzie Głównej Policji. W miejscu
jego śmierci postawiono pamiątkowy obelisk. Nieopodal Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu tamtejszy deptak nazwano
imieniem Marka Sienickiego, a od kilku
już lat odbywają się wojewódzkie mistrzostwa Policji w biegu przełajowym jego
imienia.
– O takich bohaterach nie można zapomnieć. O takich ludziach należy głośno
i wyraźnie mówić – podkreślono podczas
uroczystości. – Wyrazem tej pamięci jest
ta tablica, którą dziś odsłaniamy w miejscowości, w której Marek rozpoczął swoje
życie.
Do odsłonięcia tablicy zostali zaproszeni: rodzina Marka Sienickiego – ojciec
Józef Sienicki, syn Marek Sienicki, żona

Paulina Sienicka-Gwóźdź, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Roman Kuster, Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr
Mąka, podkom. Rafał Jankowski, mł. insp.
Andrzej Szary oraz Wójt Gminy Grzegorz
Wojtera. Tablicę poświęcili ks. kan. Grzegorz Szafraniak, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i ks. prałat
Stefan Komorowski.
Podczas przemówień głos zabrał ojciec
Marka Sienickiego. Pan Józef, który był
mieszkańcem Biedruska w latach 1966 –
1974, z łamiącym głosem podziękował za
zorganizowanie uroczystości. Zwracając

się do syna Marka wyraził nadzieję, że
dzięki tej tablicy pamięć o nim w Biedrusku trwać będzie przez długie lata.
Uroczysty apel był również okazją do
wręczenia odznaczeń i medali okoliczno-

Panu Edwardowi Miśko
Prezesowi Zakładu Komunikacji
Publicznej Suchy Las
składamy wyrazy
głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ.

Pracownicy ZKP Suchy Las
Pani Barbarze Jawor
właścicielce Szkoły Tańca Jawor,
od wielu lat współpracującej
z Gminą Suchy Las
przy organizacji Turnieju Tańca
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Kompania Honorowa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu pod kierownictwem podinsp.
Adama Wittwita. Jej organizatorem był Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego przy
współpracy z Gminą Suchy Las. Patronat
nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
nadinsp. Piotr Mąka, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podkom. Rafał Jankowski, Starosta Poznański

ściowych, którymi uhonorowani zostali
m.in. przedstawiciele Gminy Suchy Las.
Całość zwieńczona została występami
artystycznymi m.in. w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół w Biedrusku.

Jan Grabkowski, Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera.
Barbara Stachowiak

Ze smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Krzysztofa
Oczkowskiego

Panu Krystianowi Łuczakowi
Członkowi Zarządu
Osiedla Suchy Las
z powodu śmierci

MATKI

szczere wyrazy współczucia
składa
Sylwia Szenk
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Suchy Las
z Zarządem

MATKI

Sekretarza Miasta
i Gminy Murowana Goślina,
byłego wieloletniego pracownika
Urzędu Gminy Suchy Las.
Rodzinie i Bliskim
szczere wyrazy współczucia
składają
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
Pracownicy
Urzędu Gminy Suchy Las

składa
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

w w w.suchylas.pl
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Pomaganie ma się we krwi

W sobotę 7 maja w Biedrusku przy Domu Osiedlowym odbyła się akcja poboru krwi,
którą już po raz czwarty w tym roku na terenie gminy zorganizował Klub HDK PCK Błękitna
Kropelka przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.
Krew to lek ratujący życie. Niestety nie
da się go wyprodukować w laboratorium,
a zapotrzebowanie na niego jest bardzo
duże. Wynika to z rozwoju medycyny i stosowania nowoczesnych
metod leczenia. Dotyczy to głównie
transplantologii (przeszczepianie
narządów), onkologii, hematologii
i chirurgii sercowo-naczyniowej.
Dlatego tak ważne są akcje poboru
krwi i udział w nich krwiodawców.
– Podczas majowej akcji w Biedrusku do oddania krwi zgłosiło
się 28 osób, spośród których po
kwalifikacji lekarskiej krew mogło
oddać 21 dawców. Jedna osoba
zarejestrowała się jako potencjalny
dawca szpiku kostnego – informuje
Paweł Kolosza, prezes Klubu HDK
PCK Błękitna Kropelka przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.
Krwiodawcy łącznie oddali 9450 ml
krwi. To kolejny ważny „zastrzyk” dla
banku krwi, tym bardziej, że niektóre zapasy danych grup krwi są na wyczerpaniu,
o czym można przekonać się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Brakuje krwi grup B Rh +, B Rh -, a stan

zapasów grup krwi 0 Rh -, A Rh +, A Rh –
jest niski (stan na 6 maja).
Klub HDK PCK Błękitna Kropelka przy

Urzędzie Gminy w Suchym Lesie zaprasza
na kolejne akcje, które organizuje w maju
w Bogdanowie, Gostyniu i Poznaniu oraz
w czerwcu m.in. w Złotnikach (23.06) i w
Suchym Lesie (25.06) – więcej na www.
facebook.com/HDKBlekitnaKropelka.
Działalność Klubu to jednak nie tylko
akcje poboru krwi, to również pomoc dzieciom walczącym z rakiem. Przed świętami

wielkanocnymi do Przylądka Nadziei, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, w którym obecnie
na leczeniu przebywa 20 dzieci z Ukrainy,
dotarł wielki mobilny wielkanocny koszyk
prezentów.
W koszyku tym znalazły się bardzo potrzebne na oddziałach wrocławskiej Kliniki
szampony, mydła w płynie, pampersy, pasty i szczoteczki do zębów oraz wiele innych niezbędnych artykułów.
Te wszystkie rzeczy do „przylądkowych” dzieci trafiły dzięki wsparciu
darczyńców.
Wolontariusze z Fundacji „Na
Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, wspierający dzieci
z Kliniki dziękują: Klubowi HDK
PCK Błękitna Kropelka w Biedrusku przy Urzędzie Gminy w Suchym
Lesie, Klubowi HDK PCK Strażak
przy OSP w Licheniu Starym, KGW
w Licheniu Starym, Mariuszowi Kozłowskiemu, Sołectwu Bogdanowo,
OSP Zielątkowo, Grupie Honorowych Dawców Krwi, Wiesławie
Prycińskiej, Annie Ankiewicz, Avie Kujawskiej, Hurtowni Denar Marek Dembiński, Michałowi Sobocińskiemu, Marcinowi Pawłowskiemu, Szkole Podstawowej w
Licheniu Starym, Sebastianowi Ząbkowi,
Violetcie Pałącarz z ekipą, Sandrze Gliniewicz.

Zbędne kilogramy
nie będą już dla Ciebie
ciężarem!
Dzięki zorganizowanemu przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań
programowi „Odważ się na zdrowie!” możesz wziąć udział w
sześciomiesięcznej przygodzie, podczas której dietetyk, psycholog
oraz wykwalifikowani trenerzy pozwolą Ci osiągnąć szczupłą
sylwetkę i to zupełnie za darmo! Co więcej – również za darmo
otrzymasz sprzęt do ćwiczeń, który po zakończeniu programu
pozostanie Twoją
własnością!

Zgłoś się
do programu,
jeśli jesteś:

27 maja 2022

• kobietą
w wieku 45-59 lat,
• mężczyzną
w wieku 45-64 lat,
•m
 ieszkasz
m.in. na terenie
gminy Suchy Las.

Suchy Las - przy Szkole Podstawowej nr 2
ul. Poziomkowa 11

Zapisy – odwazsie.metropoliapoznan.pl.
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Karta Mieszkańca #SLjestemstąd
– zaproszenie dla firm

Wysokość udziału Gminy Suchy Las we wpływach z podatku PIT w 2021 roku wyniosła
około 49 mln zł. Jest to kwota, która umożliwia naszej jednostce samorządowej
przeprowadzanie inwestycji poprawiających jakość infrastruktury oraz przedstawienie
mieszkańcom bogatej oferty usług społecznych. Czy ta kwota może być wyższa, albo
przynajmniej nie zmniejszała się w obliczu zmian polityki fiskalnej państwa? Odpowiedzią
może być wprowadzenie systemu Karty Mieszkańca.
Ideą takiej karty jest zwiększenie tożsamości lokalnej i promocja wśród mieszkańców płacenia podatków w miejscu zamieszkania. Karta Mieszkańca ma na celu
zachęcenie mieszkańców do
wpisania miejsca zamieszkania
do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.
Co w zamian?
Właścicielowi Karty Mieszkańca będą przysługiwały upusty na zakup produktów lub
usług i inne profity, udzielane
przez partnerów akcji. Partnerami będą jednostki organizacyjne gminy i spółki komunalne
oraz podmioty prywatne. Karta
Mieszkańca to nie tylko zwykły
plastik, okazywany w sklepie.
To przede wszystkim system komunikacyjny pomiędzy mieszkańcem a partnerami i
Urzędem Gminy. Głównym narzędziem
będzie aplikacja, która identyfikować bę-

dzie mieszkańca. Dzięki niej mieszkaniec
będzie otrzymywał też wiadomości gminne bezpośrednio na telefon. Tu też docelowo mają być umieszczone systemy, które

funkcjonują już w gminie Suchy Las, np.
ekoHarmonogram czy też karta PSZOK.
Nie będziemy musieli więc z niczego rezygnować. Tradycjonaliści będą mogli zamó-

wić również plastikową kartę.
Dla firm sucholeskich to olbrzymia
szansa na wypromowanie się.
Będzie istniała możliwość zaprezentowania się na dedykowanym Karcie Mieszkańca portalu internetowym oraz umieszczania w aplikacji akcji promocyjnych.
Pakiet możliwości promocyjnych będzie
ogłoszony w terminie późniejszym. Już
teraz jednak zapraszamy do przesyłania
poprzez przygotowany specjalnie do tego
celu formularz internetowy (zeskanuj kod
QR) wstępnych deklaracji udziału firm w
projekcie. Deklaracje są niezobowiązujące
i mają na celu oszacowanie liczby potencjalnych partnerów.
Przygotowania do projektu
potrwają kilka miesięcy. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem rozwiązań systemowych najbardziej korzystnych
dla mieszkańców. Jedno jest
pewne. Będzie musiała nastąpić weryfikacja wnioskodawcy,
ubiegającego się o Kartę Mieszkańca. Jednym z podstawowych
kryteriów będzie pierwsza strona rocznego rozliczenia podatkowego PIT.
Dlatego „w
PIT ważne
jest miejsce” zamieszkania.
Paweł Andrzejewski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Suchy Las

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
Wójt Gminy Suchy Las
zawiadamia
o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022 – 2030 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu. Proces konsultacji społecznych prowadzony
jest na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Dokument poddany konsultacjom dostępny jest:
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las,
• w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las – budynek B, ul. Szkolna 7 w Suchym Lesie.
Data rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2022 r.
Data zakończenia konsultacji: 2 czerwca 2022 r.
Uwagi do projektu konsultowanych dokumentów można składać w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do
2 czerwca 2022 r. na adres:
• e-mail: promocja@suchylas.pl,
• pocztowy lub w Biurze Obsługi Interesantów: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.
Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych
i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Suchy Las.

w w w.suchylas.pl
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Z XLIV sesji Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak
Przewodniczący Rady Gminy
Suchy Las
24 marca odbyła się XLIV sesja Rady
Gminy Suchy Las.
Sesja rozpoczęła się od wniosku wójta
Grzegorza Wojtery w sprawie zmiany porządku obrad, poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego projektu
uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Zgodnie z nowym porządkiem obrad
przyjęto protokół z XLI sesji Rady Gminy
Suchy Las z dnia 31 stycznia, a następnie
przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały dotyczącym przyjęcia rezygnacji
radnej z funkcji Przewodniczącej Rady
Gminy Suchy Las. Uchwała została przyjęta i przystąpiono do omówienia projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Więcej
na temat wyboru nowego prezydium Rady
Gminy Suchy Las w numerze marcowym
„Gazety Sucholeskiej” w artykule „Zmiany w Prezydium Rady Gminy”, do przeczytania którego pragnę zachęcić. W wyniku głosowań Przewodniczącym Rady
Gminy Suchy Las został radny Radosław
Banaszak, a Wiceprzewodniczącym Rady
– radny Tomasz Sztolcman.
Po przerwie technicznej powitano nowego sołtysa wsi Jelonek Andrzeja Bartkowiaka, a następnie omówiono projekt
uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelonek
– rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej wraz ze
zgłoszonymi uwagami. Projekt uchwały
wraz z uwagami nie został przyjęty.
Następnie przystąpiono do omówienia
projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
– rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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W związku z apelem Rady Miejskiej
Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022
roku o udzielenie pomocy finansowej rodzinom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w miejscowości
Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022
roku, Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała o podjęciu uchwały dotyczącej przekazania kwoty 50 000 zł w formie dotacji
celowej na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących.
Na tym zakończono głosowania nad
uchwałami planistycznymi i uchwałą pomocową. Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok
2022. Uchwała z autopoprawką Wójta oraz
licznymi poprawkami zgłoszonymi przez
Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego została
przyjęta jednogłośnie, podobnie jak uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022
– 2035. Zmiany w WPF-ie dotyczyły zabezpieczania środków finansowych na lata
2022-2023, na zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ulicach Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie oraz na osiedlu powstającym
przy ul. Kwiatowej w Golęczewie.
Kolejne dwa projekty uchwał były zgodą na zawarcie umowy najmu części działki gruntu nr 545/5 w obrębie Suchy Las i
działki gruntu nr 70/16 w obrębie Złotkowo. Zgoda Rady Gminy była
niezbędna ze względu, że były
to kolejne umowy zawierane z
tym samym podmiotem.
Do zadań własnych Gminy,
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt, należy
zapobieganie
bezdomności
zwierząt i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie. Ustawodawca nałożył na rady gmin
obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do 31
marca, programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy
Las w 2022 roku”, przyjęty
kolejną uchwałą przez Radę,
stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków.
Ustawa z dnia 17 grudnia
2021 roku o zmianie ustawy

o zdrowiu publicznym wprowadziła zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
pozwalające na tworzenie jednego Gminnego Programu Profilaktyki, który w odróżnieniu od poprzednich zapisów ustawy
może być przyjmowany na okres 4 lat. Dlatego też Rada przegłosowała jednogłośnie
uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
Ostatnim projektem uchwały (zgłoszonym do porządku obrad na rozpoczęciu
sesji przez Wójta) była uchwała w sprawie
pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, a dotyczyła pomocy w szczególności w zakresie – zakwaterowania,
zapewnienia całodziennego wyżywienia,
zapewnienia środków czystości i higieny
osobistej, przejazdów środkami transportu
publicznego i specjalistycznego, kursów i
nauki języka polskiego, pomocy prawnej,
promocji zatrudnienia, opieki nad dziećmi
i usług komunalnych.
Na tym zakończono prace nad uchwałami i przystąpiono do informacji.
Szczegóły przebiegu sesji oraz wyniki
głosowań można znaleźć na stronie BIP
Urzędu Gminy Suchy Las: bip.suchylas.
pl/294/protokoly-kadencja-2018-2023.
Nagranie z XLIV sesji Rady Gminy Suchy Las dostępne jest w serwisie eSesja.
tv pod linkiem https://esesja.tv/transmisja/25012/xliv-sesja-rady-gminy-suchylas.htm.

Zarząd
Osiedla Suchy Las
zaprasza na

Dzień
Dziecka

4 CZERWCA
SOBOTA
15:00 - 19:00
PLAC ZABAW
ZAJĄCA POZIOMKI
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Komisja Skarg Wniosków i Petycji
„Nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, który dedykuję wszystkim mieszkańcom
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami.
Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości
rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej. W ustawie
o samorządzie gminnym, w art. 21 zapisane
zostało to, że rada gminy ze swojego grona
może powoływać komisje stałe i doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając
przedmiot działania oraz skład osobowy.
W Statucie Gminy Suchy Las w rozdziale
VII znajdują się informacje dotyczące komisji rady, natomiast przedmiot ich działania oraz zakres zadań określony jest przez
radę w odrębnych uchwałach.
Wydaje mi się, że nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą, jakie mamy komisje rady gminy i którzy radni w poszczególnych komisjach pracują. Dlatego postaram
się przybliżyć Państwu ten temat.
Jako pierwszą chciałabym omówić
Komisję skarg, wniosków i petycji. Jak
sama nazwa wskazuje jest ona powoływana w celu rozpatrywania skarg i wniosków
oraz petycji składanych do rady i należących do jej właściwości na zasadach i w
trybie określonym odrębnymi przepisami. W skład tej komisji wchodzą radni, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów.
Podobnie jak wszystkie inne komisje,
również i ta powinna rozstrzygać sprawy
w formie uchwał. Bez względu zatem na
przedmiot rozstrzygnięcia – czy będzie
to stanowisko, opinia czy rezultat innych
podjętych czynności – komisja musi w tej
sprawie podjąć uchwałę na ogólnych zasadach, a więc zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy statutowego składu komisji.
Podstawa prawna:
Konstytucja RP 

Art. 63:
„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski
i skargi w interesie publicznym, własnym
lub innej osoby za jej zgodą do organów
władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej”.
Kodeks postępowania
administracyjnego:
Art. 221 §2:
„Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.
Art. 222:
„O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna”.

Art. 225 §1:
„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu
złożenia skargi lub wniosku albo z powodu

dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w
granicach prawem dozwolonych”.
Art. 225 §2:

„Organy państwowe, organy jednostek
samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać
hamowaniu krytyki i innym działaniom
ograniczającym prawo do składania skarg
i wniosków lub dostarczania informacji –
do publikacji – o znamionach skargi lub
wniosku”.
Jak można składać wnioski i skargi?
Pisemnie, telegraficznie, za pomocą
dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej (e-mail), a także ustnie (przyjmujący
zgłoszenie sporządza protokół, który
podpisują wnoszący skargę lub wniosek
oraz przyjmujący zgłoszenie; w protokole
zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub
wniosku, imię, nazwisko/nazwę i adres
zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy).
Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza
złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda
tego wnoszący. Ważne jest to, że skargi i
wnioski niezawierające imienia i nazwiska
(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Czego może dotyczyć skarga?
Przedmiotem skargi może być w
szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Czego może dotyczyć wniosek?
Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku
przysługuje prawo wniesienia skargi.
Czego może dotyczyć petycja?
Przedmiotem petycji może być żądanie,
dotyczące w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub
innego działania w sprawie odnoszącej się
do podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji. Petycja
może być złożona przez osobę fizyczną,
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osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów i nazywana
jest wówczas „podmiotem wnoszącym
petycję”.
Co dzieje się
z petycją, skargą, wnioskiem, gdy
zostają uznane za zasadne? Jakie są
dalsze kroki?
Nie ma żadnych dalszych kroków. Samo rozpatrzenie nie obliguje do podjęcia
działania, nawet jeśli uznajemy, że skarga,
wniosek czy petycja są zasadne. To raczej
instrumenty o charakterze sygnalizacyjnopostulacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o
kulturę demokratyczną, to byłoby pożądane,
że jeśli ktoś coś sygnalizuje i uznajemy to
za dobry pomysł czy skarga jest zasadna,
to powinniśmy działać w danym kierunku.
Natomiast nie ma takiego obowiązku, dlatego wielu mieszkańców frustruje się, że ich
skargi są uznawane za zasadne i nic się dalej
nie dzieje.
Skład Komisji skarg, wniosków
i petycji Rady Gminy Suchy Las:
• Krzysztof Łączkowski – przewodniczący
komisji
• I wona Koźlicka
• Michał Przybylski
• Wiesława Prycińska
Komisja w celu rozpatrzenia sprawy
może występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub
o stanowisko w zakresie wniosku lub petycji, może też przeprowadzić w niezbędnym
zakresie postępowanie wyjaśniające.
Posiedzenia komisji odbywają się w
miarę potrzeb i są one jawne, jeśli rozpatrywane sprawy nie wykluczają jawności.
Pisząc powyższy artykuł korzystałam
z opracowania pana Szymona Osowskiego
– prawnika, eksperta Pracowni Samorządowej
Fundacji Batorego, któremu jeszcze raz dziękuję za przeprowadzenie szkolenia dla radych
w naszej gminie z zakresu wiedzy dotyczącej
komisji skarg wniosków i petycji.
Wiesia Prycińska
Radna Gminy Suchy Las
ogłoszenie

Kupię
za gotówkę dom
w cenie do 770 tys. zł.
Suchy Las – Złotniki.

tel. 888

711 794
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Zielątkowo WIEŚ

– to WSTYD. Sukcesem będzie stan, kiedy
nie będzie co zbierać, bo będzie porządek i
wszyscy odpowiedzialnie o ten stan zadbamy.

