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

100 lat OSP Chludowo 
Już jest! Przewodnik  
turystyczny po gminie
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Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

Maksymalny okres: 10 lat 
Kwota kredytu: do 150 000 PLN

Przykładowa rata kredytu:
• 10 000 na 10 lat – 129 PLN •10 000 na 5 lat – 219 PLN
• 30 000 na 10 lat – 384 PLN • 30 000 na 5 lat – 653 PLN

Denerwują cię rosnące raty twojego 
kreDytu gotówkowego?

chcesz mieć kreDyt na stałym  
oprocentowaniu?

Masz dobrą historię kredytową?
Możesz przenieść swój kredyt  

lub otrzyMać nowy!
  Oprocentowanie  

7,2%  
– rata nie wzrośnie przez cały okres kredytu!

ZADZWOŃ – PRZELICZYMY TWOJĄ ZDOLNOŚĆ  
I RATĘ KREDYTU 

tel. Robert – 791 207 342,  tel. Edyta – 505 977 587
Poznań, ul. Palacza 13

Rezydencja w Suchym Lesie otoczona
zieleni  na przestronnej dzia ce.

Powierzchnia domu : 390 m2
Powierzchnia dzia ki : 2009 m2

Tel : 601 585 815
www.aaclassic.gratka.pl

aaclassic@wp.pl
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Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Wszystkie samorządy, w których obsługą 
jednostek oświatowych zajmował się Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, były 
zobligowane przepisami prawa do powołania 
Centrum Usług Wspólnych. Te samorządy, 
których obsługa księgowa, kadrowa i płacowa 
realizowana była przez szkoły nie miały ta-
kiego obowiązku, więc mogły to potrakto-
wać fakultatywnie.

W gminie Suchy Las, w naszych jed-
nostkach oświatowych do tej pory funk-
cjonował model autonomiczny, w którym 
dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za or-
ganizację administracji szkolnej i szkolne-
go pionu ekonomicznego. Co nie oznacza, 
że już wcześniej nie myśleliśmy o tym, 

by powołać CUW, ale nie było presji i nie 
mieliśmy takiego obowiązku.

Dzisiaj sytuacja uległa zmianie. Znacz-
nie zwiększyła się ilość zadań, które wy-
konują szkoły, w tym przygotowywanie 
różnego rodzaju sprawozdań. Do tego do-
chodzi fluktuacja kadr – mamy niesamowi-
cie dużą liczbę nauczycieli zatrudnionych 
w naszych szkołach, oraz różnego rodzaju 
problemy zdrowotne, które pojawiły się 
w ostatnim okresie właśnie w pionie eko-
nomiczno-administracyjnym. Należy przy 
tym pamiętać i to chciałbym podkreślić, że 
jest to praca bardzo trudna, odpowiedzial-
na i wymagająca skupienia oraz bardzo 
dobrego przygotowania merytorycznego. 
Niestety tutaj zauważyliśmy pewne braki 
kadrowe.

Natomiast jedną z wielu zalet CUWu  
jest to, że pozwala on optymalizować za-
soby kadrowe ze względu na to, że jest 
jednym ośrodkiem, który obsługuje wiele 
jednostek. 

CUW jako gminna jednostka organiza-
cyjna będzie funkcjonował od 1 sierpnia tego 
roku. W tej chwili rozmawiamy z potencjal-
nymi szefami nowo tworzonej jednostki, 
którymi będą dyrektor i główny księgowy. 
CUW w pierwszym etapie swej działal-
ności w zakresie finansowo-księgowym i 
płacowym, później przetargowym i zaopa-
trzeniowym, przejmie obsługę następują-
cych jednostek: Szkoły Podstawowej nr 1 
w Suchym Lesie, Szkoły Podstawowej nr 
2 w Suchym Lesie, Przedszkola „Leśnych 
Ludków” w Suchym Lesie i Zespołu Szkół 
w Chludowie. Sprawy kadrowe pozostaną 
w szkołach ze względu na ich specyfikę. W 
kolejnych etapach chcielibyśmy, by CUW 
obsługiwał w tym zakresie wszystkie na-
sze podmioty komunalne, takie jak: CKiBP, 
GOS czy OPS.  
CUW to nie wszystko

Na widnokręgu spraw okołooświatowych 
wyłaniają się też inne zadania, te o charak-
terze inwestycyjnym. Jednym z nich jest 
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Su-
chym Lesie o moduł socjalno-spor-
towy. Istniejąca część 
od strony 

boiska, równoległa do ulicy Jagodowej, zo-
stanie zburzona. W jej miejsce powstanie 
nowy moduł, prostopadle do ulicy Jago-
dowej, którego główną częścią będzie sala 
sportowa. W  ramach tego zadania zostanie 
przebudowany hol szkoły, korytarz, szatnie 
i toalety. Obecnie posiadamy koncepcję dla 
tego przedsięwzięcia. Kolejnym etapem bę-
dzie projekt, którego wykonanie zlecimy 
jeszcze w tym roku, a następnie jego reali-
zacja, ale to już w przyszłym roku. 

Znacznie większą inwestycję planuje-
my w Biedrusku. Ogłosiliśmy przetarg na 
wykonanie projektu budowlanego szkoły 
podstawowej z boiskiem i halą sportową, 
która w przyszłości zostanie wybudowana 
na działce u zbiegu ulic Chludowskiej i Po-
znańskiej. Z diagnozy, przeprowadzonej na 
zlecenie Gminy przez podmiot zewnętrzny, 
wynika, że w latach 2025-2026 musimy 
liczyć się ze znacznym wzrostem liczby 
uczniów, stąd nasza decyzja. Z niecierpli-
wością czekam na projekt, który odpowie 
na podstawowe pytanie, ile ta inwestycja 
będzie kosztowała. Dopiero wtedy będzie-
my mogli usiąść i finansowo zaprojekto-
wać jej realizację. 

W przypadku Złotnik jesteśmy na etapie 
wykonywania koncepcji funkcjonalnej te-
renu (w sąsiedztwie istniejącego już przed-
szkola Akademos), który Gmina nabyła 
pod szkołę. Dzięki tej koncepcji będzie 
można wybudować część boisk, które w 
przyszłości będą służyły szkole, a dzisiaj 
posłużą mieszkańcom. 

W Chludowie natomiast planujemy re-
mont boiska przy szkole oraz opracowanie 
koncepcji dla terenu starego boiska przy 
ulicy Dworcowej. Jeżeli chodzi o Suchy 
Las, zlecone zostało wykonanie koncepcji 
Centrum Sztuk Walki i projektu dla skate-
parku, które powstaną na działce w parku 
przy ulicy Szkółkarskiej. Wystąpiliśmy 
również do Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu o zakup terenu pod budowę 
stadionu sportowego w Złotnikach Wsi. 

Wokół ośWiaty  
sporo się 
dzieje
Gmina powołała do życia nową jednostkę 
organizacyjną. Gminne Centrum Usług 
Wspólnych w Suchym Lesie (CUW) będzie 
świadczyć obsługę finansowo-księgową, 
prawną i informatyczną na rzecz 
placówek oświatowych, których organem 
prowadzącym jest Gmina. Utworzenie 
CUW to nie jedyne działania, które 
sucholeski samorząd podejmuje  
w obszarze okołooświatowym.  

Wójt  GrzeGorz  Wojtera  informuje . . .

Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy sali gimnastycznej przy SP1 w Suchym Lesie



05 •  czer wiec  20224

Uroczystość, którą poprzedziła msza 
św. w miejscowym kościele, odbyła się 
zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z 
udziałem Orkiestry Dętej Chludowo, przed 
remizą przy ulicy Tysiąclecia. Otworzył ją 
prezes OSP Chludowo Jerzy Świerkowski, 
który powitał licznie przybyłych gości. 
Wśród nich byli strażacy z zaprzyjaźnionej 
jednostki SDH Nekor w Czechach. 