Wiesława
Rodowska
Sołtys wsi

23 kwietnia w Zielątkowie w ramach obchodów Dnia Ziemi zaprosiliśmy mieszkańców m.in. do sprzątania naszej miejscowości. Kilkadziesiąt minut i już uzbieraliśmy
6 worków pełnych śmieci. Za godzinę było
ich jeszcze raz tyle – jakie to smutne.
Właściwie rodzi się pewna refleksja,
dbamy o własny „fyrtel”, a to co obok to nie
moje, to można śmiecić. Kochani mieszkańcy Zielątkowa i innych miejscowości gminy, te pełne worki śmieci to nasz wstyd, nie
chełpmy się rekordami, kto więcej nazbierał

Apeluję do mieszkańców gminy Suchy
Las, podobno jesteśmy ludźmi mądrymi, inteligentnymi i wrażliwymi, sprawmy zatem,

aby za rok nie było czego zbierać.
Apeluję do właścicieli psów o to, by
sprzątali po swoich pupilach, sprzątajmy
więc po sobie. Wypiłeś piwo, wodę czy inny
napój weź ze sobą opakowanie
i wyrzuć tam, gdzie trzeba. Czy
to takie trudne? Przecież to
otoczenie naszych posesji, to
nasze wspólne dobro. Chcemy
żyć w pięknych miejscowościach: zielonych, ukwieconych, czystych i sami musimy
o to zadbać. Dzieci uwrażliwmy żeby po zjedzonych lodach,
batonikach czy cukierkach nie
rzucały papierków gdzie bądź.
Wystarczy wrzucić do kosza
lub zabrać ze sobą. Bądźmy
wrażliwi na piękno nie tylko u
siebie.
Za rok proponuję konkurs na
najczystszą miejscowość. To moja refleksja
po akcji sprzątania.

OSIEDLE Złotniki osiedle

Grzegorz Słowiński
Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Posprzątaliśmy nasze osiedle
W sobotę 23 kwietnia Zarząd Osiedla
zorganizował coroczną akcję sprzątania
osiedla. Duże brawa dla mieszkańców,
przede wszystkim tych najmłodszych.
Uzbieraliśmy sporą górę śmieci, które w
poniedziałek zostały wywiezione przez
ZGK Suchy Las. Serdecznie Wam dziękujemy i bardzo nam miło, że mogliśmy
zwieńczyć ten pracowity dzień
wspólnym grillem.
Miejsce pod nowy dom osiedlowy i park w Złotnikach
W środę 12 maja w sali konferencyjnej
Parku
Wodnego
Octopus w Suchym Lesie odbyło
się zebranie poświęcone procedurze planistycznej w związku z
przystąpieniem do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suchy Las.
To najważniejszy dokument planistyczny w każdej gminie. Na jego
podstawie tworzone są miejscowe
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plany zagospodarowania przestrzennego,
których postanowienia przesądzają o tym,
jak będzie wyglądało nasze najbliższe otoczenie.
Dla Złotnik jest to dokument szczególnie ważny, bowiem planuje się wprowadzenie zmian na terenach pomiędzy ulicami
Obornicką, Złotnicką, torami kolejowymi
oraz osiedlem Złotniki Park. Radni oraz
Zarząd Osiedla postulują na tym terenie
budowę domu osiedlowego dla centralnej
części gminy (Złotkowo, Złotniki, Jelonek)
oraz parku rekreacyjnego. Przypomnę, że
w poprzedniej nowelizacji tego dokumentu
udało nam się powstrzymać budowę na tym
terenie kolejnego osiedla, bez uwzględnienia oczekiwanej przez mieszkańców funkcji
społecznej dla części tego terenu.
Szkoła podstawowa w Złotnikach
Po uchwaleniu w 2016 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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z funkcją oświatową dla naszego osiedla i
zakupie w 2020 roku działki z przeznaczeniem pod szkolę podstawową, czas na kolejny etap, czyli wykonanie koncepcji zagospodarowania zakupionej działki. Mamy
nadzieję, że dzięki koncepcji urbanistyczno-funkcjonalnej będziemy mogli zbudować jeszcze w tym roku wielofunkcyjne
boisko sportowe na terenie Złotnik Parku.
Inwestycje w Złotnikach
Podczas kwietniowej sesji radny Michał
Przybylski zapytał o sprawę budowy placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego oraz
o realizację gminnego projektu wymiany
kotłów starego typu na gazowe. Uzyskał
odpowiedź, że w najbliższym czasie ruszają prace porządkowe przy ulicy Kochanowskiego na terenie przyszłego placu, a
po ich zakończeniu realizacja właściwa.
Odbędzie się też kolejny przetarg na wybór wykonawców montażu dofinansowanych przez gminę kotłów na paliwo gazowe dla niektórych naszych
mieszkańców. Sprawa ta ślimaczy
się nieprawdopodobnie długo,
dlatego radny zaproponował inne
rozwiązania celem przyśpieszenia
realizacji tego projektu.
Przypominamy, że w III kwartale br. zostaną rozpisane przetargi na wybór wykonawcy ulic:
Słowackiego oraz Spacerowej. To
kontynuacja realizacji projektów
od kilku lat konsekwentnie realizowanych w Złotnikach-Osiedlu. Na
realizację czeka też nowy wyjazd
z osiedla Złotniki Park oraz wodo-

OSIEDLE Grzybowe

Jarosław
Dudkiewicz
Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Wiosna na naszym osiedlu rozgorzała
na dobre. Oczywiście jej początek zdecydowanie został naznaczony wydarzeniami
w Ukrainie. Wiele działań charytatywnych
skierowanych do naszych nowych sąsiadów było i wciąż jest ważnym elementem
aktywności mieszkańców i społeczników
z Grzybowego. Akcje pomocowe
trwają – poprzez różne zbiórki,
pomoc administracyjno-socjalną
mieszkającym na osiedlu Ukraińcom. Gromadziliśmy kolejne dary
i wspieraliśmy przez te miesiące
punkt pomocy na dworcu PKP
w Poznaniu; miały miejsce okazjonalne wyjazdy na granicę. Wielu z
naszych nowych sąsiadów korzysta także z różnych naszych działań integracyjnych i pomocowych
(https://osiedlegrzybowe.zlotniki.
com/infolinie-dla-uchodzcow/),
czego ukoronowaniem było bardzo udane spotkanie integracyjne z
nowymi sąsiadami w naszej świetlicy, które odbyło się 2 kwietnia.
W minionym okresie udało się zrealizować poza ww. spotkaniem także spotkanie
teatralne dla dzieci, przy udziale cenionego teatrzyku WARIATE; dzieci przyniosły
także wiele dekoracji wielkanocnych.
Wyjątkowo udaną imprezą integracyjną
był Dzień Ziemi, który 23 kwietnia obchodziliśmy sprzątając nasz lasek i osiedle wraz
z sołectwem Jelonek i naszymi harcerzami
ze szczepu NOMADA, którzy wyjątkowo
intensywnie rozwijają swoje aktywności
harcerskie na osiedlu. W tym roku sprzątaliśmy pod hasłem skoordynowanej akcji „Ratowania zielonych płuc Poznania”,
ciąg w ulicy Olchowej. To dla nas priorytety. Zrealizowano nasadzenia 17 drzew w
pasie drogowym ulicy Pawłowickiej.
Pomoc dla Ukrainy
Zarząd Złotnik-Osiedla oraz radni
wspierani przez wielu naszych mieszkańców aktywnie uczestniczą w akcji pomocy
Ukrainie. Mieszkańcy osiedla w pełni solidaryzują się z narodem ukraińskim. Zdajemy sobie sprawę, że Ukraińcy walczą
również o naszą wolność i wartości, które
podzielamy. W kwietniu przekazaliśmy kil-

wszakże graniczymy bezpośrednio z miastem, a ekologia takich granic nie uznaje.
Bardzo dziękujemy za tak liczny odzew na
naszą akcję mieszkańców naszego osiedla
i Jelonka – było ponad 170 osób, które po
sprzątaniu uczestniczyły w pokazach ekospalania, pierwszej pomocy, harcerskich
zabawach z gitarą przy ognisku. Cieszy to,
że śmieci w lasku czy na osiedlu jest coraz
mniej – ale niestety wciąż są porzucane.
W kwietniu praktycznie ruszyły w normalnym trybie wszystkie planowane aktywności integracyjne na osiedlu wg ustalonego
grafiku zajęć świetlicowych i plenerowych
(https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/
swietlica-osiedlowa-i-zajecia-plenerowe/).
Zapraszamy nie tylko mieszkańców naszego osiedla na te spotkania. Zwracają uwagę
dobrze przyjęte świetlicowe zajęcia – dla

dzieci rytmiczno-ruchowe (poniedziałki)
czy szachowe (piątki). Niesamowicie rozrosły się aktywności harcerskie dla naszej
młodzieży (zuchy w czwartki i harcerze w
niedziele).
W dniu 25 kwietnia miało miejsce wiosenne Zebranie Mieszkańców, na którym
podsumowywaliśmy dotychczasowe realizacje bieżących działań w ramach Zadania
Lokalnego za poprzedni i bieżący rok, oraz
dyskutowaliśmy o najważniejszych problemach osiedla: sprawa bezpieczeństwa
na skrzyżowaniach równorzędnych, uspokojenie ruchu, sprawy związane z linią autobusową na osiedlu, sprawa Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego
rejonu Jelonka, prace projektowe związane
z modernizacją sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej, kwestia budowy
ścieżki rowerowej. Dyskutowaliśmy też
o nowych potrzebach interwencyjnych
i pierwszych propozycjach do realizacji
przyszłorocznych Zadań Lokalnych.
Najważniejszym organizacyjnym wyzwaniem najbliższych tygodni dla naszych społeczników będzie duży sobotni
Jubileuszowy Festyn 11 czerwca pod roboczą nazwą „WŚRÓD PRZYJACIÓŁ”.
Jego formuła ma być oficjalnym zakończeniem jubileuszowego roku 25-lecia
naszego osiedla, ale także integracyjnym
spotkaniem przyjaciół i sąsiadów z okazji Dnia Dziecka, a także początkiem Dni
Gminy Suchy Las. Zapowiadamy na boisku przy ulicy Sosnowej moc
atrakcji: występy zespołu country
THE MEDLEY, Orkiestry Dętej
Chludowo, kabaretu Mazelonka z Chludowa, Piotra Kuźniaka
(z zespołu Trubadurzy); będą też
kopacze złota ze Złotoryi ze swoimi pokazami, wystąpią akrobaci
z zespołu AKRAFLY, przedszkola
AKADEMOS i UL, nie zabraknie
pokazów wozu strażackiego z Zielątkowa, będzie wiele atrakcji dla
dzieci (dmuchańce, trampolina,
zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa) oraz teatrzyk dla dzieci,
a nawet planujemy rozegranie meczu koszykarskiego – reprezentacja osiedla kontra reprezentacja Urzędu
Gminy… i wiele, wiele innych. Szczegółowy program i plakaty zaprezentujemy w
maju. Już dziś serdecznie zapraszamy nie
tylko mieszkańców naszego osiedla.
O wszystkich planowanych działaniach
informujemy na bieżąco w naszych publikatorach:
www.facebook.com/groups/662486184524923
osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2
www.facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas

ka transportów z darami do Biedruska na
wyposażenie ośrodka pobytu uchodźców.
Nasz punkt pomocowy, który zlokalizowany był w dolnej kondygnacji naszej świetlicy zmienił charakter na mobilny, a dolna
kondygnacja zaadoptowana została na tymczasowe lokale mieszkalne dla przyjaciół,
którzy przybyli z naszej partnerskiej gminy
Hniwań. W górnej kondygnacji prowadzić
będziemy, jak dotychczas, normalną działalność na rzecz naszych mieszkańców.

***
Już dziś zapraszamy wszystkie dzieci
wraz z rodzicami oraz dziadkami na tradycyjny Dzień Dziecka/Dzień Matki do ogrodu przy ulicy Żukowej 14. W tym roku
imprezę organizować będziemy wspólnie z
naszym Centrum Kultury. Szczegóły na
www.zlotniki.suchylas.pl, na profilu www.
facebook.com/zlotnikiosiedle oraz w gablotach informacyjnych. 		

w w w.suchylas.pl

11

Strażacy w akcji
W marcu i kwietniu zastępy OSP Golęczewo do zdarzeń wyjeżdżały 19 razy.
W akcji gaśniczej udział brało blisko 10
zastępów PSP oraz OSP.
Ostatni alarm miał dotyczyć pożaru budynku mieszkalnego w Złotkowie. Dyżur-

Strażacy z Golęczewa oraz Chludowa
zostali wezwani do Chludowa, do budynku mieszkalnego z powodu załączenia się
czujnika tlenku węgla.
Kolejne wyjazdy dotyczyły pożaru
sadzy w kominie w Sobocie, pożaru ciężarówki na trasie DK11, plamy oleju na
jezdni w Złotkowie. Strażacy zostali także wezwani do otwarcia zablokowanych
drzwi mieszkania w Chludowie.
Następny wyjazd dotyczył dużego pożaru sortowni odpadów w Czerwonaku.

Wszystkim Strażakom
– Ochotnikom z OSP Chludowo,
OSP Golęczewo, OSP Suchy Las,
OSP Zielątkowo
życzę wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
ny Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego zadysponował na miejsce 7 zastępów – z Golęczewa, Suchego Lasu oraz
JRG 5 Poznań. Po dojeździe na miejsce
alarm okazał się fałszywy w dobrej wierze.
Strażacy z Golęczewa wraz z pracownikami ZGK Suchy Las, na prośbę Wójta,
uszczelniali tamę na stawie w Golęczewie,
która na skutek ingerencji bobrów została
uszkodzona.
Druh Krzysztof Ancuta

Małe nakrętki mają dużą moc
Kolejne, metalowe pojemniki w kształcie serca pojawiły się na terenie gminy.
Stanęły w Chludowie przy Starym Barze, w Złotkowie przy placu zabaw
i w Suchym Lesie przy OPS / siłowni zewnętrznej. Można do nich wrzucać
plastikowe nakrętki, a przy tym wspomóc działania ekologiczne i charytatywne.
Plastikowe nakrętki to idealny surowiec wtórny. Odpady te przerabiane są
na granulat, z którego powstają nowe
produkty tj.: opakowania, rury, doniczki, wiaderka i kolejne nakrętki.
Często też za zbiórką nakrętek stoi
szczytny cel. „Towar” ten jest pożądany
przez organizacje, które nakrętki sprzedają do punktów skupów. Pozyskane w
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Z okazji obchodzonego 4 maja
Międzynarodowego Dnia Strażaka
dziękuję Strażakom
– Ochotnikom z gminy Suchy Las
za poświęcenie i zaangażowanie,
za niestrudzoną pracę
w służbie społeczeństwu.
Na Strażakach – Ochotnikach
zawsze można polegać!
Czuwacie nad bezpieczeństwem
mieszkańców, ratując ich
życie i dobytek, z pełnym
zaangażowaniem uczestniczycie
w życiu lokalnej społeczności,
organizujecie i wspieracie akcje
pomocowe, dbacie o edukację
dzieci i młodzieży. Jesteście
całym sercem oddani swojej
służbie i jednostkom,
w których działacie.

FOT. osp Golęczewo

Strażacy z OSP Golęczewo czterokrotnie dysponowani byli do wypadków
drogowych w: Złotkowie, Suchym Lesie,
Sobocie oraz Chludowie. Trzy wyjazdy dotyczyły powalonych drzew w Suchym Lesie, Złotnikach oraz w Zielątkowie. Dwukrotnie gasili pożar traw w Suchym Lesie
oraz Złotnikach.
Zastępy z Golęczewa, Suchego Lasu
oraz JRG 5 Poznań zostały zadysponowane do pożaru cysterny kolejowej i traw w
Złotnikach.
Do dużego pożaru lasu doszło w Złotnikach Wsi. Spaleniu uległo ok. 1 ha traw
i młodnika. Na miejscu działały zastępy
z Suchego Lasu, JRG 5 Poznań, Chludowa
oraz Golęczewa.