OSP Chludowo jest jedną z czterech 
jednostek funkcjonujących na terenie gmi-
ny, z pięknymi tradycjami i bogatą historią. 
Na historię tę składają się liczne wydarze-
nia. Te, które szczególnie zapisały się na 
jej kartach to m.in.: w 1923 roku zakup 
pierwszego pojazdu dla jednostki – sikaw-
ki konnej, która istnieje do dziś, wybudo-
wanie w 1970 roku nowej remizy  przy ul. 
Tysiąclecia, której w 2011 roku nadano 

imię dha Piotra Raczyńskiego czy prze-
kazanie w 1992 roku jednostce sztandaru 
ufundowanego przez społeczeństwo. 

O wydarzeniu tym wspomniał Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, były sekretarz Gminy Suchy Las.  
–  30 lat temu podczas jubileuszu 70-lecia 
jednostki po raz pierwszy w swoim życiu 
wręczałem sztandar. Ten moment bardzo 

mnie związał z chludowską strażą. Dziś 
wspominam tamte osoby i widzę je również 
tutaj, choć w innych rolach. Mają też tro-

chę więcej siwych włosów na głowie, ale 
nadal trwają przy straży i to bardzo cieszy. 
Cieszy również to, że jest tak wiele mło-
dych osób, są następcy, kontynuatorzy tej 
społecznej misji.

Obecnie chludowska jednostka łącznie 
liczy 108 członków, w tym 54 zwyczaj-
nych, 29 wspierających i 6 honorowych. 
Oprócz tego przy OSP działa Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza (MDR), do której 
zapisanych jest 19 osób. Podczas uroczy-
stości młodzi adepci otrzymali legitymacje 
MDR. Wśród nich był Miłosz Rusinek: – U 
mnie wuja jest w straży i tata też kiedyś był. 
Z tego powodu zawsze miałem sentyment 
do straży. Poszedłem i zapisałem się.  

– Uczestniczymy w zbiórkach, uczymy 
się różnych rzeczy związanych ze strażą. 
Ostatnio na przykład musztry – dodał  Filip 
Krzyśko. – Jak coś trzeba zrobić to też po-
magamy. Teraz przy przygotowaniach do 
dzisiejszego dnia – mówił Kacper Błażak. 

Ważnym punktem jubileuszowego spo-
tkania było odznaczenie jednostki i zasłu-
żonych jej członków.  Uhonorowano także 
osoby, które wspierają ją od lat. 

– Z dumą spoglądamy na ten niezwykły 
jubileusz – podkreślił Wójt Gminy Grze-
gorz Wojtera. – 100 lat OSP Chludowo to 
cztery pokolenia ludzi tu żyjących i słu-
żących w tej jednostce. Ich działalność to 
nie tylko ratowanie życia i mienia ludzi. 
Strażacy-ochotnicy biorą czynny udział w 
życiu publicznym, uczestniczą w wielu pro-
jektach, przedsięwzięciach. Za to wszystko 
jako władze samorządowe i mieszkańcy 
gminy – dziękujemy! 

Podczas uroczystości jubileuszowej na 
ręce Prezesa jednostki zostały przekazane 
liczne okolicznościowe adresy.  Wszelkiej 
pomyślności, bezpiecznych wyjazdów do 
akcji,  sukcesów w ratowaniu życia ludz-
kiego i mienia, oraz satysfakcji w pełnie-
niu tak istotnej i cieszącej się uznaniem 
społecznej działalności, w imieniu Rady 
Gminy Suchy Las życzył wiceprzewodni-
czący Rady Tomasz Sztolcman. 

Barbara Stachowiak

100 lat OSP Chludowo
22 lutego 1922 roku podczas zebrania w sali wiejskiej w Chludowie mieszkańcy powołali 
do życia Ochotniczą Straż Pożarną i wybrali jej zarząd. Prezesem został Czesław Madeła, 
naczelnikiem Józef Piechowiak, sekretarzem Wawrzyn Kosicki, a skarbnikiem Adam 
Schneider, którego później zastąpił Dymitr Biczewnik. Od tego momentu minęło już 100 lat. 
W sobotę 28 maja w Chludowie świętowano jubileusz jednostki.

OSP Chludowo – naczelnik Jarosław Sznajder,  
prezes Jerzy Świerkowski
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Ranking ZRównoważonego RoZwoju  
jednostek samoRZądu teRytoRialnego 2021

10 czołowych samorządów w podziale na charakter administracyjny

GMINY  
WIEJSKIE

GMINY  
MIEJSKO-WIEJSKIE

GMINY  
MIEJSKIE

MIASTA NA PRAWACH 
POWIATU

1. Kleszczów 1. Polkowice 1. Karpacz 1. Świnoujście

2. Kobierzyce 2. Stryków 2. Sucha Beskidzka 2. M.st. Warszawa

3. Tarnowo  
Podgórne 3. Zbąszynek 3. Wysokie  

Mazowieckie 3. Katowice 

4. Puchaczów 4. Niepołomice 4. Złotów 4. Opole 

5. Baranów 5. Błonie 5. Łeba 5. Krosno 

6. Legnickie Pole 6. Dziwnów 6. Podkowa Leśna 6. Poznań 

7. SUCHY LAS 7. Ożarów  
Mazowiecki 7. Limanowa 7. Bielsko-Biała 

8. Rewal 8. Września 8. Szczawno-Zdrój 8. Wrocław 

9. Ożarowice 9. Międzyzdroje 9. Mielec 9. Kraków 

10. Komorniki 10. Kąty Wrocławskie 10. Płońsk 10. Sopot

Ranking Zrównoważonego Rozwoju 
JST powstaje w oparciu o analizę 16 róż-
nych wskaźników, obejmujących trzy ob-
szary rozwoju: gospodarczy, społeczny i 
ochrony środowiska. 

Opracowywany jest na podstawie da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Dzięki temu – co podkreślają jego współ-
organizatorzy – odzwierciedla on w sposób 
wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich 
jednostek samorządu lokalnego i wskazuje 
te najlepsze w podziale na gminy wiejskie, 

miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na 
prawach powiatu. 

Tegoroczna edycja rankingu wyłoniła 
najlepsze gminy w Polsce 2021. 

Listę laureatów ogłoszono podczas kon-
ferencji, która odbyła się 26 kwietnia w 
Sejmie i została zorganizowana przez sej-
mową Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej. W jej trakcie prof. 
Eugeniusz Sobczak zaznaczył, że samo-
rządy będące w czołówce rankingu najle-
piej wykonują swoje zadania i są liderami  

w zakresie rozwoju społeczno-gospodar-
czego w Polsce. Realizują cele długotermi-
nowe z perspektywą dla kolejnych pokoleń 
i dążą do maksymalizacji wartości organi-
zacji, tak by wszyscy interesariusze danej 
społeczności lokalnej mieli satysfakcję  
z rozwoju swojego samorządu. 

bs

Nadal w czołówce najlepszych 
gmin w Polsce
Suchy Las zajął 7. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu  
Terytorialnego, opracowywanego przez zespół ekspertów, pod kierownictwem prof. Eugeniusza 
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

 „Gazeta Sucholeska” 
 obchodzi 30 lat istnienia.  

Ale nie tylko pismo samorządowe 
mieszkańców gminy ma powód do 

świętowania. Okrągłe jubileusze 
mają także prywatne wydawnictwa: 
„Sucholeski Magazyn Mieszkańców 

Gminy” oraz „Twój Tydzień 
Wielkopolski”, które od wielu lat 

obecne są na lokalnym rynku 
prasowym.

Redakcji  
„Sucholeskiego Magazynu 

Mieszkańców Gminy”  
z okazji jubileuszu 10-lecia,  

a także Redakcji 
„Twojego Tygodnia 
Wielkopolskiego”  

z okazji jubileuszu 20-lecia 
życzymy licznych sukcesów i 

satysfakcji z wykonywanej pracy.