DZIEŃ
STRAŻAKA

ten sposób pieniądze przeznaczane są
na działalność statutową stowarzyszeń,
a także ich podopiecznych.
BS
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Borsucze nory to podziemne labirynty
tuneli, które rozrastają się do gigantycznych rozmiarów. Jak informują leśnicy
z Lasów Państwowych, zwierzęta te szukając miejsc do osiedlenia się wybierają
siedliska lasowe, gdzie w przewiewnych,
wystarczająco suchych i ciepłych glebach
budują swoje podziemne rezydencje. Stare

nory mogą stać się kilkupiętrowymi konstrukcjami, zagłębionymi w ziemię nawet
na cztery metry, złożonymi z kilkudziesięciu komór sypialnych o powierzchni około
1,5 m² każda, połączonych plątaniną korytarzy o długości ponad 300 m.
Samodzielne wydostanie się psa z takiego labiryntu graniczy z cudem. Dlatego
z pomocą zwierzęciu ruszyli ludzie. Najpierw czworonoga próbowali namierzyć
i wydostać spod ziemi jego właściciele z
pomocą sąsiadów. Gdy okazało się to niemożliwe wezwali Straż Gminną. Na miej-

sce przybyli także strażacy z jednostek z
Promnic i Bolechowa.
– Strażnicy i strażacy zaczęli kopać łopatami, żeby zlokalizować i wydostać psa
– relacjonuje Marek Łupiński, Zastępca
Komendanta Straży Gminnej Gminy Suchy Las. – W międzyczasie jego właściciel
zorganizował małą koparkę, która w tym
terenie niestety nie zdała egzaminu. Działania z czasem były coraz trudniejsze, ponieważ pies był coraz mniej słyszalny.
Będąc w kontakcie telefonicznym z Andrzejem Karpowiczem, kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa i Jerzym Świerkowskim,
prezesem ZGK Suchy Las podjęliśmy decyzję
o włączeniu do akcji „caterpillara”.
Teren poszukiwań został rozkopany,
ale pies nadal był poza zasięgiem służb
poszukiwawczych. Żadna z osób uczestni-

Niebezpieczne znalezisko
z czasów II wojny
Patrol Saperski Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (CSWL)
corocznie podejmuje około 200 interwencji związanych z niebezpiecznymi
przedmiotami. Tym razem zgłoszenie dotyczyło Biedruska.
Niebezpieczny przedmiot został znaleziony przy placu zabaw na osiedlu Jesionowym. Do czasu podjęcia działań przez
Patrol Saperski teren został zabezpieczony
przez Straż Gminną i Policję.
– Do Oficera Dyżurnego CSWL zgłoszenie o znalezisku wpłynęło 28 kwietnia
około godziny 17.00. Zgodnie z procedurą,
po zakwalifikowaniu zgłoszenia jako „Pilne”, Patrol Saperski CSWL ma obowiązek
podjąć przedmiot do 24 godzin od wpłynię-

cia zgłoszenia – rejon odpowiedzialności Patrolu to
11 powiatów województwa
wielkopolskiego. Ponadto,
w związku z tym, że podjęcie
przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych wymaga
koordynacji wielu działań,
przy zachowaniu procedur oraz przede wszystkim
maksymalnego bezpieczeń-

w w w.suchylas.pl

FOT. JRG4 Poznań

Ponad osiem godzin w Biedrusku trwała akcja ratowania Szumi. Piesek podczas spaceru w
lesie wpadł do nory borsuczej i nie mógł się z niej samodzielnie wydostać. W działaniach,
które zakończyły się sukcesem uczestniczyły Straż Gminna Gminy Suchy Las, OSP Promnice,
JRG-8 Bolechowo, JRG-4 Poznań, Referat Bezpieczeństwa Urzędu Gminy Suchy Las i Zakład
Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Pomagali też sąsiedzi właścicieli psa.

czących w akcji nie zamierzała jednak dać
za wygraną. Szukano kolejnych rozwiązań.
Do działań ok. godziny 22.00 została włączona Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z JRG-4 Poznań. Strażacy użyli specjalistycznego sprzętu, w tym
kamery wziernikowej, dzięki którym udało
się namierzyć psa i ustalić, że żyje.
– Okazało się, że był on w tunelu na
głębokości ok. 3 metrów. Gdy ratownicy
dotarli do niego był przestraszony i nie
chciał podejść. Ostatecznie udało się go
wyciągnąć i przekazać właścicielom – dodaje Marek Łupiński.
Właściciele Szumi nie kryli swojej radości i wdzięczności dla tych, którzy ra-

towali ich czworonożnego przyjaciela. Na
portalu społecznościowym napisali m.in.:
– Nie mamy słów, które opiszą to, jak bardzo przywróciliście nam wiarę w ludzi i jak
bardzo potrafimy być solidarni w trudnych
momentach. Dziękujemy to za mało, by wyrazić to, co czujemy i jak bardzo jesteśmy
wdzięczni, że w dzisiejszych czasach piesków poszukuje się jak ludzi. Szumi walczyła do końca i jest z nami bezpieczna.
To był wspólny sukces dodają strażacy
z OSP Promnice i podkreślają, że tylko
ciężka, wspólna praca daje efekty. A takie
akcje z happy endem dodatkowo dają ich
uczestnikom motywację i siłę do dalszej
służby i pomocy bliźniemu.
bs

stwa podczas podjęcia przedmiotu, jego
transporcie i wysadzeniu, akcja nie może
być realizowana po zmierzchu. Patrol Saperski z Centrum podjął
przedmiot 29 kwietnia o
godzinie 6.10, przewiózł na
teren poligonu Biedrusko i
zneutralizował w oparciu
o Rejon Wysadzań – informuje kpt. Marcelina KuszaSulowska, Oficer Prasowy
CSWL.
Niewybuch, który został
znaleziony w Biedrusku był
poniemieckim granatem ręcznym z okresu II wojny
światowej bez zapalnika.
FOT. straż gminna

Poszukiwania w Biedrusku

BS
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Zwiększa się oferta placów zabaw

Kontrole pod kątem bezpieczeństwa, porządkowanie, zagospodarowywanie terenów do
gier i zabaw, doposażanie o nowe urządzenia. Wraz z nadejściem wiosny pełną parą ruszyły
prace komunalne na gminnych placach zabaw.

• Suchy Las, ul. Szkółkarska – nowością
wśród urządzeń montowanych na placach
zabaw jest stół do teqballa – stosunkowo
nowej dyscypliny sportowej, która polega na odbijaniu piłki (nogami, ciałem lub

FOT. DAmian Torba

Place zabaw to obiekty budowlane,
które podlegają obowiązkowi przeglądów
technicznych. – Każdego roku na zlecenie
Urzędu Gminy taki przegląd wykonywany
jest przez zewnętrzną, certyfikowaną jed-

placów zabaw, ale na tym nie koniec. Powstają kolejne miejsca do zabaw dzieci.
W Suchym Lesie przy ul. Fortecznej realizowany jest I etap budowy placu zabaw.
Teren został przygotowany pod dalsze jego
zagospodarowanie. W tym roku zostanie
on wyposażony w pierwsze urządzenia –
tj. huśtawki, linarium czy mini pajęczarkę
oraz elementy małej architektury. Z kolei
na terenie Złotnik Osiedla trwają prace
projektowe dla placu zabaw i drogi przy

nostkę na każdym placu zabaw. Z przeglądów sporządzany jest protokół. Na jego
podstawie przeprowadzane są wszelkie niezbędne remonty czy naprawy. W kwietniu i
maju realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las – wyjaśnia
Damian Torba z Referatu Komunalnego.
Oprócz tego wiosną na placach zabaw
rozpoczynają się realizacje zaplanowanych
na dany rok inwestycji – z budżetu centralnego i zadań lokalnych.
Już teraz na placach zabaw w następujących lokalizacjach można korzystać z
nowych urządzeń:
• Złotniki / Osiedle Grzybowe, ul. Sosnowa – zostały zamontowane 3 tablice edukacyjno-zabawowe, za boiskiem stół do
ping-ponga;
• Golęczewo, ul. Strażacka – plac zabaw
został doposażony w tyrolkę (zjazd linowy) i stół do piłkarzyków;

głową) tak, by trafiła w specjalnie zaprojektowany dla tego sportu stół, po stronie
przeciwnika;
• Suchy Las, ul. Poziomkowa – plac zabaw
im. Zająca Poziomki wzbogacił się o tyrolkę (zjazd linowy).
• Suchy Las, ul. Bogusławskiego – na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu rozpoczął
się kolejny etap budowy ścieżek, a na placu zabaw dostępna jest już karuzela oraz
nowe urządzenie muzyczne – bębenki.
Na kolejnych placach oraz w parkach na
realizację czekają zadania, które powstaną
niebawem:
• Suchy Las, ul. Poziomkowa – boisko do
mini koszykówki;
• Złotniki, ul. Sosnowa – kurtyna wodna
pomiędzy placem zabaw a boiskiem;
• Złotniki, ul. Muchomorowa polana pod
lasem – urządzenie sprawnościowe.
W gminie obecnie jest 21 publicznych

ul. Kochanowskiego. Wcześniej zostały
uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana inwestycja, przeprowadzono także
prace geodezyjne.
bs

Gmina ogłosiła
przetargi na budowę
i modernizację
oświetlenia
Budowa oświetlenia planowana
jest w następujących
miejscowościach:
• Chludowo, ul. Rynek przy placu
– 6 lamp parkowych, 1 lampa
drogowa;
• Suchy Las, ul. Poziomkowa
pomiędzy ulicami Stefańskiego
i Szkółkarską – 7 lamp;
• Złotniki, na ul. Jelonkowej (od
ul. Pigwowej do ul. Czołgowej)
– 7 lamp;
• Zielątkowo na ul. Leśnej przy
OSP – 2 lampy.
Modernizacja oświetlenia
– wymiana opraw
oświetleniowych na ledowe
ma zostać zrealizowana:
• w Golęczewie (140 szt.);
• w Zielątkowie (91 szt.).
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Rusza projektowanie m.in. wiaduktu
w ciągu ul. Sucholeskiej

FOT. B. Łukasz Dolata

Do końca 2023 roku ma powstać dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Integracja
węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem
zbiorowym – dokumentacja”.

nie dowiązany do już istniejącego parkingu
typu Park & Ride.
Wybrani w drodze przetargu wykonawcy to firmy z dużym i wieloletnim doświadczeniem, mające na swoim koncie realizację strategicznych projektów na terenie
całego kraju. Spółka Sweco Polska m.in.
przygotowywała kompleksową dokumentację projektową rozbudowy odcinka drogi
krajowej DK 75, prowadzącej z Nowego
Sącza w kierunku Brzeska i Krakowa wraz
z projektem konstrukcji mostu nad Dunaj-

W ostatni piątek kwietnia Lokalna
Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy
Suchy Las sp. z o.o. (będąca inwestorem
zastępczym w imieniu i na rzecz Gminy)
podpisała umowy z wykonawcami – firmą
SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée oraz firmą Sweco Polska sp. z o.o.,
które zaprojektują ten niezwykle ważny
układ komunikacyjny, mający za zadanie
odciążyć obecną infrastrukturę oraz dać alternatywne możliwości transportowe osobom mieszkającym w tym rejonie.

zadania, która dotyczy
m.in. projektu wiaduktu drogowego w ciągu
ul. Sucholeskiej, najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Sweco
Polska sp. z o.o. Poza
nowym
wiaduktem
wykonawca ten zaprojektuje także parking
typu Park & Ride, zlokalizowany po stronie Suchego Lasu oraz nowy przystanek
pasażerski na liniach kolejowych nr 395

Kwietniowe podpisanie umów w Suchym Lesie to efekt zawartego w listopadzie
minionego roku porozumienia pomiędzy
Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim,
Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim oraz Wójtem Gminy
Suchy Las Grzegorzem Wojterą. Dokument ten dotyczył projektu pn. „Integracja
węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem
zbiorowym – dokumentacja”.
Na mocy zawartego Porozumienia, liderem przedsięwzięcia została Gmina Suchy
Las, która ustanowiła inwestorem zastępczym spółkę LARG.
LARG przygotował, a następnie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej dla ww. zadania.
Jak informuje Gerard Masłowski, Prezes Zarządu Spółki: – W części pierwszej

Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo
- Suchy Las. W wyniku tych prac powstanie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy
zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym.
W drugiej części zamówienia została wybrana oferta firmy SAFEGE S.A.S.
Société par actions simplifiée. Firma ta
zaprojektuje układ komunikacyjny, który
połączy po stronie Poznania rejon planowanego wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej
z wiaduktem im. G. Narutowicza oraz dalej ul. Nową Obornicką, aż do okolic ronda przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego
i ul. Stróżyńskiego. W ramach zadania powstanie także projekt wiaduktu drogowego
w ciągu ul. Biskupińskiej, który przebiegnie nad linią kolejową nr 354 Poznań
Główny – Piła Główna. Wiadukt ten zosta-

Firma SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée na liście realizowanych
projektów ma też te w stolicy Wielkopolski. Firma zawarła kontrakty m.in. na:
„Budowę trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul.
Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług nadzoru autorskiego”; sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
inwestycji „Przebudowa wiaduktu w ciągu
ul. Gołężyckiej” czy opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo
- kosztorysowej, nadzór autorski oraz udział
w procedurze przetargowej na wykonanie
robót budowlanych dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej dla kompleksu wojskowego przy
ul. Pułku Lotniczego nr 6 Poznań-Ławica”.

w w w.suchylas.pl
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FOT. B. Stachowiak

cem w Kurowie. Została Inżynierem Kontraktu budowy tunelu pod Świną czy budowy drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską.

BS

Droga ekspresowa S11 z decyzją
środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań – Oborniki
wraz z obwodnicą Obornik. Oznacza to, że zakończył się kolejny etap procesu
inwestycyjnego dla tego przedsięwzięcia, które realizowane jest przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (GDDKiA).

Wniosek w tej sprawie przez GDDKiA
w Poznaniu został złożony w grudniu 2020
roku wraz z dwoma wariantami przebiegu
drogi. Decyzję środowiskową otrzymał
wariant wynikowy – preferowany.
– Wariant ten na terenie gminy zakłada
na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr
11 budowę węzła drogowego Chludowo, zapewniającego połączenie komunikacyjne z
planowaną drogą ekspresową S11. Następ-

nie trasa będzie przebiegać po zachodniej
stronie miejscowości Chludowo, pomiędzy
linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą
krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki
Komunalnej Suchy Las. Projektowany przebieg będzie łączyć się przez węzeł Poznań
Północ z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11 – wyjaśnia Marcin Kucharczak z GDDKiA Oddział w Poznaniu.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej

Powstanie ważna inwestycja
drogowa

Źródło: GOOGLE MAPS

U zbiegu ulic Sucholeskiej, Powstańców Wlkp. i Perłowej powstanie rondo, które ma
być jednym z elementów usprawnienia komunikacji w zachodniej części Suchego Lasu.
Inwestycja ta ma charakter ponadlokalny. Zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu (ZDP), ale w jej kosztach partycypuje Gmina Suchy Las.
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teraz przyszedł czas na opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi
rozwiązania techniczne dla wybranego wariantu przebiegu drogi.
– Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie
wykonawcy w systemie Projektuj i buduj.
Podpisanie umowy na realizację przewidujemy obecnie na 2023 rok. Samo rozpoczę-

cie robót dla przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec 2024 roku – dodaje
Marcin Kucharczak. – Procedura wykupu
gruntów pod budowę rozpocznie się po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID).
Decyzję tę wydawaną przez właściwy
organ GDDKiA planuje uzyskać do 2024
roku.
BS

Jak informuje Katarzyna Fertsch z ZDP
w Poznaniu, „Rozbudowa skrzyżowania
w ciągu drogi powiatowej nr 2431P z ul.
Sucholeską, z drogą gminną ul. Perłową w
Suchym Lesie” obejmuje m.in.:
• budowę ronda o średnicy 32 m, jednopasmowego, małego;
• przebudowę sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;
• budowę kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia;
• przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej o długości około 250 m;
• budowę ścieżki rowerowej;
• rozbiórkę przepustu wraz ze zmianą przebiegu rowu i jego skanalizowaniem;
• budowę chodników, zatok autobusowych
i peronów;
• przebudowę zjazdów;
• wykonanie nasadzeń zieleni na rondzie.
Prace mają być realizowane etapami,
a termin ich zakończenia został zaplanowany do końca października tego roku.
Kierowcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przez najbliższe miesiące w rejonie inwestycji będą występować
utrudnienia w ruchu drogowym.
bs

Gmina chce urzędu
odpowiadającego potrzebom
swoich mieszkańców
ABK - Projekt Bogdan Mrozowski Zielona Góra to firma wybrana w drodze przetargu, która
zaprojektuje nową siedzibę Urzędu Gminy Suchy Las w dotychczasowej jej lokalizacji.
Nowy budynek nie tylko wpisze się w przestrzeń architektoniczną Suchego Lasu, ale przede
wszystkim zapewni wszystkim mieszkańcom gminy, także tym z niepełnosprawnościami,
komfortową obsługę administracyjną, w przyjaznych dla nich i nowoczesnych wnętrzach.

– W ramach podpisanej umowy zespół
projektantów będzie miał czas do listopada 2023 roku na wykonanie dokumentacji
projektowej – informuje Gerard Masłowki, prezes zarządu spółki LARG, będącej
inwestorem zastępczym, ustanowionym
przez Gminę. – Poza wykonaniem kompleksowych prac projektowych, w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi m.in. uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych

prawem zezwoleń na realizację robót oraz
określenie zakresu prac i opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie przyszłych prac
budowlanych.
Nowy urząd będzie wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym, połączonym
z reprezentacyjnym budynkiem na planie
koła. W tej części powstanie m.in. sala sesyjna i sala ślubów.
bs

Od 19 maja tymczasowe
zmiany na Sucholeskiej
Firma Eurovia Polska S.A.
zawiadamia o wprowadzeniu
od 19 maja tymczasowej
organizacji ruchu na czas
trwania robót budowlanych
na drodze powiatowej
nr 2431P, ul. Sucholeskiej
w Suchym Lesie.
Od 19 maja planowane
jest zamknięcie wjazdu i
wyjazdu z ul. Perłowej na ul.
Sucholeską oraz zamknięcie
wjazdu z ul. Powstańców
Wlkp. na ul. Sucholeską.
Zostanie wprowadzony objazd ulicami: Szkółkarską,
Poziomkową oraz Szyszkową i Szkółkarską. Zostanie
zmieniona trasa autobusu
linii nr 901.

w w w.suchylas.pl

Wójt
Gminy
Suchy Las
Grzegorz
Wojtera

***
Przeprowadzenie tej inwestycji z
wielu powodów jest konieczne. Po
pierwsze, Urząd Gminy dziś funkcjonuje w trzech lokalizacjach. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę jednostki organizacyjne Gminy, to jest ich jeszcze
więcej.
Sam budynek, który powstał w
pierwszej połowie lat 80. minionego
wieku, z zewnątrz źle nie wygląda, ale
nie spełnia on wielu obowiązujących
norm przeciwpożarowych i praktycznie żadnych norm dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
Oczywiście można go przebudować tak, by był on pozbawiony barier
architektonicznych. Jednak taka przebudowa wiązałaby się z ogromnymi
kosztami. Poza tym zrealizowalibyśmy tylko jeden punkt z długiej listy
potrzeb.
Trzeba pamiętać również o tym, że
przed laty, kiedy Urząd Gminy rozpoczynał swoją działalność, pracowało
w nim około 30 urzędników. Dziś zatrudnionych jest ok. 100 osób. Łatwo
sobie wyobrazić, jak obecnie odmienne są te warunki, jeżeli chodzi o powierzchnie dedykowane urzędnikom
i oczywiście klientom. Bo przecież
urząd służy obsłudze naszych mieszkańców.
Czy jest to dobry moment na realizację tej inwestycji? Patrząc na to, co
dzieje się na rynkach finansowych, to
być może nie jest najlepszy moment,
żeby rozpoczynać budowę. Ale tak
naprawdę nigdy nie ma idealnego momentu. Natomiast my jesteśmy przed
punktem startowym. Projektowanie
będzie trwało 18 – 20 miesięcy. Liczę
na to, że za dwa lata sytuacja uspokoi
się w budownictwie i będziemy mogli
przystąpić do realizacji projektu, który – jeszcze raz podkreślę – jest dla
mieszkańców, a nie dla urzędników.
Dziś nie chciałbym mówić na temat kosztów tej inwestycji. Poznamy
je dopiero w momencie, kiedy pojawi
się projekt, a w projekcie kosztorys
inwestorski. Ostateczna ich wysokość
będzie natomiast wynikiem postępowania przetargowego.
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W maju zbiórka „elektrośmieci”
i odpadów niebezpiecznych
W maju na terenie gminy, we wskazanych miejscach oraz terminach, ZGK Suchy Las
prowadzi odbiór „elektrośmieci” oraz odpadów niebezpiecznych.
Jakie odpady można dostarczyć do
mobilnego PSZOK?
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: małe AGD (odkurzacze, czajniki, tostery, lokówki itp.), monitory i TV, sprzęt
IT (drukarki, ksera, skanery, klawiatury
itp.), komputery, RTV (radia, dvd, video
itp.), elektronarzędzia (wiertarki, piły,
kosiarki, szlifierki itp.), świetlówki;
• Zużyte baterie i akumulatory;
• Przeterminowane leki;
• Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, detergenty;
• Inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych: zużyty olej
silnikowy, opakowania po olejach, filtry
olejowe.
Przypominamy! Odpady należy samodzielnie przekazać pracownikom
ZGK z mobilnego PSZOK. Zabronione
jest pozostawianie odpadów w miejscu
zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz
po jego odjeździe!
Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy

przekazać odpady w ściśle określonych
(zgodnie z harmonogramem) godzinach.
Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się mobilny PSZOK?