Redakcja „Gazety Sucholeskiej”

dokąd warto pojechać  
w wolne popołudnie  
lub weekend?
W gminie Suchy Las i jej pobliżu znajduje się 
wiele miejsc wartych zobaczenia i odwiedzenia! 
„Weekendownik” to propozycja 7 tras pieszych 
i rowerowych, dzięki którym poznasz ciekawe 
historie i najładniejsze zakątki gminy oczami 
blogerki turystycznej Aleksandry Warczyńskiej.

„Weekendownik” można otrzymać w 
Urzędzie Gminy Suchy Las, CKiBP, do-
stępny będzie również na stoisku gminnym 
podczas Dni Gminy Suchy 
Las. W wersji elektronicznej 
do pobrania ze strony www.
suchylas.pl/dla-turystow/ma-
py-i-przewodniki.

Małgorzata Dawidowska



05 •  czer wiec  20226

Zapisy – odwazsie.metropoliapoznan.pl.

OSiedLe Suchy LAS

Sylwia Szenk
Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla

Zarząd Osiedla podsumowuje pół roku 
działalności

30 stycznia wraz z mieszkańcami bra-
liśmy udział w 30. Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – „Światełko do 
Nieba” – przed GOS w Suchym Lesie wraz 
ze strażakami z gminnych jednostek OSP. 
Dziękowaliśmy naszym Wolontariuszom, 
którzy w ramach Sztabu WOŚP w Rokietni-
cy na terenie naszej gminy przeprowadzili 
kolejną rekordową zbiórkę pieniędzy.

3 marca odbyło się zebranie mieszkań-
ców, które poświęciliśmy rozliczeniu reali-
zacji zadań lokalnych w roku 2021, podję-
liśmy decyzje co do przeznaczenia 
pozostałych środków finansowych z 
lat ubiegłych. Omówiliśmy przygo-
towania do realizacji zadań lokalnych 
w bieżącym roku, z uwzględnieniem 
nowej sytuacji na naszym osiedlu, 
związanej z obecnością wśród nas 
licznych rodzin z Ukrainy. Na ich 
rzecz zorganizowaliśmy z udziałem 
naszych mieszkańców wiele działań 
charytatywnych, za co im serdecznie 
dziękujemy.

5 marca na naszym osiedlu ob-
chodziliśmy Dzień Kobiet. Zorgani-
zowaliśmy wspólnie z klubem fitness 
Fit Athletica i jego fantastycznymi 

trenerami obliczony na podniesienie spraw-
ności sportowej maraton fitness, a w nim 
m.in. Body Shape, Bochata Solo, Salsa Solo 
i „płaski brzuch”.  Dla Pań była przygo-
towana pyszna kawa i ciacho. Na naszym 
spotkaniu pamiętaliśmy o Paniach z Ukra-
iny – były zbierane artykuły higieniczne, 
następnie rozdysponowane do wielu miejsc 
na terenie naszej gminy.

19 marca wspólnie z zarządami Osiedla 
Grzybowego i Suchy Las-Wschód na tere-
nie „Górki Saneczkowej” zorganizowali-
śmy dla naszych nowych sąsiadów z Ukra-
iny ognisko ze śpiewem i tańcami. 

W międzyczasie w imieniu Zarządu Osie-
dla miałam przyjemność uczestniczyć w uro-
czystości wręczenia medali dla Par z okazji 
50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.

23 kwietnia zaprosiliśmy na sprzątanie 
świata. Posadziliśmy niezapominajki w par-
ku przy „Górce Saneczkowej”, a następnie 
ruszyliśmy ulicami osiedla, by posprzątać 
nasz kawałek Ziemi. Każdy dostał rękawi-
ce i worki, w które zostaliśmy wyposażeni 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Tu 
muszę podkreślić, że tym razem najlepiej 

spisali się nasi najmłodsi mieszkańcy.
Na osiedlu rozpoczęto realizację dłu-

go oczekiwanego „uspokojenia ruchu”. W 
pierwszej kolejności zostały wyniesione 
przejścia dla pieszych, zbudowane nowe 
przejścia, progi zwalniające. Następnie bę-
dzie realizowane „uspokojenie ruchu” na ul. 
Promienistej, polegające na zmianie kierun-
ku jazdy, zgodnie z sugestią mieszkańców. 
Wszystkie kolejne zmiany będą realizowa-
ne według projektu.

Pozostałe zadania lokalne wybrane przez 
mieszkańców na 2022 rok:
•  cały czas realizujemy zadania na świeżym 

powietrzu, na które serdecznie zaprasza-
my: w poniedziałki zajęcia z instruktorem 
Fit Athletica, w środę Salsation z Sandrą, 
co sobotę zajęcia dla dzieci – uczymy jeź-
dzić na rolkach;

•  przy „Górce Saneczkowej” powstał stół do 
taqballa, a na placu zabaw Zająca Poziom-
ki: tyrolka, „mini boisko” do koszykówki, 
które zostało oficjalnie otwarte 4 czerwca. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: 
wójt Grzegorz Wojtera, prezes Basket Team 
SL Piotr Drygas – pomysłodawca zadania i 

moja skromna osoba.
Przed nami do realizacji jeszcze 

kilka zadań. 
4 czerwca na placu zabaw Zająca 

Poziomki zorganizowaliśmy Dzień 
Dziecka. Szerzej w kolejnym wyda-
niu gazety. 

Przypominamy, że mieszkańcy na-
szego osiedla mogą jeszcze przesyłać 
propozycje do zadania lokalnego na 
rok 2023 – e-mailem lub SMSem do 
Zarządu Osiedla (dane kontaktowe w 
skrzynkach zarządu na terenie osie-
dla) w terminie do 25 czerwca.

      zarząd osiedla suchy Las

Osiedle suchy lAs - Wschód

anna ankiewicz
Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla 

11 maja odbyły się wybory do Zarzą-
du Osiedla Suchy Las-Wschód. To trzecie 
wybory zarządu odkąd istnieje jednostka 
pomocnicza. Przewodniczącą Zarządu 
Osiedla zostałam wybrana kolejny raz, za 
co serdecznie dziękuję. W skład zarządu na 
lata 2022 – 2026 zostali wybrani: Marcin 
Wysocki (III kadencja), Agnieszka Waw-

rzyniak, Joanna Pągowska, Zbigniew Nie-
wierko (II kadencja), Rafał Komarowski 
(dotychczas komisja społeczna działająca 
przy zarządzie),  Ewa Gawrońska- Rataj-
czak, Sebastian Brzyziak, Emil Kubacki (I 
kadencja). Dziękuję za udział w zebraniu 
wyborczym i docenienie dotychczasowej 
działalności.

Zapraszam do zgłaszania do 
24 czerwca propozycji do za-
dania lokalnego na rok 2023. 
Środki na ten cel to ok. 108 tys. 
zł. Propozycje należy przesyłać 
na adres e-mail: anna.ankie-
wicz@wp.pl.

Jedno z zadań lokalnych na 
rok 2022 to plac zabaw przy ul. 
Fortecznej, który został otwar-
ty dokładnie w Dzień Dziecka.  
To Państwo decydujecie na co 

zostaną wydane środki osiedla. Ostateczne 
głosowanie odbędzie się podczas zebrania 
mieszkańców na początku września.

Już dziś zapraszam na Kino Plenerowe 
24 czerwca, godz. 21.30 na polanie przy 
pumptracku.                                             
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OSiedLe GrzybOWe

ZłOtkOWO

ZielątkOWO

Jarosław  
Dudkiewicz
Przewodniczący  
Zarządu Osiedla

Główne wydarzenie ostatnich miesięcy 
na naszym osiedlu to FESTYN WŚRÓD 
PRZYJACIÓŁ, na który serdecznie zapro-
siliśmy 11 czerwca w imieniu zarządu osie-
dla, sołectwa Jelonek i komitetu obchodów 
jubileuszu 25-lecia osiedla. Formalnie rok 
jubileuszowy naszego osiedla to rok 2021, 
ale ciąg ubiegłorocznych inicjatyw chcie-
liśmy zakończyć właśnie tym Festynem, 

wtedy kiedy to względy pandemiczne nie 
blokują już tego typu pomysłów. 

Na osiedlu rozwinęły się wszystkie do-
tychczasowe stałe zajęcia integracyjno-re-
kreacyjne. Planowane aktywności zarówno 
świetlicowe, jak i plenerowe na bieżąco 
aktualizujemy w grafiku zajęć organizo-
wanych pod auspicjami Zarządu Osiedla  
(osiedlegrzybowe.zlotniki.com/ Świetlica 
osiedlowa oraz zajęcia plenerowe). Ko-
rzystają z nich nie tylko nasi mieszkańcy. 
Wkrótce przedstawimy w naszych perio-
dykach plan działań na okres wakacyjny.

Przypominamy, że do 25 czerwca cze-
kamy na zgłoszenia mieszkańców do tzw. 
zadania lokalnego ‘2023. Po zebraniu 
mieszkańców (25.04) mamy już sporo ini-
cjatyw i wniosków dotyczących nowych 
pomysłów na upiększenie naszego wspól-
nego otoczenia (osiedlegrzybowe.zlotniki.
com/PROTOKOŁY). Oczywiście środki w 
ramach zadania lokalnego są ograniczone, 

dlatego radni z terenu naszego osiedla będą 
dalej czynić starania o pozyskanie central-
nych funduszy na takie zadania ogólne jak: 
budowa ścieżki rowerowej, zagospoda-
rowanie polany pod lasem, modernizacja 
kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, 
sprawa uspokojenia ruchu, ewentualna re-
witalizacja Placu Grzybowego czy kolejne 
nasadzenia.  

Ważne elementy społecznego zaintere-
sowania naszych mieszkańców w ostatnich 
tygodniach to wciąż dyskutowany miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Jelonka (Sosnowa/ Złotnicka), kwe-
stia stanu nawierzchni osiedlowych dróg  
i bezpieczeństwa ruchu, czy funkcjonowa-
nie linii autobusowej po osiedlu, a ostatnio 
także sprawa rozbudowy kliniki weteryna-
ryjnej i zagospodarowania placu Sokoła. 
W tej ostatniej sprawie Zarząd Osiedla pla-
nuje zorganizowanie spotkania dla zainte-
resowanych pod koniec czerwca.       

Sylwia Sawińska
Sołtys Wsi

W ramach obchodów Dnia Ziemi w 
Złotkowie zorganizowaliśmy sprzątanie 
okolicznych terenów i upiększyliśmy na-
szą łąkę kwietną. W tym roku na szczęście 
nie pobiliśmy zeszłorocznego rekordu (1,5 
tony śmieci), ale i tak mieliśmy co robić. 
Wielkie gratulacje dla Mieszkańców! 

Wśród znalezionych „skarbów” były: 
„starożytny” zegarek – ma chyba z 30 lat, 

butelka „retro coli” i uwaga! – pocisk prze-
ciwpancerny. Prosimy, aby poinformować 
dzieci, że jeśli na spacerze w lesie znajdą 
takie znalezisko, nie można tego dotykać.

Na koniec spotkaliśmy się przy łące 
kwietnej, aby dosadzić i dosiać tam kwia-

ty. W tym roku będzie wyjątkowo pięknie 
dzięki Agro Profil i Syngenta Polska – 
dziękujemy za nasionka kwiatów! 

Dziękuję też za wielką pomoc panom 
Zbigniewowi Barteckiemu i Krzysztofowi 
Wojtalakowi!                                      

Wiesława  
Rodowska
Sołtys Wsi

Skończył się cudowny maj, a co za tym 
idzie nasze codzienne spotkania przy figur-
ce NMP w Zielątkowie.

W tym roku, po dwuletniej przerwie 
pandemicznej, było nas sporo. Od najstar-
szego pokolenia, poprzez młodzież i dzie-
ci udało się dochować wierności tradycji 
naszych matek i babć, które niegdyś śpie-
wały „Witaj maj, piękny maj, dla Polaków  
błogi raj...”.

Dziękuję wszystkim, którzy mimo co-
dziennych obowiązków uczestniczyli w 
tych spotkaniach, angażując swój czas i 
siły (na rowerach, z kijkami, pieszo, jak 
kto mógł). Było pięknie. 

Do zobaczenia za rok.                                       
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W dniu 28 kwietnia w sali konferen-
cyjnej Parku Wodnego Octopus odbyła 
się XLV sesja Rady Gminy Suchy Las. 

Zasadniczym tematem sesji było rozpa-
trzenie uchwał dotyczących dotacji na prace 
rewaloryzacyjne, modernizacyjne i remonto-
we przy obiektach zabytkowych funkcjonu-
jących na terenie naszej gminy. W związku z 
tym, że podczas obrad stosownych Komisji 
zajmujących się tematyką zabytków, pojawi-
ły się wnioski o zmiany kwot zaproponowa-
nych w przedłożonych projektach, Rada po-
stanowiła skorygować pierwotny porządek 
obrad i przesunąć blok uchwał dotyczących 
zabytków przed uchwały finansowe (zmiana 
budżetu i zmiana Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej). Taka zmiana miała na celu wcze-
śniejsze przyjęcie uchwał „zabytkowych”, 
a następnie uchwalenie zmiany budżetu w 
wysokości pozwalającej na sfinansowanie 
zaplanowanych wydatków. Zaproponowana 
korekta porządku obrad została zaakcepto-
wana przez radnych jednomyślnie.

Zgodnie z nowym porządkiem obrad 
Rada Gminy przyjęła protokoły z wcze-
śniejszych sesji. Tym razem jednomyślnie 
zatwierdzone zostały dokumenty dotyczące 
sesji nr XLII (z 11 lutego 2022 r.) oraz sesji 
nr XLIII (z 24 lutego 2022 r.).

W dalszej części obrad zajęto się pro-
jektem uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Złotnikach w 
rejonie ulicy Wrzosowej. Konieczność wsz-
częcia procedury nie budziła wątpliwości. 
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. 

Jak już wyżej wspomniano, głównym te-
matem sesji było rozpatrzenie uchwał doty-
czących dotacji na prace związane z rewalo-
ryzacją, modernizacją i remontami zabytków. 
Radzie Gminy przedłożono trzynaście projek-
tów uchwał. Kilka dni przed sesją z inicjatywy 
Joanny Pągowskiej, przewodniczącej Komisji 
Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go, liczna grupa radnych odwiedziła właści-
cieli niemal wszystkich nieruchomości wnio-
skujących w bieżącym roku o dotacje, celem 
zapoznania się na miejscu z każdym przypad-
kiem indywidualnie. Radni mieli możliwość 
obejrzenia obiektów, wysłuchania ich historii, 
oceny dotychczasowego zakresu prac oraz 
zapoznania się z planami na najbliższe lata. 

Podczas głosowań Rada Gminy jednomyśl-
nie lub zdecydowaną większością głosów 
przyjęła dwanaście uchwał. Radni nie przyjęli 
jednego projektu dotyczącego zabytku w Go-
lęczewie. W tym przypadku, po konsultacjach 
z właścicielami uzgodniono, iż zaproponowa-
na kwota powiększona oczywiście o wkład 
własny nie pozwala na przeprowadzenie za-
planowanych prac. Do tematu tego zabytku 
wrócimy w przyszłym roku. W toku dyskusji 
pojawił się wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad o dwie kolejne uchwały dotyczące dota-
cji na remont zabytków. Radni zdecydowaną 
większością głosów uzupełnili porządek sesji 
o wspomniane uchwały, a następnie przyjęli 
je również zdecydowaną większością głosów. 
Łącznie w formie dotacji na rewaloryzację, 
modernizację i remont zabytków Rada Gminy 
przeznaczyła 323 360 zł.