– u l. Dworcowa pomiędzy tablicami drogowymi na wysokości posesji nr 72
Zielątkowo
11.30–11.55
– ul. Szkolna przy sklepie
Golęczewo
12.00–12.25
– ul. Dworcowa przy szkole
12.30–12.55
– ul. Tysiąclecia przy skrzyżowaniu z ul.
Krętą

21 maja (SOBOTA)

7 maja (SOBOTA)

Jelonek, Osiedle Grzybowe,
Suchy Las

14 maja (SOBOTA)

Złotniki-Osiedle
9.00–9.25
– ul. Miła przy placu zabaw
Złotkowo
9.30–9.55
– ul. Złota przy świetlicy
Chludowo
10.05–10.25
– ul. Szkolna przy szkole
10.30–10.55
– ul. Obornicka przy skrzyżowaniu z ul. Za
Parkiem
Chludowo – Zielątkowo
11.00–11.25

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

OGŁOSZENIE

Komunikat
w sprawie pomocy suszowej
16 maja rusza nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez
suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.
Rolniku!
• jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane
wystąpieniem suszy
- lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu,
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu,
• złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie
strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół
oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych
zjawisk atmosferycznych,
możesz ubiegać się o pomoc!
Zaloguj się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji
„Zgłoś szkodę rolniczą” i wydrukuj:
• protokół oszacowania szkód w swoim gospodarstwie w przypadku,
gdy szkody spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30%
lub
• kalkulację oszacowania szkód wyrządzonych przez suszę w
przypadku strat powyżej 5% na danej powierzchni upraw.

Dołącz do naszego zespołu
Aktualnie poszukujemy:
• elektryk ds. technicznych,
• kierowca-robotnik gospodarczy,
• operator maszyn-pracownik gospodarczy,
• robotnik ds. gospodarczych,
• konserwator ds. technicznych.

Aplikuj już teraz!

Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie
internetowej ARiMR.
Pamiętaj, że jeżeli nie ubezpieczyłeś upraw, wysokość pomocy
będzie pomniejszona o 50%.
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Kontakt:
605 113 557
rekrutacja@zzo.pl
www.zzo.pl

Uwaga! Dotyczy Biedruska,
Złotkowa i Złotnik!
Urząd Gminy Suchy Las zaprasza właścicieli nieruchomości w tych miejscowościach
do punktów konsultacyjnych programu „Czyste Powietrze” oraz Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
Punkty konsultacyjne będą otwarte:
• w Biedrusku – 26 maja 2022 r.,
godz. 14.00-18.00 w Domu Osiedlowym
(ul. Zjednoczenia 4),
• w Złotkowie – 9 czerwca 2022 r.,
godz. 14.00-18.00 w Świetlicy Wiejskiej
(ul. Złota 15A),
• w Złotnikach – 23 czerwca 2022 r.,
godz. 14.00-18.00 w Świetlicy Wiejskiej
(ul. Żukowa 14).
W ramach punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione 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 dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania

przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych.
W ramach punktu konsultacyjnego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
będzie można pobrać i złożyć deklarację
dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania
paliw. W poprawnym wypełnieniu deklaracji pomoże obecny na miejscu pracownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Suchy Las.
Deklaracje składane są od 1 lipca 2021 r.
Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie
deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem
z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w
przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw
uruchomionych po 1 lipca 2021 r., termin
ten wynosi 14 dni. Za brak złożenia deklaracji ustawodawca przewidział kary.

Można otrzymać dofinansowanie
nawet powyżej 20 tys. zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwartą edycję
programu „Mój Prąd”. Wnioski o dotację można składać od połowy kwietnia.
Program ten skierowany jest do
osób fizycznych, które wsparcie finansowe mogą uzyskać na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) oraz na
magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią.
Okres kwalifikowalności kosztów

liczony jest od 1 lutego 2020 roku. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) mogą ubiegać
się również dotychczasowi beneficjenci,
którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
Nabór wniosków prowadzony jest do
wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy, lecz nie dłużej niż do 22 grudnia 2022
roku.
Szczegółowe informacje oraz Generator
Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępne są na stronie Funduszu – mojprad.
gov.pl.				

Adoptuj przyjaciela!

Cześć, jestem Baloo, ale mówią też na mnie Bilbo. Wy
możecie mówić na mnie jak tylko zechcecie, tylko pomóżcie
mi znaleźć dom!

Osoby zainteresowane adopcją Bilbo zwanego również Baloo prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 783 552 272. Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej schroniska: schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: przystanekskalowo.

w w w.suchylas.pl

Fot. Dzika Fota

Chyba trochę się zasiedziałem w Skałowie – moi koledzy z sąsiednich boksów jeden po drugim znajdują nowe domy, a ja nadal tu siedzę
i czekam, aż uśmiechnie się do mnie los… Nie jest mi tu źle, opiekują się mną ciocie
i wujkowie, ale mój całkiem własny Człowiek i Dom – to by było coś… Bo przecież
świetny ze mnie gość! Nie dość, że przystojny jak nie wiem (no spójrzcie na te oczy,
a jaką mam cudną szorstką sierść!), to jeszcze sympatyczny. Szybko nawiązuję kontakt
z człowiekiem, nie ma we mnie agresji, a moim marzeniem jest aktywny dom z ogródkiem, bo jestem sporym psem i mam mnóóóóóstwo energii. Mam około 6 lat. Mogę
zostać kumplem większych dzieci. Niestety nie toleruję kotów, ale kto nie ma żadnych
wad, niech pierwszy rzuci smaczkiem!
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Biblioteka poleca

DLA DOROSŁYCH:
Christie Tate, Grupa. Jak jeden terapeuta i
kilkoro nieznajomych uratowali mi życie,
Czarna Owca 2022.
Życie Christie na
pozór wygląda idealnie. Osiąga najlepsze wyniki w szkole
prawniczej, a także
wygrała w końcu walkę z bulimią.
Dlaczego
więc
wciąż ma myśli samobójcze? Dlaczego
czuje się przytłoczona samotnością chociaż wokół pełno ludzi?
Dlaczego tak trudno jej się uśmiechnąć?
Grupa to osobisty pamiętnik Christie. Zachowane i przelane na papier w przystępny,
prozatorski sposób wspomnienia dają nam
obraz depresji z pierwszej ręki. Amerykańska eseistka skupia się w swojej książce przede wszystkim na terapii grupowej
i wpływie jaki miała na nią rozmowa
z szóstką innych chorych. Towarzyszymy
jej podczas kolejnych spotkań, (pod)świadomie wspierając i dopingując w tym nierównym starciu.

DLA MŁODZIEŻY:
Hania Czaban, Cały ten czas,
We Need Ya 2022.
Wyobraźcie sobie
przyszłość, a dokładniej datę 21 czerwca
2106 roku. Zapewne
w Waszej głowie pojawiła się wizja spokojnego,
upalnego
dnia, mogliście też
pomyśleć o rozwoju
technologicznym jaki
nas czeka albo eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. A jak zmieni się ta wizja, gdy
dowiecie się dodatkowo, że ta sama data
powtarza się już od pięciu tysięcy czterystu
sześćdziesięciu dziewięciu dni?
Tak właśnie wygląda rzeczywistość
Mar. Co noc, w trakcie Burzy, czas cofa się
o dwadzieścia cztery godziny, powracając
do punktu wyjścia. Motywowana chęcią
odkrycia co stało się z jej rodzicami, główna bohaterka opuszcza dom Ciotki i wyrusza do Miasta w poszukiwaniu odpowiedzi.
Niespodziewanie w trakcie podróży spotyka Artela – entuzjastę fizyki i posiadacza
niedziałającego wehikułu czasu. Czy razem
uda im się zdobyć odpowiedzi na mnożące
się pytania o otaczający ich świat?
Cały ten czas to debiutancka powieść

„Świat w jednym miejscu” –
Tydzień Bibliotek 2022
Tegoroczny tydzień bibliotek trwający
od 8 do 15 maja będzie już XIX ogólnopolskim wydarzeniem tego typu. Głównym celem tygodniowego programu promującego
bibliotekę jest przede wszystkim podkreślenie roli czytania w życiu człowieka. Poprawia jego jakość, kształtuje osobowość,
pomaga w edukacji, zdobywaniu wiedzy
w różnych dziedzinach, a także nabywaniu umiejętności poznawczych. Ponadto
tydzień ten ma również zwrócić uwagę na
zwiększanie się prestiżu zawodu bibliotekarza i popularyzować zainteresowanie
literaturą wśród szeroko pojętych kręgów
społecznych.
Świat w jednym miejscu to hasło promujące to wydarzenie. Okazuje się, że biblioteka XXI wieku to taki mikro- i makrokosmos
zarazem. Jest miejscem, w którym krzewi
się kulturę, jednym z wielu punktów na mapie. Stanowi oazę spokoju, wiedzy, ale też
otwiera drzwi „na świat”. Sprawia, że po
przekroczeniu progu można znaleźć się nie
tylko TU, ale równie dobrze w bardzo wielu
innych, często nieco odległych zakątkach
globu i nie tylko. A wszystko to dzięki ukrytym na kartach książek historiom, informa-
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cjom, fotografiom… W jednym momencie
możemy odbyć podróż w czasie do starożytnego Egiptu i poznać tajemnicę piramid,
czy też wraz z Juliuszem Cezarem dokonywać podboju Galii. Możliwa jest także wyprawa w Kosmos, a nawet w przyszłość
dzięki literaturze science-fiction. Biblioteka jest w wielu aspektach tegorocznego hasła uniwersalna. W bibliotece jest
przecież zebrana wiedza o wszystkim.
To w bibliotece poszukujemy odpowiedzi na mnóstwo pytań w zakresie wielu
dziedzin: literatury, fizyki, wędkarstwa,
historii świata, zmian klimatycznych, itd.
I zawsze otrzymujemy na te pytania rzetelne odpowiedzi. W bibliotece cała wiedza
o świecie jest wprost na wyciągnięcie
ręki.
Sucholeskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna z całą pewnością jest
również jednym z takich inspirujących
miejsc. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji
się o tym przekonać to bardzo serdecznie
zapraszamy Was do aktywnego uczestnictwa w majowym Tygodniu Bibliotek.
Być może w tym krótkim harmonogramie zaplanowanych na ten czas wyda-
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nastoletniej Hani Czaban, opowieść dystopijna, z motywem podroży w czasie i przyciągającą oko ilustracją autorstwa Karoliny
Nakazato na okładce.
DLA DZIECI:
Piret Raud, Ucho, Finebooks 2021.
Historia Vincenta van Gogha jest
wszystkim powszechnie znana. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co się stało z jego
uchem po odcięciu?
Piret Raud już spieszy z odpowiedzią!
Gdy pewnego dnia
Ucho obudziło się bez
głowy, nie rozumiało
co się dzieje. Kłębiące się pytania o to, co
się stało i gdzie jest
jego reszta pozostawały bez odpowiedzi.
Na przekór smutkowi i samotności próbowało znaleźć sobie nowy sens. Ale co
może robić Ucho jeśli jedyne co potrafi to
słuchać?
Ta książeczka to abstrakcyjna opowieść
estońskiej pisarki o poszukiwaniu nowej
drogi życiowej. Komizm przeplata się tutaj
z ważnymi lekcjami i uczuciami bliskimi
wszystkim czytelnikom. Ucho, ilustrowane ręką autorki, zachwyca ponadto prostotą rysunku i doborem kolorów.
rzeń znajdzie się coś na miarę Waszych
twórczych potrzeb. Zaplanowaliśmy m.in.:
warsztaty dla dzieci z Anną Kaźmierak
pod hasłem Podróż do Wietnamu z książką,
spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem oraz Elizą Piotrowską, która wraz
z Ciocią Jadzią zabierze najmłodszych do
Rio. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdziecie już wkrótce na naszej stronie
internetowej www.osrodekkultury.pl.

informuje

•

proponuje

• zaprasza

Jak mówić ciekawie o Konopnickiej?
Sprawdźcie razem z nami!

Miło nam poinformować, że sucholeska biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację projektu Od
dalekiej do bliskiej – o (naszej) Marii Konopnickiej z programu PARTNERSTWO
DLA KSIĄŻKI 2022. Poetka i działaczka
została ogłoszona przez Sejm RP Patronką
Roku 2022, obok tak znakomitych postaci
jak Wanda Rutkiewicz czy Maria Grzegorzewska. Podczas trwania projektu mieszkańcy i mieszkanki gminy Suchy Las będą
mieli okazję wziąć udział w kulturalnych
i animacyjnych wydarzeniach inspirowanych postacią Konopnickiej. W naszych
działaniach wykorzystamy ciekawe wątki, które przewijają się w jej twórczości:
ochronę dziedzictwa przyrodniczego czy

Kolej
w miniaturze

Nadwarciańska Kolej Drezynowa
oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie serdecznie
zapraszają na wystawę kolejek małych i dużych. W ramach obchodów
10-lecia NKD na wystawie pojawi się
gość specjalny: makieta modułowa
"Wajcha" w skali H0 o długości 11 metrów! Tegoroczna wystawa jest więc
wyjątkowa. Zapraszamy 1 czerwca
w godzinach 14:00-18:00 do sali widowiskowej. Wstęp wolny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

1 czerwca zapraszamy na koncert i warsztaty artystyczne z okazji
Dnia dziecka w Starym Barze w Chludowie. O godz. 14:00 wystąpi znany
i lubiany Wujek Ogórek, na którego koncercie usłyszymy utwory promujące najnowszą płytę Kolory Wujka
Ogórka tj.: Niezapominajki, Jeż, Tata,
Koncert w dżungli czy Pszczoły. Są to

wrażliwość na problemy społeczne. Połączymy poezję, przyrodę, teatr oraz plastykę i serdecznie zapraszamy wszystkich do
uczestnictwa!
Grupy zorganizowane mogą zapisać
się na lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Od maja do
czerwca wraz z Małgorzatą Swędrowską
podczas warsztatów Patataj! Pojedziemy
w cudny kraj będziemy poznawać tajniki
czytania wrażeniowego. We wrześniu młodzi miłośnicy i miłośniczki teatru wezmą
udział w zajęciach dyskusyjno-aktorskich
Nasz świat. Od maja aż do września zapraszamy również na familijne literackie mikrowyprawy z Marią Konopnicką
w Chludowie, Złotnikach Golęczewie, Biedrusku i Suchym Lesie. Podczas leśnych

spacerów uczestnicy będą mieli okazję
zbadać przyrodę (przez lornetkę oraz przez
lupę), rozpoznawać florę i tropić zwierzęta
- wszystko to pod okiem doświadczonych
edukatorów. Współprowadzącym wyprawy będzie animator przeplatający zadania
przyrodnicze z głośnym czytaniem fragmentów utworu Na jagody i ćwiczeniami
artystyczno-relaksującymi. Pierwszy spacer już 22 maja (w niedzielę) w Chludowie – start o godz. 9:00. Szczegółowe informacje będziemy na bieżąco publikować
na stronie www.osrodekkultury.pl oraz na
profilu facebookowym CKiBP. Honorowym patronem projektu jest Wójt Gminy
Suchy Las, a patronatem medialnym objęły
go miesięczniki Twój Tydzień Wielkopolski oraz Gazeta Sucholeska.