W dalszej części sesji Rada Gminy zajęła 
się uchwałą w sprawie zmiany chwały budże-
towej na rok 2022. Uchwała z autopoprawką 
Wójta oraz poprawkami zaproponowanymi 
przez Przewodniczącą Komisji Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarczego została 
przyjęta jednomyślnie. Kluczową poprawką 
uwzględnioną przez Radę Gminy było wy-
kreślenie z uchwały kwoty 400 000 zł prze-
znaczonej na przebudowę ulic Obornickiej 
i Fortecznej w Suchym Lesie w związku z 
powstającym w okolicy parkiem handlo-
wym. Radni postanowili, że temat wymaga 
gruntownego przedyskutowania z Wójtem, 
urzędnikami i mieszkańcami. Spotkanie w tej 
sprawie odbyło się 9 maja, a jego konkluzją 
jest konieczność wypracowania rozwiązania 
innego, niż zaproponowane przez Urząd.

Wątpliwości Radnych nie wzbudziła 
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las 
(WPF) na lata 2022-2035, która wraz z au-
topoprawką Wójta została przyjęta jedno-
myślnie. W przypadku tej uchwały warto 
zwrócić uwagę na przyznanie Gminie dota-
cji w wysokości 9 310 000 zł z tzw. Polskie-
go Ładu, która musiała zostać wprowadzo-
na do WPF. Dotacja ta dotyczy projektu pt.: 
„Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złot-
kowo …”, który w powszechnej świadomo-
ści mieszkańców funkcjonuje jako budowa 
nowego skrzyżowania z ulicą Obornicką w 
Złotkowie.

Trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły 
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzier-
żawy części działek nr 379/6 w obrębie Su-
chy Las, 108/7 w obrębie Suchy Las oraz 
27/93 i 27/111 w obrębie Biedrusko. Zgoda 
Rady Gminy była niezbędna ze względu na 
fakt, że były to kolejne umowy zawierane 
z tymi samymi podmiotami. Radni wyrazili 
również zgodę na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Złotkowie, stanowiącej dział-
kę nr 48/11. Nieruchomość ta zostanie wy-
stawiona na przetarg z ceną wywoławczą  
660 000 zł netto.

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę w 
sprawie przyjęcia Programu Osłonowego 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 
Strategicznym celem Programu jest zapew-
nienie usługi wsparcia seniorom w wieku 
65 lat i więcej, mającym problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze względu na 
stan zdrowia, poprzez świadczenie „opieki 
na odległość”, przy użyciu tzw. „opasek 
bezpieczeństwa”. Program realizowany 
będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie i tam odsyłam po więcej 
informacji.

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, do zadań wła-
snych gmin należy opracowanie i realizacja 
3-letnich programów wspierania rodziny. 
Podczas kwietniowej sesji Rada Gminy 
jednomyślnie uchwaliła Gminny Program 
Wspierania Rodziny w Gminie Suchy Las na 
lata 2022-2024. Głównym celem Programu 
jest wsparcie rodzin zagrożonych problema-
mi i przeżywających trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Re-
alizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie.

Jednym z najważniejszych dokumentów 
funkcjonujących w każdej gminie jest statut. 
Najnowszy Statut Gminy Suchy Las uchwa-
lony został w październiku 2018 roku, ale w 
międzyczasie (w lutym 2019 r. i w kwietniu 
2021 r.) Rada Gminy wprowadzała do niego 
pewne zmiany, a swoje „dołożył” również 
Wojewoda, który rozstrzygnięciem nadzor-
czym z listopada 2018 r. unieważnił dwa za-
pisy. W związku z tym konieczne było przy-
jęcie jednolitego tekstu Statutu Gminy Suchy 
Las, aby mówiąc kolokwialnie, wszystko 
było w jednym miejscu.

W związku z wprowadzonymi w marcu 
zmianami w prezydium Rady Gminy, Radni 
musieli dokonać zmian również w składzie 
Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji został 
uzupełniony o radną Iwonę Koźlicką, która 
została również wybrana na nową przewod-
niczącą. Komisji pod nowym przewodnic-
twem życzę owocnych obrad, a samej Iwo-
nie satysfakcji z pracy.

Ostatnia uchwała przyjęta podczas sesji 
dotyczyła zarządzenia wyborów przewod-
niczącego i członków Zarządu Osiedla Su-
chy Las – Wschód. Wybory odbyły się 11 
maja, a przewodniczącą zarządu wybrana 
została ponownie radna Anna Ankiewicz. 
Annie oraz wszystkim wybranym członkom 
Zarządu Osiedla życzę wielu sukcesów i za-
dowolenia z podejmowanej działalności.

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 XLV sesji Rady Gminy Suchy 
Las dostępne jest w serwisie eSesja.tv pod 
linkiem: https://esesja.tv/transmisja/26144/
xlv-sesja-rady-gminy-suchy-las.htm.

Z XLV sesji Rady Gminy Suchy Las

Tomasz Sztolcman
Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy  
Suchy Las
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23 maja odbyła się XLVI sesja Rady 
Gminy Suchy Las. 

Sesja rozpoczęła się od przypomnienia 
przez Radnego Zbigniewa Hącię sylwetki 
zmarłego druha Wojciecha Szulca. Pamięć 
zasłużonego mieszkańca gminy Suchy Las 
uczczono minutą ciszy. Następnie Przewod-
niczący Rady złożył wyrazy współczucia 
na ręce Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza 
Wojtery w związku ze śmiercią ojca. 

Do porządku sesji uwag nie było. Przy-
jęto protokół z XLIV sesji Rady Gminy 
Suchy Las z dnia 24 marca i przystąpio-
no do głosowania nad projektem uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) Złotniki – rejon 
ulicy Prostej. Plan został wywołany na 
wniosek mieszkańców Złotnik-Osiedla, 
według których ustalenie planu pozwoli 
poza unormowaniem przeznaczenia terenu 
jako funkcjonalnej całości kompleksu za-
budowy, również skutecznie uniemożliwić 
legalizację uciążliwej działalności gospo-
darczej prowadzonej na terenie działek o 
nr ewidencyjnym 137, 138 i 139/1. 

Zgodnie z porządkiem przyjęto również 
jednogłośnie uchwałę w sprawie mpzp 
Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chlu-
dowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców 
Konnych – część II (teren „Kuźni” i teren 
pod budowę szkoły). Część I mpzp zosta-
ła uchwalona 28 października 2021 roku 
uchwałą nr XXXVIII/423/21 Rady Gminy 
Suchy Las. Na tym zakończono uchwały 
planistyczne. 

Kolejną uchwałą uporządkowano kwestie 
budżetowe zarówno w dochodach, w wydat-
kach bieżących, jak i w wydatkach majątko-
wych. W dochodach zmniejszono wpływy 
odpłatności za przedszkole w Zespole Szkół 
(ZS) w Biedrusku o kwotę 37 000 zł i za 
wyżywienie o kwotę 25 000 zł, a zwiększo-
no dochody o kwotę 117 500 zł z realizacji 
projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR” i o kwotę 88 500 zł 
dofinansowanie „Szatnia na Medal”. W 
wydatkach bieżących zmniejszono wydatki 
na wyżywienie w ZS w Biedrusku o kwotę 
25 000 zł i zwiększono o kwotę 117 500 zł 

„Granty PPGR”. W wydatkach majątko-
wych urealniono kwoty po przeprowadze-
niu postępowań przetargowych. Uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2022 przyjęto jednogło-
śnie, podobnie jak uchwałę w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Suchy Las na lata 2022 – 2035, w której 
przeniesiono na rok 2023 kwotę 32 000 zł 
– przedsięwzięcie unijne – działania promo-
cyjne w ramach projektu zakup jednego ni-
skoemisyjnego autobusu oraz zwiększono o 
kwotę 88 500 zł przedsięwzięcie majątkowe 
– Golęczewo rozbudowa szatni na boisku 
(program „Szatnia na medal”). 