Dzień dziecka w Dolinie Muminków
Książki Tove Jansson są ważną częścią literatury dziecięcej, tak jak jednym z ważniejszych
świąt w roku jest Dzień dziecka. Dlatego w tym roku zapraszamy Was, małych i dużych,
do Doliny Muminków. 4 czerwca w godz. 10:00-14:00 Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy Suchy Las zmieni się w krainę zamieszkałą przez sympatyczne (i nie tylko)
stworzenia wymyślone przez Tove.
Znajdziecie tu różne stoiska i warsztaty
inspirowane postaciami z Doliny Muminków. Pojawią się m.in. warsztaty konstruowania maszyny latającej Migotka, na
których dzieci przy użyciu młotków, pił
i gwoździ zbudują z listewek własne pojazdy. Postać Tatusia Muminka scharakteryzują warsztaty, podczas których uczestnicy
stworzą pamiętniki idealne do spisywania
własnych przygód. Warsztaty szycia fartuszków przybliżą nam postać Mamusi
Muminka, a przy stoisku Panny Migotki
wykonamy plecione bransoletki. Ponadto pojawią się również m.in. ciekawostki
roślinne (Paszczak), muszle (Muminek),
zabawy i psoty z Małą Mi oraz pokazy
zamrażania ciekłym azotem z Buką i wytwarzania prądu z Hatifnatami. Będziemy

tworzyć kalejdoskopy z Ryjkiem, a także
wysłuchamy opowieści o przyrodzie inspirowanych wędrówkami Włóczykija. A to
wszystko w scenerii prosto z Doliny Muminków.

proste, melodyjne, ale przemyślane piosenki dla przedszkolaków, a głównym
tematem jest wyobraźnia dziecięca, która łączy rzeczywistość z marzeniami.
Wspomniana wyobraźnia przyda się też
dzieciakom podczas wspólnego malowania fotościanki w temacie Muminków,
które odbędzie się po koncercie.
Wstęp wolny

w w w.suchylas.pl
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Montownia
Wyobraźni

SPOTKANIE AUTORSKIE

RYSZARD
ĆWIRLEJ

23 maja 2022 // godz. 16:00
NA WARSZTATY PLASTYCZNE
ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU
7 - 9 LAT

ZAPISY:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SUCHYM LESIE
UL. SZKOLNA 16
TEL. 61 25 00 401
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13.05.2022 // godz.19.00
Moderator: Jacek Kaczmarski
Fot. Adam Ciereszko

WSTĘP WOLNY*

www.osrodekkultury.pl
facebook.com/CKiBP

*Wejściówki do odbioru w bibliotekach:
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Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16
tel. 61 25 00 401

Filia biblioteczna
w Złotnikach
ul. Dworcowa 2
tel. 61 81 25 659

Filia biblioteczna
w Chludowie
ul. Szkolna 2
tel. 61 81 16 503
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Barbara Wrońska

Drodzy, chciałabym Was zaprosić na swój koncert. Podczas niego usłyszycie wszystkie
moje dotychczasowe utwory jak np. Nie czekaj czy Nieustraszeni. Będziemy razem przemierzać prerię muzycznych uniesień i wzruszeń. Wystąpię w towarzystwie wspaniałych
muzyków. Wszystko po to, abyście mogli się trochę oderwać od ziemi, zadumać i ogrzać
przy naszych dźwiękach.
W tych czasach potrzeba Nam koncertów i energii jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.
Połączmy się razem i poddajmy muzycznemu nurtowi.
Wasza Barbara

Barbara Wrońska to polska wokalistka,
kompozytorka i autorka tekstów piosenek.
Jej muzyka jest bardzo różnorodna, ale
do określenia stylu i gatunku jej twórczości chyba najbardziej pasuje alternatywny
pop. Barbara Wrońska uczyła się gry na
skrzypcach już od czwartego roku ży-

cia. Artystka współtworzy zespół Pustki,
z którym wydała dwie płyty: 8 Ohm w 2004
i Safari w 2014 roku. Wspólnie z siostrą
Zuzanną tworzy w duecie o nazwie Ballady
i Romanse. Barbara Wrońska ma także na
koncie solowy album Dom z ognia, który
otrzymał nominację do nagrody Fryderyki

Na jagody! Mikrowyprawy
literackie z Marią Konopnicką
Nikt wam tego nie opowie,
Moje panie i panowie,
Jakie tam ogromne drzewa,
Ile ptaszyn na nich śpiewa,
(…)
Jak dąb w szumach z wichrem gada,
Jakie bajki opowiada!
Nikt tego nie opowie, to trzeba zobaczyć
na własne oczy, usłyszeć własnymi uszami i poczuć na swojej skórze! Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy kochają
przyrodę oraz książki na wyjątkowe wydarzenie – familijny spacer przyrodniczoliteracki po Chludowie. Ruszymy na wyprawę śladami bohaterów baśni poetyckiej
Na jagody Marii Konopnickiej. Będziemy
pochylać się nad owadami ukrytymi w trawach i zadzierać wysoko głowę, by przez
lornetkę śledzić ptaki. Kto wie… może uda
nam się spotkać Jagodowego Króla?
Spacer odbędzie się 22 maja 2022
w Chludowie. Wyruszamy o godz. 9:00
spod budynku filii bibliotecznej przy
ul. Szkolnej 2. Zapraszamy dzieci od 6 do
11 lat wraz z opiekunami. Prosimy zgłosić

w kategorii Album Roku Pop Alternatywny. Sama artystka również została nominowana w kategorii Kompozytor Roku (Muzyka Rozrywkowa).
Barbara Wrońska wystąpi z zespołem:
Pat Stawiński
Marcin Ułanowski
Tomek Kasiokiewicz
Miejsca siedzące nienumerowane.
Barbara Wrońska
27 maja 2022 r., godz. 19:00
sala widowiskowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16
bilety w cenie 50/40 zł N/U do nabycia
w sekretariacie CKiBP
oraz na www.bilety24.pl
narodowego w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2022.
Honorowym Patronem zadania jest Wójt
Gminy Suchy Las, pan Grzegorz Wojtera.

swój udział telefonicznie pod
numerem 61 2500 401.
W twórczości Marii Konopnickiej znajdziemy wszystko
to, co ważne: piękno przyrody,
czułą obserwację świata, zaangażowanie. Chcemy uczcić
ją jako jedną z Patronek Roku
2022 i serdecznie zachęcamy
do śledzenia naszej strony
oraz profilu na Facebooku,
gdzie będziemy umieszczać
informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach.
Mikrowyprawy literackie
odbywają się w ramach zadania Od dalekiej do bliskiej
- o (naszej) Marii Konopnickiej realizowanego przez
Centrum Kultury i Bibliotekę
Publiczną Gminy Suchy Las,
dofinansowanego ze środków
pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa

Szydełkujemy
kosz plażowy

będzie na Ciebie instrukcja, fachowa pomoc i miła atmosfera.

Już niedługo upragnione lato i wakacje. Czas na spotkania, wypoczynek, plażę i słońce. Właśnie dlatego zapraszamy
na kolejne warsztaty szydełkowe. Tym
razem wykonaj z nami swój własny, wyplatany pięknym ściegiem, koszy plażowy. Wybierz kolory sznurka i ruszaj do
nas, bo na warsztatach jak zwykle czekać

Koszt warsztatów: 110 zł / 50 zł z własnymi materiałami
Zapisy do 20 maja:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las
tel. 61 2500 400 i 61 2500 402

w w w.suchylas.pl
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Cały Suchy Las ukulele!

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las oraz Festiwal Cały Poznań Ukulele
2022 zapraszają na nieodpłatne, dwudniowe warsztaty gry na Ukulele zakończone
występem Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele!
Na warsztaty zapraszamy dzieci w
wieku szkolnym, młodzież i dorosłych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają
darmowe materiały edukacyjne!
Weź swoje ukulele i chodź pograć
z nami, tej! (jak nie masz jeszcze
swojego instrumentu – zgłoś nam,
pożyczymy Ci). Warsztaty odbędą
się w czwartek 19 maja w godz.
18:00-19:00 oraz w piątek 20 maja
w godz. 17:00-18:00 a prowadzić je
będą członkowie zespołu Pierwsza
Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Zachęcamy do zapisywania się na oba muzyczne dni.

Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona,
bezpłatne zapisy pod numerem telefonu:

61 2500 402.
Również w piątek (20 maja) o godz.
19:00 czeka na Was wyjątkowy koncert
– na naszej scenie wystąpi jedyna i niepowtarzalna Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele.
Na występ finałowy zapraszamy nie
tylko uczestników warsztatów, ale wszystkich mieszkańców całej Gminy i Powiatu
Poznańskiego! Bądźcie z nami!
Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w sekretariacie Centrum Kultury i bibliotece
w Suchym Lesie, w Starym Barze,
w bibliotece w Chludowie i w bibliotece w Złotnikach.
19-20 maja 2022 r.
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
nazwa

data

miejsce

Ryszard Ćwirlej
spotkanie autorskie

13.05
godz. 19:00

CKiBP – Suchy Las
wejściówki do odbioru w bibliotece

Eliza Piotrowska
spotkanie autorskie

16.05
godz. 10:00

CKiBP – Suchy Las, sala widowiskowa
zapisy pod numerem 612500401

Akademia Gier Planszowych
dla dzieci

16.05
godz. 16:00-18:00

CKiBP – Suchy Las, biblioteka
zapisy: 612 500 401
dla 2-12 graczy w wieku 6-10 lat

Czytanie na czekanie
dla dzieci 2-4 lat

19.05
godz. 11:00-12:00

Złotniki
wejściówki do wyboru w bibliotekach

Cały Poznań Ukulele
warsztaty ukulele

19.05
godz. 18:00-19:00
i 20.05
godz. 17:00-18:00

CKiBP – Suchy Las, sala widowiskowa
zapisy pod numerem: 612 500 402 / 400

Koncert Pierwszej Niesymfonicznej
Orkiestry Ukulele

20.05
godz. 19:00

CKiBP – Suchy Las, sala widowiskowa
wejściówki do odbioru w CKiBP oraz filiach

Bajanie na dywanie – Pomelo rośnie
dla dzieci 2-4 lat

20.05
godz. 16:00

CKiBP – Suchy Las, biblioteka
zapisy: 612 500 401

Mikrowyprawy z Marią Konopnicką
Na jagody
warsztaty dla dzieci 7-11 lat
Montownia wyobraźni
warsztaty dla dzieci 7-9 lat

22.05
godz. 9:00

Chludowo, filia biblioteczna
zapisy: 612 500 401

23.05
godz. 16:00

CKiBP – Suchy Las
biblioteka

Barbara Wrońska
koncert

27.05
godz. 19:00

CKiBP – Suchy Las, sala widowiskowa
50 zł / 40 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie
CKiBP oraz na www.bilety24.pl

Szydełkujemy kosz plażowy

28.05
godz. 10:00-13:00

CKiBP – Suchy Las, sala konferencyjna
koszt: 110 zł / 50 zł
(z materiałami/ bez materiałów)
zapisy: 612 500 402/ 400

Dzień Dziecka w Starym Barze
Koncert Wujka Ogórka
i wspólne malowanie muminkowej fotościanki
Wystawa
kolejek Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej

01.06
godz. 14.00

Stary Bar
w Chludowie
wstęp wolny

01.06
godz. 14:00-18:00

CKiBP – Suchy Las, sala widowiskowa
wstęp wolny

Dzień dziecka w Dolinie Muminków

04.06
godz. 10:00-14:00

CKiBP – Suchy Las
informacje i zapisy na warsztaty: 612 500 402

Zastrzegamy prawo zmian w programie
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O drzewach

Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. Aż sześć gmin powiatu
poznańskiego ma na swoich herbach wizerunek drzew lub liści. Nic w tym dziwnego, skoro
wiekowe drzewa to ważny element krajobrazu regionu – zarówno drzewiej, jak i dziś.
Owiane legendą
Nazwa miasta Buku wywodzi się od
okazałego drzewa, pod którym po udanym
polowaniu zasnął snem wiecznym książę
Mieszko I. Z innym władcą kojarzy się dąb
Bartek w Owińskach, zasadzony przez ry-

cerza o tym imieniu na rozkaz Władysława
Jagiełły. Ponoć drzewo podziwiał później
sam Napoleon, któremu zawdzięcza swe
imię lipa niedaleko Osowej Góry. Ze sławną postacią związana jest też martwa sosna
przy Alei Filozofów. Niegdyś siadywał pod
nią sam Zygmunt Krasiński, czytając tam
listy od ukochanej. Z Wierzenicy blisko na
ścieżkę Kraina Modrej Przygody, do osady Odrzykożuch. Ciekawe, komu uda się
odnaleźć łupy zbójców zakopane tam pod
okazałym dębem? Wśród dendrologicznych ciekawostek wyróżnia się rezerwat
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej. Tamtejsze 200-letnie modrzewie
wyrosły ponoć z nasion przywiezionych
przez cystersów z Wągrowca, z klasztoru
na Świętym Krzyżu. Niezwykłym miejscem jest też Polana Zabytkowego Dębu
niedaleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi
pamiątkowy kamień, ćwiczyli niegdyś
skauci, a wcześniej wisiał cudowny obraz
Matki Boskiej.
Rogalińska dąbrowa
Najsłynniejsze drzewa regionu to oczywiście sędziwe dęby Lech, Czech i Rus.
Ten ostatni, 800-letni najstarszy okaz w
Polsce został sklonowany i w efekcie w
Rogalinie zasadzono jego młodszego „brata”. Na terenie całego Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego doliczono się ponad 1400
pomnikowych dębów. Malownicze drzewa znalazły się na płótnach Michała Wy-

wiórskiego w Galerii Obrazów w Rogalinie.
Przyciągają też fotografów, którzy szczególnie upodobali sobie dąb zwany Orłem, ale
fotografują też kapliczkę wewnątrz
wielkiego, pustego
pnia koło Rogalina.
Sędziwe olbrzymy
można oglądać na
trasach nowych
szlaków pielgrzymkowych – Rogalińskich Dróg Ducha

Świętego – oraz w ramach gry TRInO Szlakiem majestatycznych dębów.
Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyńskiego
Arboretum Kórnickie to najstarsza i największa tego typu placówka w Polsce.
Obiekt można zwiedzać, korzystając z
aplikacji, gier turystycznych (quest, TRInO, Odkrywca Zdobywca) albo ścieżki
Drzewa świata. W arboretum rośnie najokazalszy w Polsce cypryśnik błotny oraz
najgrubsze buk i wiąz w powiecie poznańskim. Do tej listy można dopisać rekordowe okazy kasztanowca, tulipanowca i
platana w parku przy Pałacu Jankowice,
od niedawna opisane na dendrologicznych
tablicach. Listę rekordzistów uzupełnia
cis o pięciu pniach w Murowanej Goślinie
oraz okazały modrzew na terenie Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.
Tamtejsze drzewa można poznać na trasie
questu – gry terenowej.
Zabytkowe aleje
Efektowną aleję w Obornikach tworzą piękne okazy igliczni trójcierniowej.
Ozdobą Parku Orientacji Przestrzennej w
Owińskach jest pomnikowa aleja grabowa.
Po drugiej stronie Warty ścieżka biegowa
Łysy Młyn przebiega obok grupy wiekowych Dębów Marianowskich. Inna ścieżka,
przez Dolinę Kończaka pozwala dotrzeć do
Stobnickich Babek, czyli… okazałych sosen. Wśród sosen wyróżniają się okazy o

w w w.suchylas.pl

efektownie powyginanych korzeniach, rosnące nad Wartą w Puszczykowie i nad Jeziorem Miejskim w Puszczy Zielonce. Na
terenie tego kompleksu ciekawych drzew
nie brakuje. Rowerzyści na trakcie bednarskim mijają aleję dorodnych kasztanowców, a w rejonie Tuczna rośnie las żywot-

ników – efekt eksperymentu niemieckich
leśników. Drzewa Arboretum Leśnego w
Zielonce najlepiej
poznawać na trasie nowego questu
W sercu Puszczy.
Szczególnie wyróżniają się metasekwoje chińskie
– żywe skamieniałości. Na terenie
gminy Śrem drzewa
pomnikowe
noszą własne imiona, jak Kartograf, Łężek
czy Synergia. Olsze i jesiony przy promenadzie nadwarciańskiej w Śremie nazwano
od najpopularniejszych imion w gminie.
Najgrubszym z drzew w okolicy jest rosnący na Łęgach Mechlińskich Dąb Śremiak.
Drzewa w roli głównej
Typy lasów, tworzące je drzewa i owady żyjące w drewnie można poznać w
Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Na wystawie w Jeziorach uwagę zwraca pień olbrzymiego dębu.
Spojrzenie na żywe drzewa, ale z nieco innej perspektywy zapewnia Podniebna EkoWioska w DELI Parku na obrzeżach parku.
Tematem wiodącym ekspozycji Ośrodka
Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn jest z
kolei martwe drewno i zasiedlające je organizmy – od najrozmaitszych owadów po
grzyby. Drzewa w roli głównej występują
też w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych, gdzie można posadzić dąb, by
uczcić szczególną okazję w zupełnie nietuzinkowy sposób.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z
Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego 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.
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Czy wiesz, że… Woś był
człowiekiem teatru i patriotą
9 kwietnia minęła 265. rocznica urodzin Wojciecha Bogusławskiego.
Wojciech Bogusławski (Woś, tak wołano
na niego w rodzinnym domu) urodził się 9
kwietnia 1757 roku w Glinnie, w nieistniejącej już wsi na terenie dzisiejszego poligonu
wojskowego w Biedrusku. Był wszechstronnym artystą – aktorem, reżyserem, śpiewakiem, dramatopisarzem, założycielem
szkoły kształcącej aktorów, trzykrotnie dyrektorem Teatru Narodowego, a do tego
wielkim patriotą.
Wojciech Bogusławski cieszył się
ogromnym autorytetem w czasach, w których żył. Sam król Stanisław August Poniatowski podczas obrad Sejmu Czteroletniego upatrywał w Bogusławskim – poprzez
jego osobę i teatr – szansę dla upowszechnienia wśród społeczeństwa idei reform
ustrojowych, których ukoronowaniem
było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Co
ciekawe Bogusławki znalazł się w gronie
tych intelektualistów, którzy
przez króla zostali zaproszeni
do konsultowania treści tego
historycznego dokumentu.
Sława o Bogusławskim nie
przeminęła jednak wraz z jego
śmiercią. Mieszkańcy gminy
Suchy Las upamiętniają jego
osobę i dokonania. Tak, by
świadectwo o wybitnym człowieku, który pochodził z Glinna przetrwało w pamięci kolejnych pokoleń.
W piątek 22 kwietnia Bogusławski (w tej roli dr Piotr
Napierała) w towarzystwie Pań

(Ewy Drzewieckiej i Wioletty Strychalskiej) zawitał do Suchego Lasu. Spotkał
się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1,
która nosi jego imię. Przed Urzędem Gminy z wójtem Grzegorzem Wojterą przystanął przy ławeczce, upamiętniającej
jego osobę i pojawił się w rodzinnym
Glinnie, gdzie znajduje się głaz z pamiątkową tablicą i symboliczny grób
Bogusławskiego.
Jak podkreśla dr Piotr Napierała, takie
działania są niezwykle ważne. – Chodzi
o to, by historia była czymś żywym, a nie
tylko zapisaną kartką papieru. Dlatego
podczas tegorocznego spotkania z Wosiem, młodym ludziom przybliżaliśmy
epokę, w której żył – kulturę czy panujące wówczas obyczaje.
Ponadto działania te wpisują się w ideę,
która przyświecała przyjętemu w 2018

Sławę moją
zostawiam zdaniu
potomności…

Stowarzyszenie Kulturalne im. Wojciecha Bogusławskiego, jak co roku,
uczciło pamięć swojego patrona.
W rocznicę jego urodzin, 9 kwietnia
delegacja stowarzyszenia w składzie:

Dariusz Jagodziński, Adam Urbański
i aktor Mieczysław Hryniewicz wraz
z Dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu Maciejem Nowakiem i Mieczysławem Leśniczakiem z Capelli Zamku
Rydzyńskiego, udała się do
Glinna, gdzie zostały złożone
wiązanki kwiatów i zapalono
znicze.

roku oświadczeniu Rady Gminy Suchy Las, która ustanowiła
w gminie Suchy Las corocznie
„Kwiecień miesiącem Wojciecha
Bogusławskiego”.
bs

WYCE PO NOSZYMU

Zapraszamy do kolejnej odsłony dowcipów w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana
Strugarka, mieszkańca Biedruska.
– Dzwuni dziadzia do okulisty.
Chciołem się zapisać na wizytę – zaczyna. Szwesterka po drugiej stronie
mówi, że wpierw musi szpycnąć w
grafik. Po długiej chwili cuś chrobota
wew słuchawce i odzywa się ta istna. – Wymarałam dla Pana najbliższy
wolny termin. – No a na kiedy tyż Pani
mnie chce zapisać – wygęgoł dziadzia. – 26 lutego, dokładnie za cztery
lata. – A… na rano czy na popołudnie
– beble dziadzia. – Ady teroz jeszczy
Panu nie powiem, przecież to dopiero
za cztery lata. – No ale na rano mom
już zaklepany ogónek do ortopedy.
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Przylozł wuja do swojego krześnioka.
– Jak Ci idzie w lani – pyta. – Obleci, z
rachci dostołem ostatnio tróję a z polwy
trzy na szynach. – Ady to chyba nie rychtyg – dziwi się wuja. – A z innych przedmiotów, na tyn przykład z gegry? – drąży
krzestny. – Obleci – pada odpowiedź.
– No jak tak, to powiedz no mi ino, gdzie
leży Finlandia. Szczon szpycuje na wuja
z winkla i wzruszając ramionami odpowiada: – Ady wuja, przecież wszyscy to
wiedzą, że stary trzymie ją w barku.
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– Zacząłem szpilować na puzonie –
mówi do brachola Eda. – Ady co ty nie
powiesz, bydziesz bąboł z wiaruchną w
jakimś zespole? – pyta zaciekawiony
braćka. – Ady do tego to jo ni mom zmiru.
Po prostu somsiod mi idzie na nerwy.

„100 lat to za mało! 150 by się zdało”

Pani Władysława Posanow z Chludowa świętowała setne urodziny! W tym uroczystym dniu
z kwiatami, życzeniami u Jubilatki pojawiła się rodzina, a także delegacja reprezentująca
mieszkańców Chludowa – w składzie: sołtys Halina Gramsch, Anna Wieland i Ewa Młodorzyńska.

Pani Władysława z domu Łukasiewicz
urodziła się 20 kwietnia 1922 roku w Sulejowie. Po II wojnie światowej wyszła
za mąż za Pana Władysława Posanowa, z
którym dochowała się pięciorga dzieci – 1 córkę i 4 synów, dziewięciorga
wnucząt, jedenaściorga prawnucząt,
a nawet praprawnucząt.
Państwo Posanowie mieszkali we
wsi Ludowisko, w powiecie obornickim. Mieli tam duże, 17 ha gospodarstwo rolne, pośród lasu. Pan Władysław był gajowym. Do Chludowa, za
namową rodziny, do rodziców Pani
Władysławy przeprowadzili się w
1969 roku.
– Mama w życiu przeszła swoje,
także zdrowotnie – mówi córka Irena. – Przed kilkunastoma laty zachorowała na nowotwór jelita grubego,
który na szczęście operacyjnie udało
się usunąć. Od kilku lat ma poważne
problemy z nogami i kłopoty z pamięcią.
Dlatego zdecydowaliśmy się poszukać jej
należytej opieki.
Pani Władysława od dwóch lat mieszka
w poznańskim Domu Pomocy Społecznej.
– Mama jest z tego zadowolona i poza tym,
że musi poruszać się na wózku i jak sama
mówi w głowie jej się czasami miesza, jest
w dobrej kondycji – dodaje Córka. – W
dniu setnych urodzin wszyscy odwiedzający mamę podkreślali, że wygląda świetnie,
jak na te lata. Mama ma apetyt, serce ma
zdrowe, nawet czyta gazetę bez okularów.
Ostatnio przeczytała, że królowa Elżbieta
II dzień po jej urodzinach skończyła 96

lat i skomentowała to tak: Jaka ona stara
(uśmiech). A ja jej odpowiedziałam: A Ty
jesteś jeszcze młoda, bo masz dopiero 100
lat (uśmiech).
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Wraz z rodziną u Pani Władysławy z życzeniami – przede wszystkim zdrowia – pojawiły się mieszkanki Chludowa. Jubilatka
była i nadal jest bardzo lubiona przez miejscową społeczność, która o niej pamięta i
dlatego w tym szczególnym dniu jej przedstawicieli nie mogło zabraknąć u Pani Władysławy. – Wspaniała kobieta! Mówimy na
nią Babcia Posanówka – mówi Anna Wieland. – Opiekuńcza, serdeczna, niezwykle
uczynna. Jest dla nas jak rodzina.
Do tego należy również dodać, że bardzo towarzyska. Dom Pani Władysławy
zawsze był otwarty dla gości, lubiła ich
przyjmować, a na niedzielę zawsze musiał
być upieczony placek. Pani Władysława,
gdy była młodsza nie tylko dobrze piekła, ale i gotowała, co podkreśla jej córka.
– Dużo się w kuchni od niej nauczyłam. Pani
Władysława lubiła także pracę w ogrodzie.
Była aktywna, nawet jeszcze przed kilkoma laty. – Nawet, jak miała 95 lat chodziła do kościółka, a rowerem jeździła do 85.
roku życia – dodaje Pani Irena.
Pani Władysławie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i również życzymy dużo
zdrowia!
BS
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Świąteczna pomoc – Pogotowie
Rodzinne w Złotkowie

Już od dziewięciu lat w Złotkowie, na terenie gminy Suchy Las, działa Pogotowie Rodzinne
prowadzone przez panią Lidię Janus z mężem.
Pogotowie daje tymczasową rodzinę dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez
swoich rodziców biologicznych. Opiekę i rodzinną atmosferę znalazło tam
już ponad czterdzieścioro dzieci.
Dzieci są przywożone do Pogotowia głównie przez Policję; o
różnych porach dnia i nocy. Spędzają tam od czterech miesięcy
do nawet trzech lat, zanim ruszą w dalszą drogę – powracając
do rodziców biologicznych lub przechodząc do rodzin adopcyjnych.
Wiek dzieci zawiera się w przedziale od kilku dni do trzynastego roku
życia. Pogotowie Rodzinne Państwa
Janus jest przystanią, w której dzieci
czują się bezpiecznie, żyją w rodzinnej atmosferze, nadrabiają zaległości
edukacyjne i nabierają sił przed wyruszeniem w dalszą drogę życiową.
Jak mówi pani Lidia: – Największą radością dla nas jest spotykać „nasze dzieci”

co jakiś czas, patrzeć jak rozkwitają i są
szczęśliwe w nowych rodzinach.
Obecnie Pogotowie tworzy rodzinę
wraz z siedmiorgiem dzieci w wieku od
roku do czterech lat. Możliwości świadcze-

nia pomocy przez Pogotowie są wielkie,
ale jednak ograniczone – głównie przez
finanse. Dlatego istotne jest, abyśmy dostrzegali istnienie tak ważnych podmiotów

Tacy jesteśmy!

Mijają kolejne, długie szare dni w naszej lokalnej społeczności. I nagle coś się zmienia. Do
Biedruska w godzinach popołudniowych podjeżdża autobus z kobietami i dziećmi. Dotarli
do nas po wielu dniach podróży w pociągach czy autobusach, zostawiając „tam” swoich
mężów i swoje rodziny.
A „tam” huki bomb – ciągłe uciekanie
do piwnic i życie w strachu, przerażeniu,
gdy wszystkiego zaczyna brakować i z
dnia na dzień jest coraz gorzej, a pociski
wybuchają coraz bliżej. Jedyny ratunek
ucieczka, ale gdzie, dokąd i z kim…
Żony poświęcają swych mężów, aby
bronili ojczyznę – miasta i domy,
aby miały do czego wrócić, a same
z rzeczami niezbędnymi, pozbieranymi w pośpiechu wyruszają na
tułaczkę, gdzie bomby nie lecą, by
ratować swe dzieci, gdzie może są
dobrzy ludzie. Byle do granicy…
Dla matek z dziećmi to inny
świat, gdzie ludzie mówią innym
językiem. Ale wiedzą, że „tu” są
osoby, które chcą im pomóc, przygarnąć i się nimi zaopiekować. Znika strach, że ktoś jeszcze będzie do
nich strzelał.
Do Biedruska, do Pałacu przyjechała grupa 40 – 50 osób. Tu
kobiety z dziećmi otrzymały dach nad głową, swój pokój, posiłki i życzliwą polską
obsługę. W następnych dniach dojechały
kolejne osoby, obiekt zapełnił się (dziś go-
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ścimy już ponad 250). Druga grupa została
ulokowana w Poznaniu przy ul. Warszawskiej, gdzie organizujemy salę telewizyjną,
suszarnię, pralnię, pokój zabaw dla dzieci. Dokupiliśmy ponad 60 łóżek, głównie piętrowych, do tego materace, kołdry,
pościele itd. Na apele w Internecie i ko-

ściele ludzie przynoszą odzież, słodycze,
zabawki, suszarki, koce, materace. Ludzie
zwykli przynoszą to, co mają. Nasz budżet
po tygodniu przekroczył 100 tys. zł, ale
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w naszym sąsiedztwie i pomagali im w
funkcjonowaniu.
Z inicjatywą wsparcia działalności
złotkowskiego Pogotowia Rodzinnego
wystąpiło w ostatnim czasie Stowarzyszenie Bratniej Pomocy ODD FELLOWS w
Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkopolski oddział ma od kilku lat siedzibę w
Suchym Lesie. Członkowie Stowarzyszenia przed Wielkanocą odwiedzili Pogotowie Rodzinne i przekazali artykuły, które
w przeprowadzonym wcześniej wywiadzie
pani Lidia wskazała jako najbardziej potrzebne.
Odd Fellows jest międzynarodową organizacją charytatywną. W
Polsce ma status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że można wesprzeć jej działalność przekazując 1% podatku poprzez wpisanie
numeru KRS 0000065259. Obecnie
większość działań Stowarzyszenia
przykuwa szeroko pojęta pomoc dla
Ukrainy, ale organizacja ma potencjał, aby czynnie wpierać potrzebujących na terenie kraju. Wielkopolskiemu oddziałowi Stowarzyszenia
szczególnie bliska jest gmina Suchy Las.
Prośby o wsparcie można kierować na adres: pomoc@ioof.pl.
Andrzej Rakowski

potrzebującym w tej sytuacji staramy się
nie odmawiać, w tym momencie zdajemy
egzamin z człowieczeństwa.
Tu w Biedrusku każdy z 4-osobowej
załogi Pałacu raz w tygodniu pracuje w
wolontariacie. Dziennie wydajemy ok. 120
– 140 obiadów. Panie Paulina i Małgosia
starają się, aby na czas był smaczny posiłek. Zrobiło się ciepło, są wyjścia do parku.
Na świeżym powietrzu zorganizowaliśmy
spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z
Biedruska z gośćmi z Ukrainy, które społecznie prowadziła grupa Pana Wysockiego z Bolechowa. Dziękujemy!
Duży wkład integracyjny i
zaangażowanie wykazują Panie
Grażyna i Monika. Państwo Stoińscy po obejrzeniu warunków
zakwaterowania w Poznaniu
przywieźli krzesła, stoliczki,
kołdrę itd. Potrzebne były telewizory, pralka – już są w obu lokalizacjach. Dotarł do nas także
samochód z darami spożywczymi z Wielkiej Brytanii. Dziękujemy!
Dziękujemy wszystkim pomagającym. Taka jest właśnie
społeczność Biedruska i okolic.
Pokazała swą ludzką twarz w obliczu nieszczęścia innych. My nie ryzykujemy dużo – nasi rodzice, dziadkowie pomagając ryzykowali znacznie więcej.
Jan Kucharski

Święta w Polsce po ukraińsku

Była msza św. w parafii w Sobocie ze święceniem pokarmów, a po niej spotkanie
w świetlicy z życzeniami, zajączkiem i słodkim poczęstunkiem. Parafianie – mieszkańcy
Golęczewa przygotowali dla swoich gości z Ukrainy święta wielkanocne.
cza parafii w Sobocie ks. Krzysztofa Andrzejewskiego przekazał obrazki z wizerunkiem Matki Sobockiej. Ponadto dzieci i
młodzież z Ukrainy otrzymały wielkanocnego zajączka – paczuszki pomogli przygotować: z Urzędu Gminy Referat Promocji oraz Referat Ochrony Środowiska,
a także Zakład Gospodarki Komunalnej
Suchy Las.
Zając wielkanocny to tradycja świąt
nieznana naszym wschodnim sąsiadom.
– A tak Wielkanoc tak samo świętujemy

FOT. Arkadiusz Bryś

– To była wspólna inicjatywa z naszym
proboszczem – podczas niedzielnego spotkania mówiły członkinie KGW GolęczeWianki. – Ten świąteczny stół został przygotowany przez mieszkanki Golęczewa.
Przy wielkanocnym stole zasiadły osoby,
które w parafii znalazły schronienie przed
wojną – poczucie bezpieczeństwa i opiekę.
Przybyły tu z różnych stron Ukrainy, także z
Hniwania, miasta partnerskiego Gminy Suchy Las. Siostry Katia i Dasza w Golęczewie są od miesiąca ze swoimi dziećmi. To

Mszę oraz spotkanie na język ukraiński tłumaczyła Oksana Polańska

właśnie ze względu na nie zdecydowały się
opuścić swoje rodzinne strony. – Tęsknota
jest. Tata, mama, mężowie zostali w Hniwaniu. To nasze pierwsze święta poza domem
– mówiły.
Życzenia, by kolejne święta Ukraińcy
mogli spędzić już w swoich domach, złożył Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Do świątecznych życzeń dołączyli się
także – w imieniu mieszkańców sołtys wsi
Katarzyna Kachel, przewodnicząca KGW
GolęczeWianki Ilona Ciok. Arkadiusz
Bryś, mieszkaniec Golęczewa od probosz-

– mówiła Pani Lesia z Tarnopola. – Jest
święcenie potraw, śniadanie wielkanocne.
Na śniadanie wielkanocne jest wszystko z
koszyka. Trochę na słono, trochę na słodko – pieczemy paski (wielkanocny chleb),
babeczki. Na niektórych wsiach śniadanie
wielkanocne spożywane jest nad samym ranem, po powrocie z cerkwi. Tam mieszkańcy do cerkwi idą już o 3-4 w nocy. Mamy
też lany poniedziałek.
W Golęczewie na świątecznym stole królowały ciasta upieczone przez mieszkanki.
Panie specjalnie na tę okazję przygotowały

Nr konta: 12 9043 1054 3054 0021 4641 0184
Tytułem: Darowizna na rzecz Ukraińców

Zachęcam 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.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

w w w.suchylas.pl

FOT. B. Stachowiak

Darowizna na rzecz Ukraińców
Szanowni Państwo!
Pomoc dla obywateli Ukrainy, udzielana przez Polaków po wybuchu wojny u naszego wschodniego sąsiada, przeszła najśmielsze oczekiwania całego świata. Każdy
pomaga w zakresie, na który może sobie pozwolić. Ramiona Polaków otwarły się szeroko dla pokrzywdzonych. Gmina Suchy Las uruchomiła rezerwy budżetowe, aby pokryć bieżące koszty, związane z pomocą uchodźcom ukraińskim. Utworzone zostało
konto, na które można przekazywać darowizny, na rzecz kontynuacji pomocy.

także wielkanocną paschę drożdżową.
W tym roku prawosławna Wielkanoc
wypadała tydzień po Wielkanocy katolickiej. Wyznawcy m.in. prawosławia świętowali ją 24 kwietnia.
BS
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zespół szkół im. 7 pułku strzelców konnych wlkp. w biedrusku

Konkurs mitologiczny

W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Biedrusku 6 kwietnia zagościli bogowie i herosi
z mitologii greckiej, odbył się bowiem szkolny konkurs mitologiczny. Uczestnikami byli
uczniowie klas piątych i szóstej.
Pierwszą konkurencją, w której musieli
zaprezentować swoje umiejętności, była
scenka przedstawiająca dowolny mit. Jury
w składzie: Pani Dyrektor Marzena Szymańska, Pani Bogdana
Sulińska – nauczyciel historii i
geografii oraz Pani Jolanta Jedynak – organizator konkursu, brało pod uwagę zgodność scenki
z treścią i wymową mitu, stroje
i rekwizyty, opanowanie tekstu
oraz pomysłowość. Uczniowie
wykazali się taką kreatywnością, że zachwycili i niemal do
łez rozbawili jury i publiczność,
złożoną z rówieśników.
Potem było już trudniej. Kolejne konkurencje wymagały wiedzy zaczerpniętej z kilku rozdziałów „Mitologii”

Jana Parandowskiego. Uczestnicy musieli
w ciągu trzech minut wypisać jak najwięcej imion postaci mitologicznych zaczyna-

jących się na litery A i H, rozpoznać bohaterów przedstawionych na rysunkach,

Święto Patrona Szkoły
W sobotę 23 kwietnia nasza szkoła obchodziła swoje najważniejsze święto. W sposób inny
niż zazwyczaj uczciliśmy naszego Patrona – 7 Pułk Strzelców Konnych Wlkp.

Ponieważ w szkole mamy coraz więcej dzieci, uczniowie zostali podzieleni na
dwie grupy wiekowe. Młodsi, z klas 1-3,
przyszli wcześniej. O 8 w hali sportowej
odśpiewaliśmy hymn szkoły, następnie
delegacja z klas trzecich, wraz z Panią
Dyrektor Marzeną Szymańską, udała się
pod pomnik 7 PSK Wlkp., by złożyć tam
kwiaty, a każda klasa pod opieką nauczycieli wzięła udział w „pociągu do historii”.
Aby dojechać do celu, należało na każdej
„stacji” wykonać jakieś zadanie. Dzieci
malowały mural przedstawiający ułana,
wykonywały kotyliony w barwach pułkowych (oliwkowy, żółty, biały), zapoznawały się z dziejami Patrona, a następnie
rozwiązywały quiz oraz układały we właściwej kolejności słowa hymnu szkoły. Nie
zabrakło też ćwiczeń fizycznych. W myśl
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hasła „Bądź sprawny jak ułan!” uczniowie
pokonywali tor przeszkód, korzystając z
różnorodnych przyrządów i przyborów. Na
innej stacji zyskiwali umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dzięki uprzejmości Fundacji Rysy (#cisneklate) mieli możliwość wykonywania
ćwiczeń na profesjonalnym manekinie,
z użyciem aplikacji pokazującej tempo
i głębokość ucisków podczas resuscytacji.
Dzieciaki obejrzały także sprzęt do gaszenia pożarów, pokazany przez Straż Pożarną
z Bolechowa.
O 11 zjawili się uczniowie z klas 4-8.
Po krótkiej uroczystości w hali sportowej
z udziałem sztandaru szkoły, społeczność
szkolna udała się pod pomnik 7 PSK, by
uczcić poległych żołnierzy złożeniem
kwiatów. Po powrocie uczniowie, podzie-
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połączyć imiona Muz z dziedzinami sztuki,
których były patronkami, zestawić imiona
bogów z ich atrybutami i przypisanymi im
zwierzętami, a na koniec zagrać w ruletkę,
czyli odpowiedzieć na wylosowane pytania.
Rywalizacja była zacięta, wreszcie
wyłoniono zwycięzców. Okazali się nimi
uczniowie klasy 5a: Ada Haliniak, Patrycja
Pietrzak i Adam Ślęzak. Drugie
miejsce zajęła drużyna z klasy
szóstej w składzie: Lena Naworska, Filip Wesołowski i Alan
Kwiecień, a trzecie – reprezentanci klasy 5a: Bartosz Kuc,
Alan Kozioł-Wysocki i Szymon
Janczak.
Serdecznie gratulujemy nie
tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestnikom, którzy musieli
wykazać się sporą wiedzą, zaangażowaniem, pomysłowością
i na pewno dobrze się przy tym
bawili!
Jolanta Jedynak

leni na zespoły klasowe i międzyklasowe,
projektowali grę planszową o Patronie
Szkoły, układali puzzle przedstawiające
zabytkowe obiekty w Biedrusku. Podobnie jak ich młodsi koledzy, wykonywali
kotyliony, uzupełniali słowa hymnu szkoły i uczestniczyli w zajęciach z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto rozwiązywali test o dziejach 7 PSK
Wlkp., oglądali prezentację i szukali po
całej szkole wskazówek, pozwalających na
rozwiązanie krzyżówki historycznej.
Na zakończenie wszyscy uczniowie
jedli grillowane kiełbaski, ufundowane
przez Radę Rodziców. Apetyt dopisywał,
podobnie jak słoneczna pogoda i dobre humor uczestników. Taki sposób obchodów
Święta Patrona Szkoły, mniej koturnowy,
angażujący wszystkie dzieci, wzbudził pozytywne emocje, a wiedza na temat dokonań żołnierzy 7 PSK Wlkp. z pewnością się
zwiększyła.
Jolanta Jedynak

Szkoła podstawowa nr 1 im. wojciecha bogusławskiego w suchym lesie

Spotkanie uczniów z pisarzem
Waldemarem Cichoniem
Uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie
uczestniczyli w spotkaniu on-line z autorem książek Waldemarem Cichoniem.

W końcowej części pisarz odpowiadał
na pytania, które wcześniej zostały przygotowane przez uczniów.
Radzie Rodziców należą się podziękowania za ufundowanie do biblioteki szkolnej książek Pana Cichonia.
Julia Karolczak

Pisarz tworzy literaturę dla dzieci.
Uczniom znany jest zwłaszcza z książki
„Cukierku, ty łobuzie!”, która jest lekturą szkolną w nauczaniu zintegrowanym.
Fragmenty książek Waldemara Cichonia,
nauczyciele bibliotekarze czytali uczniom
w dniach bezpośrednio poprzedzających
spotkanie.
W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, dlaczego autor został pisarzem
i co spowodowało, że napisał aż dziesięć
książek o psotnym kotku Cukierku. Dużym zaskoczeniem dla dzieci był fakt, że
historie, o których opowiadają książki,
wydarzyły się naprawdę. Dzięki spotkaniu
uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda
żywy, prawdziwy Cukierek.
Pisarz zaprezentował także inne książki,
które zostały przez niego napisane.

Anna Budna
Justyna Marciniak

Tydzień Świadomości

W tym roku przygotowując się do nadejścia wiosny, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej
nr 1 w Suchym Lesie zorganizowaliśmy Tydzień Świadomości. Uczniowie wszystkich klas
wzięli udział w prezentacjach, pogadankach, rozmowach, zbiórkach.
Rozwiązywali liczne quizy, wypełniali karty pracy, tworzyli kolorowe prace
plastyczne. Wszystkie te działania miały
służyć uwrażliwieniu naszych uczniów na
innych ludzi, na ich potrzeby i marzenia.
Tematem przewodnim spotkań był zespół downa. Uczestnicy mogli poszerzyć
swoją wiedzę w zakresie trisomii, poznać
historie ludzi, którzy urodzili się z tą wadą
genetyczną, a przede wszystkim włączyć
się w obchody Światowego Dnia Zespołu
Downa, który przypada właśnie 21 marca.

Pomimo tego, że poruszane problemy
były niezwykle trudne, uczniowie podołali
wszystkim założeniom projektu, a pierwszy dzień wiosny upłynął pod znakiem kolorowej skarpetki.
Bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Organizatorzy: Samorząd Uczniowski
Szkolne Koło Wolontariatu
Biblioteka Szkolna

Przedszkole w biedrusku – zespół szkóŁ im. 7 pułku strzelców konnych wlkp.

Obchody Dnia Ziemi

Przedszkolaki z grupy „Misie” oraz „Skrzaty” z Przedszkola
w Biedrusku, wystawiły przedstawienie z okazji
największego ekologicznego święta świata – Dnia Ziemi.

Celem wydarzenia było uwrażliwienie przedszkolnego
społeczeństwa na dobrodziejstwa, jakie daje nam planeta
Ziemia, a także ukazanie niebezpieczeństw jej zagrażających.
Podczas wspólnej recytacji, śpiewu, tańca oraz inaugurującego przedstawienie – ekologicznego pokazu
mody, przedszkolaki miały możliwość integrowania się
w radosnej i serdecznej atmosferze.
Paulina Błaszkowiak
Magdalena Misiak
Monika Pańczak

w w w.suchylas.pl
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Szkoła podstawowa nr 2 im. jana pawła ii w suchym lesie

Sucholeskie sukcesy
w konkursach przedmiotowych

Ogromnie cieszą nas tegoroczne sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych,
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zapytałyśmy nagrodzonych o ich
wrażenia po konkursie, a także o plany na przyszłość.
Jak to się dzieje, że wybierają właśnie
ten, a nie inny konkurs? Wszystkie uczestniczki konkursu z języka hiszpańskiego
zgodnie podkreślają, że do wzmożonej pracy z tym językiem zachęciła je nauczycielka, pani Agnieszka Orłowska. Magda, finalistka, dodaje że wybrała ten konkurs także
ze względu na zdolności lingwistyczne.
Nadia, laureatka dwóch konkursów: języka angielskiego i hiszpańskiego, uważa, że znaczenie miało dla niej to, że
obu języków uczyła się już od dłuższego
czasu, a także doskonaliła je, oglądając
filmy i czytając książki w oryginale. Cezary, finalista konkursu historycznego
także wybrał konkurs z uwagi na swoje
zainteresowanie przedmiotem – historia
pasjonuje go już od 5 klasy. Zosia kierowała się tradycją rodzinną: jej starszy
brat również został laureatem konkursu
chemicznego, mógł jej doradzić, podpowiedzieć, jak się przygotować.
Zanim jednak nadeszła upragniona chwila ogłoszenia wyników, trzeba
było poświęcić wiele czasu na przygotowania… Nauka zaczynała się już w
siódmej klasie (albo i wcześniej!), kiedy
należało przeznaczyć nawet kilka godzin w
tygodniu na pracę (a w ósmej już znacznie
więcej). Zosia poświęciła sporo czasu także w wakacje. Daria podkreśla, że musiała
zrezygnować z wielu przyjemności, żeby
znaleźć czas na przygotowania. Opłaciło
się jednak, ponieważ laureatką konkursu
z języka hiszpańskiego została już po raz
drugi.
Lidia, finalistka konkursu z wychowania fizycznego, dobrze wspomina czas
przygotowań. Dodaje, że wszystkie wymagania dostępne były na stronie kuratorium oświaty, miała wgląd do linków,
lektur oraz innych źródeł informacji. Za
najbardziej obciążającą uznaje rywalizację
między uczestnikami podczas ostatniego
etapu konkursu. Maksymalna liczba punktów była niezwykle trudna do zdobycia.
Dla Nadii najtrudniejsza była część ustna,
obawiała się, że zapomni słownictwa lub
pomiesza zdania… Przyznaje także, że niespodziewanie trudne jest… samo znalezienie motywacji do nauki. Po ciężkim szkolnym dniu czasami nie miała wcale ochoty,
by jeszcze uczyć się angielskiego czy hiszpańskiego. Zosia także wspomina o trudach
zmobilizowania się do pracy, szczególnie
przed pierwszym etapem. Gabrysia i Daria
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przyznają, że sporym problemem był dla
nich ogrom materiału dotyczącego kultury
Peru i Hiszpanii. I dodatkowo źle wspominają stres przed egzaminem ustnym…
Niełatwym konkursem jest także Wojewódzki Konkurs Historyczny – w tym roku
na 41 uczestników na etapie wojewódzkim

żadna osoba nie uzyskała 90%. Konkurs
obejmuje wiedzę ze wszystkich klas, od
4 do 8, od rewolucji neolitycznej po XXI
wiek, od uczestników wymagano literatury
wręcz akademickiej. Tym bardziej cieszy
nas sukces Cezarego, zwłaszcza, że jest to
pierwsze od czasów rocznika 2017/2018
osiągnięcie naszej szkoły w dziedzinie historii.
Na szczęście trudności zostały pokonane, a ogłoszenie wyników przyniosło
dobre wiadomości. Magda przyznaje, że

gdy dowiedziała się o przyznaniu jej tytułu
finalistki z języka hiszpańskiego, najzwyczajniej „puściły jej nerwy”: – Sama nie
wiedziałam, czy śmiać się czy płakać. Z
jednej strony byłam szczęśliwa, że udało
mi się zostać finalistką, z drugiej, gdzieś z
tyłu głowy żałowałam, że nie uczyłam się
więcej i nie był to tytuł laureatki… Ale bardzo trzymałam kciuki za koleżanki i cieszyłam się ich sukcesami. Nadia opowiada, że
po wynikach z języka hiszpańskiego czuła
szczęście i dumę, ale także ulgę, że to koniec nauki. Kolejny tytuł (język angielski)
był ogromnym zaskoczeniem. – Dopiero
co dowiedziałam się o hiszpańskim, a tu
jeszcze angielski!.
Lidia: – Przy oczekiwaniu na wynik
nie stresowałam się. Jestem uczennicą
klasy siódmej i za rok będę miała większe szanse na zdobycie tytułu laureatki.
Poza tym wiedziałam, że już nic nie da
się zmienić. Po usłyszeniu wyników byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Jestem jednak pewna, że za rok będę walczyć o tytuł laureatki.
Czy nasi triumfatorzy mają już sprecyzowane plany na przyszłość? Daria
chce kontynuować naukę języka hiszpańskiego i rozważa XVII LO w klasie
dwujęzycznej. Gabrysia i Magda jeszcze
nie wiedzą, które liceum wybiorą, ale na
pewno będą nadal uczyć się języka hiszpańskiego. Nadia mówi: – Najbardziej
chciałabym pójść do II LO w Poznaniu,
do klasy PRE IB (Klasa z elementami

nauczania dwujęzycznego, przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej). Swoją przyszłość wiąże z

naukami ścisłymi. Cezary myśli o profilu
humanistycznym. Zosia prawdopodobnie
zdecyduje się na VIII LO, na profil matematyczno-fizyczny.
Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy! Jesteście wielcy!
Monika Jabłuszewska
Justyna Rudomina

Laureaci
Daria Głogowski-Frankowska

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego

Nadia Załęska

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego

Gabriela Zielińska

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego

Zofia Buszkiewicz

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Nadia Załęska

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Finaliści
Cezary Marciniak

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Magdalena Zalewska

Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego

Lidia Kołodzińska

Wojewódzki Konkurs Wychowania Fizycznego
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Włóczykije w Złotnikach

W słoneczny sobotni poranek, 26 marca, na golęczewskim dworcu stawiła się pokaźna
grupa Włóczykijów. Uśmiechy na twarzach dzieci oraz nadmiar energii zapowiadały,
że wyprawa zapisze się w pamięci jako niezwykle udana.
Krótka „podwózka” pociągiem do Złotkowa obfitowała w emocje, ponieważ dla
niektórych podróż tym środkiem transportu
odbywała się po raz pierwszy. Z przystanku
do miejsca docelowego przemierzyliśmy
kilka kilometrów. Po drodze podziwialiśmy
zrewitalizowany dworzec kolejowy w Złotnikach.
W Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym przy ulicy Słonecznej
w Złotnikach oczekiwał nas pan Piotr
Buszczak – kierownik gospodarstwa i
zarazem sympatyczny tata absolwentów szkoły w Golęczewie. Po krótkim
powitaniu nasz przewodnik oprowadził
nas po terenie oraz zapoznał z tajnikami hodowli owiec i ich gatunkami.
Niesamowitym przeżyciem okazało
się tulenie w ramionach dwutygodniowego jagnięcia, ale jak się okazało z 10kilogramowym zwierzątkiem na rękach
nie wytrzymywaliśmy zbyt długo.
Największą radość okazaliśmy na
widok urodzonego dzień wcześniej maleństwa, które przy nas zostało zważone. Pan Piotr ogłosił także konkurs na imię,
dla jak się okazało, ważącego niespełna 5
kilogramów „chłopczyka”. Zdecydowanie

najwięcej głosów zebrało imię Teodor.
Następnie obserwowaliśmy udój mleka,
którego podjęła się… pani Julia! Nie mogliśmy uwierzyć, że ostatnio robiła to ok.
20 lat temu, ponieważ w ciągu kilku minut
udało się jej pozyskać pełen słoik mleka.
Wszyscy poczęstowaliśmy się ciepłym,

pożywnym napojem. Zachwycił nas delikatny, słodkawo – orzechowy smak i jego
świeży zapach. Do tej pory owcze mleko

kojarzyliśmy jedynie z oscypkami, rzadziej z miękkim serem – Bryndzą. W porównaniu z mlekiem krowim i kozim jest
ono bogatsze w witaminy i składniki mineralne oraz bardziej kaloryczne.
Donośnymi odgłosami przywitał nas
miejscowy „celebryta” – osiołek Papatka. Dużą frajdę sprawiła nam obserwacja
przyjaznych ludziom koni i częstowanie
ich jabłuszkami.
Niezwykłe spotkanie ze złotnickimi
mieszkańcami gospodarstwa na długo zapadnie w pamięć. Wszystkie owieczki,
konie oraz osiołek wywołały niezwykłe
przypływy uczuć. Tulenie w ramionach
jagniątka obudziło w dzieciach pokłady
troski, opiekuńczości i odpowiedzialności.
Pełni wrażeń pożegnaliśmy się z panem
Piotrem oraz podopiecznymi i dziarskim
krokiem ruszyliśmy w drogę powrotną.
W tym dniu zdobyliśmy kolejne 8 punktów do upragnionej odznaki Siedmiomilowe Buty, ponieważ dokładnie tyle kilometrów przemierzyliśmy.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim – Złotniki - mgr. inż.
Janowi Kaczmarkowi za zgodę na zwiedzenie Gospodarstwa oraz Panu mgr.
inż. Piotrowi Buszczakowi za ciepłe
i serdeczne przyjęcie oraz fantastyczną,
pełną pasji opowieść o zwierzętach!
Opiekunowie Szkolnego Koła
Turystycznego Włóczykij
Małgorzata Golec, Dorota Polichnowska, Julia Żuberek

Przedszkole w golęczewie – zespół szkół im. Ojca mariana żelazka w chludowie

Wiosenne działania w przyrodzie
Wszyscy mamy naturalną potrzebę podejmowania działań na świeżym powietrzu. Nasz
pociąg do przyrody nie jest tylko sentymentalnym kaprysem. Instynktowne umiłowanie
i potrzeba kontaktu z innymi żywymi istotami (rośliny, ptaki, ssaki) naukowcy nazywają
biofilią, która daje nam poczucie szczęścia i spokoju.
Ważne jest, aby już od najmłodszych
lat wzbudzać w dzieciach zamiłowanie do
przebywania w środowisku naturalnym.
Kształtować potrzebę objęcia
opieką wszystkich istot żywych,
uświadamiać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i
przejawiać w stosunku do nich
życzliwość i troskę. Dlatego w
naszym przedszkolu w Golęczewie przywiązujemy dużą wagę
do tego, aby dzieci dostrzegały
emocjonalną wartość otoczenia
przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Powitanie wiosny zaplanowaliśmy spędzić na łonie natury. 21
marca wszystkie przedszkolaki
wybrały się do Parku oo. Werbistów w Chludowie, gdzie szukały zwiastunów wiosny. Wielką niespodzianką,
która sprawdziła naszą wiedzę teoretyczną

było spotkanie oko w oko z wiewiórkami.
Wcześniejsze rozmowy z dziećmi na temat
zachowania się podczas kontaktu z miesz-

kańcami parku, pozwoliły na interesującą,
prowadzoną w ciszy i spokoju obserwację tych niezwykłych gryzoni. Wiosna to

w w w.suchylas.pl

również czas powrotów ptaków, a to pozwoliło nam posłuchać ich treli, ale również rozpoznawać je po kolorze upierzenia
i charakterystycznych cechach zachowania. Kaczka krzyżówka zwyczajna jest jednym z powyższych przykładów, zamieszkujących park w Chludowie.
Kolejnym naszym działaniem była kontynuacja upraw w ogrodzie, wysiew warzyw, ziół i sadzenie kwiatów. Dzięki temu
dzieci mogą obserwować etapy
wzrostu roślin oraz uczyć się, jakie warunki są potrzebne do ich
hodowli. Z niecierpliwością czekamy na efekty naszej pracy, której zwieńczeniem będzie zbiorowa
degustacja zebranych plonów.
Z początkiem kwietnia zawitał
do nas specjalny gość, Pan Bogdan Grabowski, przedstawiciel
Ogólnopolskiego
Towarzystwa
Ochrony Ptaków. W ciekawy sposób opowiadał o wiosennych powrotach ptaków, poświęcając im
większą część swojej prezentacji.
Niespodzianką dla dzieci była budka lęgowa, którą wspólnie zawiesiliśmy na
drzewie w pobliskim lesie.
Justyna Szymańska–Mikołajczak, Julia Żuberek,
Magdalena Roszak
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Red Box – piłkarskie wydarzenia
Red Box Junior Liga
2 kwietnia po raz
pierwszy w naszej gminie
rozpoczęła swoje rozgrywki dziecięce Red Box Junior
Liga. W tym arcyciekawym
projekcie, który jest już organizowany od 8 lat, grają zawodnicy z roczników 2011 i młodsi, 2013
i młodsi oraz 2015 i młodsi.
Od bieżącego sezonu rozgrywki zostały przeniesione z Poznania
do naszej gminy i odbywają się na
obiektach Złoci Złotkowo. Liga Red
Box Junior to liga, która poszerza
możliwości rozwoju piłkarskiego,
nie koliduje z meczami mistrzowskimi Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej (WZPN), pozwala młodym
piłkarzom na rozgrywanie większej
ilości meczów. Dzięki niej trenerzy mają
większe możliwości sprawdzania umiejętności zawodników, a dzieci kolejną szansę
na grę. Nasi piłkarze, dziewczynki i chłopcy z Biedruska, Golęczewa, Suchego Lasu
i Chludowa, biorą udział w tej wyjątkowej
i niepowtarzalnej imprezie piłkarskiej.
Piłkarskie święto dla rocznika 2013,
czyli Red Box Cup Junior 2013
Już 28 i 29 maja będziemy świadkami
turnieju piłkarskiego dla najlepszych zespołów w Wielkopolsce w roczniku 2013 i
młodsi. Przypuszczalnie będzie to największy turniej w naszym województwie. Weźmie w nich udział 20 najlepszych zespołów
z Wielkopolski, czyli 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, Olimpia Koło, AP Nakło.
Razem kibicujemy Lechowi w drodze
po tytuł mistrza Polski
Trzy roczniki – 80 dzieci i młodzieży z
naszej Akademii wraz z trenerami wybrało
się na mecz Lecha Poznań ze Stalą Mielec. Dzielnie kibicowaliśmy, dzięki czemu
Lech wygrał robiąc kolejny krok w kierunku zdobycia tytułu Mistrza Polski.
Mecze mistrzowskie Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej
Równolegle do wielu projektów naszego Stowarzyszenia toczą się mecze mistrzowskie Red Box Piłkarskiej Akademii
przy WZPN. Reprezentujemy w nich roczniki 2005/2006, 2010, 2011, 2012/2013,
2014 i 2015.
Mecze te upatrujemy jako solidny fundament do zbudowania silnego klubu
piłkarskiego, grającego na wysokim poziomie, dającego szansę rozwoju i wykorzystania talentów sportowych młodych
mieszkańców naszej gminy.
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Zapraszamy do naszej Akademii
już od 5. roku życia!!!
Duże zainteresowanie najmłodszymi rocznikami spowodowało, że

podjęliśmy decyzję o stworzeniu nowego
rocznika 2016 i młodsi. Pytania prosimy
kierować pod nr tel. 730 992 150. Wszelkie
informacje na www.redboxpilkarskaakademia.pl.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red
Box – nadchodzące wydarzenia
•M
 aj 2022 – Liga Red Box Junior na boisku w Złotkowie;
• Wiosna 2022 – mecze w ramach rozgrywek WZPN – boisko przy ulicy Konwaliowej i
Poziomkowej;
• 2 8/29 maja – Red Box Cup Junior dla rocznika 2013.
W celu uzyskania szczegółów dotyczących udziału i zgłoszeń na wszystkie wydarzenia,
prosimy o kontakt telefoniczny
– 730 99 24 78.
Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Red Box

XLII

Wiosna 2022

Wiosna 2021
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Mistrzostwa
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Koszykarze promują Gminę
na międzynarodowej arenie

Po okresie pandemii nasi sucholescy koszykarze ponownie wyjechali za granicę Polski,
aby grać, poznawać międzynarodowych przyjaciół, ale także po to, aby promować Gminę
Suchy Las w świecie.
Tym razem, podobnie jak w roku 2018,
zespoły Basket Team Suchy Las udały się
do Hiszpanii, aby tam zmierzyć się w koszykarskich pojedynkach z koleżankami
i kolegami podczas międzynarodowego
turnieju koszykarskiego Globasket 2022.
W tym jednym z największych koszykarskich wydarzeń w Europie, wzięło udział
w tym roku 80 zespołów, między innymi z
Polski (nasi sucholescy koszykarze), Hiszpanii, Meksyku, Włoch, Anglii, Irlandii,
Luksemburga, Belgii czy Danii. Na turniej
pojechało 55 zawodników i 5 trenerów,
którzy dzięki współpracy Stowarzyszenia
Basket Team Suchy Las z Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las zostali
wyposażeni w piękne i bardzo wygodne
dresy wyprodukowane przez partnera technicznego stowarzyszenia, firmę UFFO Polska. Zdecydowanie warty podkreślenia jest
fakt, że na miejsce dotarła, różnymi środkami lokomocji, ogromna grupa kibiców
(ponad 40 osób!) naszych zawodników, którzy nie szczędzili gardeł
w dopingu i rąk w oklaskach, aby
wspierać swoich faworytów.
Dodatkową atrakcją dla zawodników było zwiedzanie muzeum
FC Barcelony oraz udział w meczu
Ligi ACB (hiszpańska ekstraklasa
koszykarska) pomiędzy FC Barcelona a Real Madryt. To co mogli
przeżyć młodzi adepci koszykówki podczas tego spotkania przeszło
najśmielsze oczekiwania zarówno
ich, jak i wszystkich kibiców! Mecz
był bardzo emocjonujący i zakończył się (po dogrywce!) zwycięstwem Barcelony 108:97.
Już jako zawodnicy, nasi sucholescy koszykarze występowali w
kategoriach U12M, U14M, U16M,
U18M oraz U16K. Wszystkim należą
się ogromne brawa i wyrazy uznania, szczególnie, że większość zespołów mierzyła się
ze starszymi koleżankami i kolegami, ponieważ w polskich rozgrywkach występują
w kategoriach o jeden rocznik niższych.
Największy sukces sportowy odnieśli zawodnicy trenera Mikołaja Kozubińskiego,
którzy w kategorii U12 zajęli 2 miejsce, ulegając tylko (w swoim pierwszym meczu na
turnieju) zespołowi Russell Hoops (Anglia).
Nasi panowie, podobnie jak 4 lata temu,
okazali się koszmarem drużyny FC Barcelony, którą tym razem pokonali 91:52!
Znakomite spotkanie rozegrali także panowie prowadzeni przez Bartosza Grądz-

kiego, którzy to wygrali finał B w kategorii
U18! Zespoły trenerów Jacka Łukomskiego, Jarosława Marcinkowskiego i Cezarego Durmy także pokazały się z dobrej
strony i dzielnie walczyły o swoje zwycięstwa. Najważniejsza była jednak sama gra,
możliwość spotkania się z koleżankami
i kolegami z całego świata.

Na każdym meczu gościły
także żółto-czerwone barwy
Suchego Lasu. Nasi zawodnicy dumnie nosili przekazane
przez Urząd Gminy „kominy”,
a kapitanowie zespołów obdarowywali przeciwników duetem proporczyków: Suchego
Lasu i Basket Team Suchy Las.
W sumie zawodnicy z Suchego
Lasu, w cztery turniejowe dni,
rozegrali ponad 25 spotkań i
wyjeżdżali z turnieju z wielkimi uśmiechami i dwoma znakomitymi pucharami.
Basket Team Suchy Las

w w w.suchylas.pl
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XVIII Wielkopolski
Międzynarodowy Turniej Judo
XVIII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo to coroczne wydarzenie organizowane
przez Gminę Suchy Las oraz Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”. W tym roku odbyło się
w dniach 19–20 marca w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, która pozwoliła
na rozegranie zawodów na 6 polach walki.
W ramach zawodów w sobotę na tatami
toczyły się walki w kategoriach U10, U12,
U14, a w niedzielę w kategoriach U16 i
U18. Na zawodach gościliśmy m.in. przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dariusza Pietranisa oraz dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu w Suchym Lesie Katarzynę Kustoń,
która otworzyła turniej. Zawody tradycyjnie odbyły się pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery.
XVIII Wielkopolski Międzynarodowy
Turniej Judo to flagowy turniej judo w
Polsce. 18 lat tradycji przełożyło się na
jego ogromną popularność i rangę. Aktualnie stoi na najwyższym krajowym poziomie. Od wielu lat to właśnie do Suchego Lasu zjeżdżają się najlepsi zawodnicy
i rywalizują o medale, puchary i nagrody.
I tym razem nie zawiedli kibiców i stoczyli wyrównane, często bardzo widowiskowe walki.

Starosty Poznańskiego. Razem sucholeski
turniej odwiedziło 756 zawodniczek i zawodników z 70 klubów, w tym 6 klubów

Podczas turnieju zastosowany był fiński
system JudoShiai, dzięki któremu każdy
zawodnik otrzymuje identyfikator z kodem
kreskowym. Weryfikacja i losowanie oraz
wychodzenie do walk przebiegało bardzo
sprawnie. Przy każdej macie znajdowały
się również monitory, na których można
było śledzić wyniki walk.
Organizatora i gospodarza turnieju UKS
Gimnazjon reprezentowało 19 judoków,
którzy zdobyli 4 medale brązowe: Lilianna Baranowska, Anna Szurkało, Maja Żuchowska oraz Daria Lisek.
Po zakończonym bloku finałowym odbyła się uroczysta dekoracja najlepszych
zawodników we wszystkich kategoriach
wagowych, na ich szyjach zawisły złote,
srebrne i brązowe medale, a topowe ekipy
zabrały do swoich miast szklane puchary

zagranicznych. Najlepsi zawodnicy zostali
udekorowani 300 medalami i 500 dyplomami, a zwycięzcy w nagrodę otrzymali
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dodatkowo koszulki z nadrukiem WINNER XVIII WMTJ.
Podczas tegorocznych zawodów nie
obyło się również bez akcentów wspierających walczącą Ukrainę. Zawodnicy
walczyli na matach w kolorze niebieskożółtym. Zwycięzcy otrzymali medale na
taśmach w barwach narodowych naszych
sąsiadów. Podczas zawodów sprzedawano
domowe wypieki rodziców naszych klubowiczów, a cała pozyskana kwota została
przeznaczona na pomoc dla Ukrainy.
Serdeczne podziękowania dla Urzędu

Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego,
Powiatu Poznańskiego oraz
Gminy Suchy Las za wsparcie strategiczne i finansowe
wydarzenia. Więcej szczegółów dotyczących turnieju oraz
galeria zdjęć znajdują się na
stronie internetowej organizatora: www.judo.suchylas.
pl, na Facebookowym fanpage’u: „Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo”
i „Judo Suchy Las”, a także
bezpośrednio na stronie zawodów: www.wmtj.pl.
Arkadiusz Zych

DOBRA PASSA SUCHARÓW

Po udanym meczu wyjazdowym w Jarosławcu, drużyna seniorów 27 marca
w Złotkowie przystąpiła do pojedynku z Płomieniem Nekla. Mecz zapowiadał się
na walkę o każdy metr boiska i taki też był, ponieważ zespół przyjezdny, podobnie jak Suchary, znajdował się w strefie drużyn walczących o utrzymanie
w klasie okręgowej.
Przewaga gospodarzy w środkowej strefie boiska długo nie mogła znaleźć udokumentowania choćby jednym golem, ale
ostatecznie po półgodzinnej walce swoją
pierwszą bramkę w tym meczu zdobył
Abel Abomsa. Radość Sucharów z prowadzenia trwała jednak raptem kilka minut,

Bartka Kubiaka w 82 minucie, a ponieważ Suchary zawsze starają się walczyć o
pełną pulę, można było obserwować dużą
determinację w ich poczynaniach. Odważna ofensywna gra została niestety dwukrotnie skarcona kontrami gospodarzy w
doliczonym czasie gry i mecz zakończył

gdyż w 36 minucie golem odpowiedzieli przyjezdni i pierwsza połowa pomimo
wielu sytuacji bramkowych skończyła się
remisem 1:1.
W przerwie meczu trener Marek Jętczak
postawił na bardziej ofensywną grę i dokonał jednocześnie aż trzech zmian w składzie gospodarzy. Przyniosło to pozytywny
efekt w postaci przeniesienia ciężaru gry
pod bramkę drużyny Płomienia i w drugim
kwadransie padły dwa gole dla Sucharów,
które zdobyli Jakub Tecław oraz ponownie
Abela Abomsa.
Pod koniec meczu w szeregi Sucharów wkradło się niewielkie rozluźnienie
spowodowane dwubramkowym prowadzeniem i rywale minutę przed końcem
regulaminowego czasu gry zdobyli bramkę
kontaktową. Sędzia doliczył jeszcze kilka
minut, ale ostatecznie mecz zakończył się
zasłużonym zwycięstwem Sucharów 3:2.
***
Tydzień później Suchary udały się do
Cielczy, gdzie na niezwykle trudnym terenie zawsze jest ciężko zdobywać punkty w pojedynkach z miejscowym LZS.
Obawy niestety potwierdziły się już w
6 minucie pojedynku i od samego początku
trzeba było odrabiać straty do gospodarzy.
Mecz obfitował w wiele pojedynków na
wysokim poziomie piłkarskim. Było dużo
walki, a z minuty na minutę kontrolę nad
boiskowymi wydarzeniami przejmowała drużyna Sucharów. Mozolny wysiłek
został nagrodzony bramką zdobytą przez

się wynikiem 3:1 dla LZS Cielcza.
Suchary wyjeżdżały jednak z poczuciem
rozegrania dobrego wyrównanego meczu
oraz determinacją do walki w kolejnych
spotkaniach.
***
W niedzielne popołudnie 10 kwietnia do
Złotkowa zawitała drużyna GKS Żerków,
czyli kolejny rywal Sucharów z bezpośredniego sąsiedztwa w ligowej tabeli. Mecz od
samego początku był zdominowany przez
kolejne ataki naszej drużyny, jednak dopiero w 20 minucie swoją pierwszą bramkę
w tym meczu zdobył będący w życiowej
formie Bartek Kubiak. Rywale, którzy byli
pod dużym pressingiem gospodarzy bardzo
rzadko przedostawali się na pole karne, ale
jeden z tych wypadów przyniósł skutek w
postaci gola i pierwsza połowa zakończyła
się remisem 1:1.

W drugiej połowie w dalszym ciągu mogliśmy obserwować falowe ataki Sucharów i w 57 minucie ponownie padła
bramka dla gospodarzy autorstwa
Bartka Kubiaka. Mecz zakończył
się zwycięstwem Sucharów 2:1
(ostatecznie został zweryfikowany jako walkower 3:0 dla Sucharów), a wynik ten pozwolił umocnić
nasze nadzieje na marsz w górę tabeli i
wydostanie się z bezpośredniej strefy spadkowej.
***
W Wielką Sobotę zespół Sucharów wybrał się na mecz wyjazdowy do Kłecka z
miejscowym Lechitą. Mecz można w skrócie opisać: do zapomnienia... Była wprawdzie walka na boisku, ale nie wychodziło
nic a przeszkadzało wszystko. Skończyło
się porażką 0:6. Wynik może ponad miarę
wskazuje na przewagę gospodarzy, ale po
prostu czasami takie mecze się zdarzają.
***
24 kwietnia w niedzielne popołudnie na
boisku w Złotkowie doszło do interesującego pojedynku z Clescevią Kleszczewo,
ponieważ na ławce trenerskiej przyjezdnych zasiadł były wieloletni trener Sucharów, czyli Krzysztof KENEK Bzdęga.
Pierwsza połowa miała dziwny przebieg.
Gospodarze niby atakowali i przeważali w
znacznej mierze, ale to jednak przyjezdni
zdobyli bramkę z kuriozalnego rzutu wolnego pośredniego i to w szatni Sucharów
w przerwie padały mocniejsze słowa. Na
drugą część zespół Sucharów wyszedł jak
odmieniony; już w 47 minucie z „pikuta”
akcję skutecznie wykończył Bartek Kubiak i mieliśmy remis. Minęło kolejnych
10 minut i efektownym uderzeniem popisał się Jakub Tecław, wyprowadzając wynik na 2:1. Kwadrans przed końcem meczu
trzecią bramkę zdobył Abel Abomsa, po
asyście piętą Bartka Kubiaka, która śmiało
może być nominowana do akcji kolejki.
Radość ze zwycięstwa po meczu była
zasłużona, a my mamy nadzieję, że dobra
passa seniorskiej drużyny Sucharów będzie trwała jak najdłużej.
Mariusz Rembicki

Zapraszamy do gorącego dopingu naszej pierwszej drużyny!
Harmonogram meczów seniorów TMS Suchary przedstawia się następująco:
14 maja, 16:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY - Kłos Zaniemyśl
21 maja – Kamionki, ul. Mieczewska 2, Avia Kamionki - SUCHARY
28 maja, 12:00 – Śrem, ul. Poznańska 15, UKS Śrem - SUCHARY
04 czerwca, 16:00 – Poznań, ul. Harcerska, KS Polonia Poznań - SUCHARY
11 czerwca, 15:30 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY - Lider Swarzędz
16 czerwca, 16:00 – Poznań, ul. Głuszyna 232, Lotnik-1997 Poznań - SUCHARY
19 czerwca, 15:00 – Złotkowo, ul. Żytnia, SUCHARY - Polonia Środa Wlkp. II
Data meczu z Avią jest terminem orientacyjnym, gdy gospodarz poda szczegóły natychmiast uzupełnimy informację na stronie www.suchary.com.pl/terminarz_seniorzy.

w w w.suchylas.pl
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Szach i mat – turniej szachowy
po raz pierwszy w Suchym Lesie

• Kacper Roj z LKS „Chrobry” Gniezno
•G
 rzegorz Czapla z MKS przy MDK
Trzcianka

Małgorzata Dawidowska

3 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las
odbył się Sucholeski Turniej Szachowy Wiosna 2022. Szachiści z całej Wielkopolski przez 4
godziny walczyli o Puchar Wójta Gminy Suchy Las i nagrody o wartości 1200 zł.
• Bartosz Świątek z AZS Poznań
• Radosław Laskowski z UKS „Szach”
Wolsztyn
• Marcin Domański
W kategorii Junior do 18 lat zwyciężyli:
• Oskar Radwański z LKS „Chrobry” Gniezno (4. miejsce w kat. Open)

FOT. M. Dawidowska

Organizatorami turnieju byli Gmina
Suchy Las oraz Laboratorium Logiki. Rozegrany został systemem szwajcarskim, na
dystansie 7 rund. Uczestników sklasyfikowano w dwóch kategoriach: Open oraz Junior do 18 lat.
W kategorii OPEN najlepsi okazali się:

OGŁOSZENIE / reklamy

Bezpośrednio

kupię
grunty

pod aktywizację
gospodarczą.

Renowacja
tapicerki

tel. 501 734 480
Zakład Stolarski

e-mail:
wsx7177@gmail.com
tel.:

788 496 662

EX Meble

AUTOMATYKA
DO BRAM

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

602 45 88 47

na każdy wymiar
www.ex-meble.pl

piotr.nowicki@ex-meble.pl
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Ogrodzenia – bramy

Chludowo, ul. Poznańska 19

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
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R E K L A M A

Nowoczesne lokale mieszkalne w gminie Suchy Las
NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 122 m2
dwie pełne kondygnacje (bez skosów),
5 pokoi, 2 łazienki
garaż
działka 424 m2

Złotniki
NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 120 m2
dwie kondygnacje, 5 pokoi, 2 łazienki
garaż
działka 451 m2

ZIELĄTKOWO

NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 108 m2
dwie kondygnacje, 5 pokoi, 2 łazienki
garaż
działka 541 m2

ZIELĄTKOWO
NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 102 m2
dwie kondygnacje, 5 pokoi, 2 łazienki
garaż
działka 380 m2

SUCHY LAS
pompa ciepła, blisko lasu
NA SPRZEDAŻ lokal mieszkalny 126 m2
dwie kondygnacje, 5 pokoi, 2 łazienki
garaż
działki od 370 do 680 m2

Złotniki
pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe
Poznań ul. Plac Wolności 8/4a
Rokietnica ul. Kolejowa 1 (oddział)

biuro@imperialhouse.pl
www.imperialhouse.pl

www.mojezłotniki.pl
imperialinvestments.pl

tel. 662 006 590
512 427 857
1

R E K L A M A

DOMY na sprzedaż
KUPIĘ działki budowlane
BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

kosztów budowy

Suchy Las, ul. Kubackiego 43
Suchy Las tel.
tel. 502
613613
www.rombud.pl
502313
313
www.rombud.pl
Oddam w dzierżawę lub sprzedam!
20-letnie centrum ogrodnicze,
zlokalizowane w dobrym punkcie
na terenie Poznania, stali klienci.

– teraz z 10% rabatem
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.
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

labolatorium techniki dentystycznej
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiających sport

USŁUGI

OGRODNICZE!
tel. 501 770 921

P.H.U. “ OPAŁEK”
Chludowo, ul. Obornicka 25
SkłAd
opału
• Kostka
• Orzech
• Ekogroszki:
*Wesoła
*Skarbek

WULKANIZACJA

NIECZYSTOŚCI

• Dostawcze

na terenie:
• Poznań
• Suchy Las
• Oborniki

• Rolnicze

79 29 20

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

WYWÓZ

• Osobowe
• Ciężarowe

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

Możliwość płatności kartą

www.opal-lux.pl

tel.: 726 076 770

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