Największe zainteresowanie, wiele pytań 
i wątpliwości budził projekt kolejnej uchwa-
ły w sprawie utworzenia jednostki budżeto-
wej Centrum Usług Wspólnych (CUW) z 
siedzibą w Suchym Lesie oraz nadania jej 
statutu. Mimo wyjaśnień udzielonych przez 
Skarbnika Gminy Monikę Wojtaszewską 
oraz Wójta Gminy Grzegorza Wojterę, nie 
wszyscy radni byli przekonani do zasadno-
ści powstania CUW i przyjęcia tej uchwały. 
Uchwałę ostatecznie przyjęto 11 głosami. 

Kolejne cztery projekty uchwał były 

zgodą na zawarcie umowy najmu i dzierża-
wy, a dotyczyły najmu części działki grun-
tu nr 249/9 w obrębie Jelonek, dzierżawy 
części działki gruntu nr 287/2 w obrębie 
Złotniki, dzierżawy części działki gruntu 
nr 179/7 w obrębie Suchy Las i dzierżawy 
części działki gruntu nr 23 w obrębie Bie-
drusko. Zgoda Rady Gminy była niezbędna 
ze względu, że były to kolejne umowy za-
wierane z tym samym podmiotem. Wszyst-
kie zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ostatnim projektem uchwały była 
uchwała w sprawie zmiany składu osobo-
wego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych poprzez wykreślenie 
ze składu komisji radnej Iwony Koźlickiej, 
ze względu na złożoną przez nią w dniu 28 
kwietnia 2022 roku pisemną rezygnację z 
pełnionej funkcji członka tej komisji. 

Na tym zakończono pracę nad uchwała-
mi 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 XLV sesji Rady Gminy Suchy 
Las dostępne jest w serwisie eSesja.tv pod 
linkiem: https://esesja.tv/transmisja/26144/
xlv-sesja-rady-gminy-suchy-las.htm.

Z XLvi sesji Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Suchy Las

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY:
– kgwgoleczewianki@gmail.com
– Messenger KGW Golęczewo

DOM PRZYSŁUPOWY
sobota 2 VII 2022 r. godz. 18

„krosno”
warsztaty tkackie dla dzieci 

oraz gry i zabawy
  

„drugie życie”
warsztaty jak ze starych 
ubrań zrobić nowe cudeńka 

– Ela Darłowska

ZM I E R ZCH

nocna historia domów  
przysłupowych i ich  

zwyczajowych użytkowników

STARA REMIZA
sobota 30 VII 2022 r. godz. 18

„chleb i masło” 
warsztaty pieczenia chleba  

i robienia masła

„angielka” 
co zrobić by chleb zniknął  
do ostatniego okruszka

„podzielnia”
podziel się informacją  
jak widzisz przyszłość  
tego budynku

ZM I E R ZCH

nocna historia burzliwych  
dziejów starej remizy  
od piekarni po centrum  
kulturalne Golęczewa
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„czy permakultura  
to tylko ogród” 

warsztaty wykonania wału 
permakulturowego

„barszcz ukraiński” 
wspólne gotowanie  
na zakończenie pracy

„MINI” – kolejki 
w miniaturze – NKD

ZM I E R ZCH

–  otwarcie wystawy materiałów  
z budynku stacji
–  wystawa historycznych  
akcesoriów kolejowych
–  nocna historia istotnego  
punktu na mapie kolejowej

HISTORIA Z NOCY

Pamiątkowe gadżety dla uczestników
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Nie żyjemy, aby umierać,  
ale umieramy, aby żyć wiecznie.

Panu Wójtowi  
Grzegorzowi Wojterze

Jego Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy

głębokiego współczucia
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

OJCA
Adam Pawlicki

Burmistrz Jarocina

***

Panu 
Grzegorzowi Wojterze

Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia po stracie 
OJCA
składa

Sylwia Malendowska
Dyrektor OPS w Suchym Lesie

z Pracownikami

***

Najszczersze kondolencje
oraz wyrazy współczucia  

z powodu odejścia  
OJCA

składamy Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi naszej Gminy

Zarząd Osiedla Grzybowego
wraz z mieszkańcami

***

Panu Wójtowi  
Grzegorzowi Wojterze

i Jego rodzinie
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci  

TATY.

Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Sportu  

w Suchym Lesie

Panu 
Grzegorzowi Wojterze

Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Zastępca Wójta Marcin Buliński
z Pracownikami Urzędu  

Gminy Suchy Las 
oraz

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak z Radnymi

***
Wyrazy współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 
OJCA

Wójtowi Gminy Suchy Las 
Grzegorzowi Wojterze

składają
dawni radni Gminy Suchy Las: 

Urszula Ćwiertnia, Anna Małłek, 
Jarosław Ankiewicz,  

Wojciech Korytowski,  
Andrzej Rakowski,  

Grzegorz Rewers, Ryszard Tasarz, 
Paweł Tyrka, Stanisław Wróbel

***
Panu 

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi Gminy Suchy Las

z powodu śmierci 
OJCA

wyrazy żalu i współczucia

składa
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

Suchy Las Sylwia Szenk
z Zarządem Osiedla

***
Druh WOJCIECH SZULC

Prezes ZOSP RP w Suchym Lesie, 
Prezes OSP Suchy Las

przeszedł do Domu Ojca  
na wieczną wartę...

Żonie, Rodzinie, Bliskim
szczere wyrazy współczucia

składają 
Strażacy OSP gminy Suchy Las

Panu Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi Gminy Suchy Las 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 

składają
Prezes Zarządu ZKP Suchy Las 

Edward Miśko 
wraz ze Współpracownikami 

***
Panu  

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi Gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci  

OJCA
składają Zarząd i Pracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Suchy Las sp. z o.o.

***
Odszedł na wieczną wartę, ale 

pamięć o nim pozostanie!

Z wielkim żalem  
i smutkiem żegnamy 

Śp. DH.  
WOJCIECHA SZULCA

Prezesa ZOSP RP w Suchym Lesie, 
Prezesa OSP Suchy Las,  

społecznika.

Żonie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia

składa
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
z Pracownikami

***
Panu 

Ryszardowi Chruszczewskiemu
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci  
OJCA
składa  

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera 

z Pracownikami Referatu  
Promocji Urzędu Gminy Suchy Las
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Bezpłatna pomoc 
psychologiczna  

dla obywateli Ukrainy 

Безкоштовна 
психологічна допомога 

громадянам України
Wszystkie osoby wymagające 

wsparcia mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy 

psychologicznej, udzielanej  
w Punkcie mieszczącym się przy  

ul. Nowy rynek 5 w Suchym Lesie. 
Pomocy udziela psycholog 
posługujący się językiem 

ukraińskim, w poniedziałki i wtorki 
w godzinach od 17.00 do 20.00.

Wizyty można umawiać  
SMS-owo pod numerem telefonu 

576 953 192.

***
На вул. Nowy Rynek 5  

(Новий Ринок 5) suchy las  
(в Сухому Лісі) розпочато 

роботу Пункт Психологічної 
Допомоги. Всі ті, які потребують 
психологічної підтримки, може 
скористатися нею безкоштовно.
Допомогу надаватиме психолог, 

який розмовляє українською 
мовою, по понеділках і вівторках  

з 17.00 до 20.00.
Записатися можна  

за допомогою sMs повідомлення 
за номером 576 953 192.

iNfORMAtOR –  ИНфоРматоР

Do tej pory (09.06.2022) w gminie Su-
chy Las w sprawie wypłaty świadczenia za 
goszczenie uchodźców zostało złożonych 
ponad 250 wniosków. 

Komu przysługuje świadczenie pie-
niężne?

Świadczenie przysługuje każdemu pod-
miotowi, w szczególności osobie fizycznej 
prowadzącej gospodarstwo domowe, któ-
ry zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z te-
rytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy 
posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z 
najbliższą rodziną z powodu tych działań 
wojennych przybyli na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W jaki sposób przyznawane jest 
świadczenie pieniężne?

 Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za 
osobę dziennie. Świadczenie przyznawane 
jest na podstawie wniosku za okres faktycz-
nego zapewniania zakwaterowania i wyży-
wienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż 
za okres 120 dni od dnia przekroczenia gra-
nicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obywa-
tela Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Wniosek wraz z załącznikami (kar-
tą osoby przyjętej do zakwaterowania, 
oświadczeniem wnioskodawcy) dostępny 
jest na stronie internetowej Gminy Suchy 
Las oraz w Biurze Obsługi interesantów 
Urzędu Gminy Suchy Las (62-002 Suchy 
Las, ul. Szkolna 13), gdzie należy go rów-

nież złożyć.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie 

miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie 
Gminy. 

Ważne! Każdy wniosek złożony 
po 30 kwietnia 2022 r. o powyższe 
świadczenie wymaga podania nume-
ru PESEL uchodźcy korzystającego 
z zakwaterowania i wyżywienia oso-
by pomagającej. 

 Kiedy świadczenie pieniężne NIE zo-
stanie przyznane

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

Świadczenie pieniężne nie zostanie 
przyznane: za osobę przyjętą do zakwate-
rowania na wskazany we wniosku okres, 
gdy wypłacono już świadczenia; za okres, 
którego dotyczy wniosek, w sytuacji gdy 
wnioskodawca otrzymał dodatkowe wyna-
grodzenia, w tym za wynajem; dane poda-
ne we wniosku są nieprawdziwe.

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

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

Świadczenie za goszczenie 
uchodźców przedłużone
W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, 
za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniających zakwaterowanie  
i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

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

Записатися на прийом можна:
•  за телефонами 61 892 62 50 або 61 892 

62 78, по понеділках з 8-17, з вівторка по 
п’ятницю  з 7-15;

•  особисто в Офісі обслуговування клієнтів 
(перший поверх офісної будівлі за адресою 
вул. Szkolna 13 в Suchy Las).

Хто може подати заявку:
•  громадянин України;

•  дружина/чоловік громадянина 
України, яка/який не має українського 
громадянства;

•  громадянин України, який має Картку 
поляка та його сім’я;

які прибули на територію Польщі у зв’язку 
з бойовими діями в Україні в період з 24 
лютого 2022 року безпосередньо з території 
України (перетнули польсько-український 
кордон).

Необхідні документи:
•  заява на присвоєння номера PESEL, 

заповнена латинським алфавітом (згідно 
паспортних даних);

•  документ, який підтверджує дані, які ви 
надаєте в заяві, включаючи вашу особу 

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

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

Місце і спосіб подачі заявки:
•  особисто в будь-якому муніципальному 

офісі (уряд гміни).

PESEL dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce  
/ PESEL для біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі
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NAzWA ORGANIzATORA TERMIN MIEJSCE zbIóRKI

Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjon’’
www.judo.suchylas.pl

01.08 – 05.08
od 8.00 do 15.30

szkoła Podstawowa nr 2  
w suchym lesie, ul. konwaliowa 2

Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary  
w Suchym Lesie

www.suchary.com.pl
22.08 – 31.08 szkoła Podstawowa nr 2  

w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11

Stowarzyszenie Artystyczne  
,,Twórczość Bez Granic’’

www.facebook.com/tworczoscbg

08.08 – 12.08
od 8.00 do 14:00

Zespół szkół w chludowie  
im. o. Mariana Żelazka

Sucholeskie  
Stowarzyszenie Sportowe ,,Fighter’’

www.fightersiebert.pl

08.08 – 12.08 
od 8.00 do 14:00

Zespół szkół im. 7 Pułku strzelców 
konnych Wlkp. w Biedrusku,  

ul. Wojskowa 5

25.07 – 29.07 
od 8.00 do 16.00

szkoła Podstawowa nr 1  
im. W. Bogusławskiego  

w Suchym Lesie, ul. Szkolna 15

Sucholeskie Stowarzyszenie  
Taekwondo Instytut Masters

www.facebook.com/taekwondo.instytut.masters

18.07 – 22.07 
od 8.30 do 16.30

Madland kraina dzieci
Jelonek, ul. Jodłowa 1a

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box
www.redboxpilkarskaakademia.pl

11.07 – 15.07 
od 7.00 do 15.00

szkoła Podstawowa nr 2  
w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11

Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las
www.basketteam.pl

18.07 – 22.07 
od 8.00 do 16.00 szkoła Podstawowa nr 1  

im. W. Bogusławskiego  
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 1525.07 – 29.07 

od 8.00 do 16.00

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro Fly
www.facebook.com/ksakrofly

27.06 – 01.07 
od 8.00 do 16.00 centrum kultury  

i biblioteka Publiczna  
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16        04.07 – 08.07 

od 8.00 do 16.00

Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni
www.facebook.com/ 

Stowarzyszenie-Integracji-Europejskiej-Aktywni

18.07 – 22.07 
od 8.00 do 16.00

Suchy Las,  
ul. leśna 5

Szczegółowe informacje – program półkolonii, koszty udziału dziecka – dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

Półkolonie letnie w gminie Suchy Las
Wakacje letnie zbliżają się dużymi krokami. To dobry moment, by zaplanować je swoim dzieciom. Na półkolonie letnie, dotowane przez 
Gminę, organizowane dla dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Suchy Las zapraszają stowarzyszenia wybrane na podstawie złożonych 
ofert realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małych konkursów „grantów”. 

ReklaMa

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

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

Zakład StolarSki

eX Meble 

na każdy wymiar

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

osób uprawiających sport 

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

LabOLatOrium techniki dentyStycznej
 

aUtoMatyka 
do BraM

ogrodzenia – bramy

602 45 88 47
Chludowo, ul. poznańska 19
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Do tej pory system Sucholeskiego Ro-
weru Gminnego obejmował trzy miej-
scowości, w których funkcjonowało pięć 
punktów wypożyczeń / zwrotu rowerów:

•  Suchy Las – ul. Szkolna 13, przy Urzę-
dzie Gminy;

•  Złotniki Osiedle – ul. Dworcowa, węzeł 
przesiadkowy;

•  Złotniki Wieś – ul. Łagiewnicka, pętla 
autobusowa;

•  Złotniki Grzybowe – ul. Złotnicka, przy-
stanek kolejowy PKM;

• Jelonek – Nektarowa / Sosnowa.
W czerwcu na mapie Sucholeskiego Ro-

weru Gminnego pojawi się kolejny punkt. 
Powstanie on przy ulicy Meteorytowej, na 
wysokości przystanku autobusowego Su-
chy Las / os. Przylesie, przy boisku. Ale to 
nie wszystko. 

Sucholeski Rower Gminny poza nowym 
punktem wzbogaci się także o dwa rowery. 
Łącznie mieszkańcy do dyspozycji będą 
mieli 12 rowerów miejskich 4 generacji. 

Ich wypożyczanie odbywa się poprzez 
aplikację ROOVEE lub stronę internetową 
www.sucholeskirower.pl, gdzie należy za-
łożyć konto użytkownika. Kolejnym kro-
kiem jest zasilenie konta kwotą 15 zł – jest 
to jednorazowa zwrotna opłata depozyto-
wa, a w momencie wypożyczenia roweru 
posiadać na nim minimum 10 zł.

W gminie Suchy Las w wyznaczonych 
punktach samo wypożyczenie i korzysta-
nie z roweru jest bezpłatne. Warunkiem 
jest stosowanie się do obowiązujących w 
regulaminie zasad. Regulamin oraz szcze-
gółowe informacje dotyczące funkcjono-
wania Sucholeskiego Roweru Gminnego 
dostępne są na stronie www.sucholeskiro-
wer.pl.

Barbara Stachowiak

Sucholeski Rower Gminny 
zwiększa zasięg
Sucholeski Rower Gminny w nowym sezonie rozszerza zakres funkcjonowania. Mieszkańcy 
do dyspozycji będą mieli nowe rowery i nowy punkt, z którego będą mogli je nieodpłatnie 
wypożyczać. 

Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gmi-
ny Suchy Las we współpracy ze szkołami 
przygotował i złożył wnioski w listopadzie 
2021 roku. Referat Zamówień Publicznych  
i Środków Zewnętrznych zgodnie z proce-
durami wyłonił dostaw-
ców i obecnie trwają 
dostawy towaru.

Program „Labora-
toria Przyszłości” to 
inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji  

i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mi-
sją programu jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w 
sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 

sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu 
zainteresowań. Ucznio-
wie będą mogli uczyć 
się poprzez ekspery-
mentowanie i zdobywać  

w ten sposób praktyczne umiejętności.
Wysokość dofinansowania zależy od 

liczby uczniów w danej szkole. Na pod-
stawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 
poszczególne szkoły, do placówek oświa-
towych dostarczone zostanie m.in. takie 
wyposażenie jak: Drukarka 3D z pracownią 
druku 3D, „Pracownia Robotyki”, robot 
edukacyjny wraz z akcesoriami, LEGO® 
Education BricQ Motion Prime, laptop do 
drukarki 3D, stacja lutownicza z grotem, 
kamera, aparat fotograficzny, statyw do 
aparatu i kamery, konsola – mikser dźwię-
ku 8-kanałowy, robot edukacyjny – moduł 

fizyka wraz z akcesoriami, skaner kompaty-
bilny z drukarką 3D, dron edukacyjny z ak-
cesoriami, zestaw do nauki latania dronem, 
oprogramowanie do edycji montażu i two-
rzenia materiałów wideo, mikrofon dyna-
miczny, mikrofon nagłowny z akcesoriami, 
zestaw oświetleniowy: lampa SOFTBOX 
ze statywem i żarówką, oprogramowanie 
do edycji montażu i tworzenia materiałów 
fotograficznych, teleskop astronomiczny  
z akcesoriami, oscyloskop, zestaw do wir-
tualnej rzeczywistości, sprzęt i wyposażenie 
BHP, wizualizer z przystawką do mikrosko-
pu, mikroskop wraz z akcesoriami, młotek 
ślusarski, imadło ślusarskie i modelarskie, 
bezprzewodowy pistolet klejowy z akceso-
riami, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 
z akcesoriami, lutownica/stacja lutownicza 
2 w 1, laboratorium SkriLab – zestaw, kloc-
ki do nauki źródeł odnawialnych – energia 
wiatrowa i wodna, zestaw kształtujący kom-
petencje techniczne i praktyczne, i wiele in-
nych akcesoriów pozwalających odkrywać 
pasje, eksperymentować oraz poznawać 
tajniki tworzenia obrazu, obróbki dźwięku, 
montażu filmów, a także nabywać praktycz-
ne umiejętności. 

Program zapewnia również szkolenia  
z obsługi zakupionego sprzętu dla nauczy-
cieli.

Referat Oświaty i Sportu
UGSl

Laboratoria Przyszłości  
= szkoły przyszłości 
Do końca wakacji, tj. 31 sierpnia do szkół podstawowych w gminie Suchy Las trafi 
doposażenie wartości 618 800 zł z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. 
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PKP PLK S.A. przygotowuje się 
do powtórzenia realizacji projektu po-
zwalającego na likwidację kolizyjnych 
naziemnych przejazdów kolejowych 
i budowę w ich miejscu wiaduktów. 
Podpisanie listu intencyjnego pozwoli 
umieścić Gminę na liście prekwalifiko-
wanych samorządów do przeprowadze-
nia tego typu inwestycji.

– Zlikwidowanie naziemnego prze-
jazdu kolejowego to przede wszystkim 
usprawnienie systemu komunikacji oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym – mówił podczas spotkania 
Arnold Bresch. 

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Su-
choleskiej jest częścią metropolitalnego 
i niezwykle ważnego komunikacyjnego 
projektu pn. „Integracja węzłów na północnej 
obwodnicy towarowej m. Poznania z miej-
skim transportem zbiorowym – dokumenta-
cja”, który został objęty porozumieniem za-
wartym w listopadzie minionego roku przez 
Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego, 
Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Ma-
riusza Wiśniewskiego i Grzegorza Wojterę, 
Wójta Gminy Suchy Las. 

Na mocy tego porozumienia Gminie 
Suchy Las powierzono całość realizacji za-
dania w obszarze pozyskania dokumenta-
cji projektowej. Natomiast Spółka LARG 
działając jako inwestor zastępczy na rzecz 
Gminy przygotowała, ogłosiła przetarg i 
wyłoniła wykonawców, z którymi umowy 
podpisała pod koniec kwietnia tego roku. 

Wykonawcy mają czas na sporządzenie 
dokumentacji projektowej do końca 2023 
roku. Pierwsza część zadania obejmuje 
wykonanie projektu wiaduktu drogowe-
go w ciągu ul. Sucholeskiej. Poza nowym 

wiaduktem wykonawca zaprojektuje także 
parking typu Park & Ride, zlokalizowany 
po stronie Suchego Lasu oraz nowy przy-
stanek pasażerski na liniach kolejowych nr 
395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątko-
wo - Suchy Las. W ramach drugiej części 
zamówienia wykonawca zaprojektuje układ 
komunikacyjny, który połączy po stronie 
Poznania rejon planowanego wiaduktu  
w ciągu ul. Sucholeskiej z wiaduktem im. 
G. Narutowicza oraz dalej ul. Nową Obor-
nicką, aż do okolic ronda przy skrzyżo-
waniu ul. Szymanowskiego i ul. Stróżyń-
skiego. Powstanie także projekt wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Biskupińskiej, któ-
ry przebiegnie nad linią kolejową nr 354 
Poznań Główny – Piła Główna. Wiadukt 
ten zostanie dowiązany do już istniejącego 
parkingu typu Park & Ride.

– Inwestycja ta nie jest dedykowana tyl-
ko mieszkańcom gminy Suchy Las, ale też 
mieszkańcom północnej części miasta – za-

znaczył podczas briefingu prasowego wójt 
Grzegorz Wojtera. – Cieszę się, że po tym 
trudnym okresie negocjowania i rozmów 
jest to inwestycja, która znalazła akcepta-
cję władz Poznania, czego wyrazem było 
listopadowe porozumienie. Dzięki temu, 
współpracując z PKP PLK będziemy mogli 
przystąpić do kolejnych etapów jej realiza-
cji. 

Kolejny ważny krok na drodze  
do budowy wiaduktu
W pierwszych dniach czerwca w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie został podpisany list 
intencyjny w sprawie współpracy Gminy Suchy Las i PKP PLK S.A. w zakresie budowy 
skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z ulicą Sucholeską. Swoje podpisy pod 
dokumentem złożyli Arnold Bresch, Członek Zarządu,  Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP 
PLK S.A. oraz Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera.  HarMonograM działań 

Gmina Suchy Las działania w 
obszarze projektu pn. „Integracja 
węzłów na północnej obwodnicy to-
warowej m. Poznania z miejskim 
transportem zbiorowym” realizuje 
we współpracy z Powiatem Poznań-
skim, Miastem Poznań i Stowarzy-
szeniem Metropolia Poznań: 

W 2018 roku Gmina przygotowała 
koncepcję techniczną budowy węzła 
przesiadkowego w gminie Suchy Las, 
obejmującego budowę wiaduktu dro-
gowego i likwidację przejazdu kolejo-
wo-drogowego. 

Projekt ten w lutym 2021 roku 
otrzymał rekomendację Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań i jako kluczowy ma 
zostać uwzględniony zarówno w strate-
gii ponadlokalnej dla poznańskiego ob-
szaru metropolitalnego, jak i w strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych, których realizacja przewidziana 
jest w perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027.

W sierpniu minionego roku zada-
nie pn. „Budowa węzła przesiadkowe-
go” zostało wprowadzone do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Poznańskiego na lata 2021-2026, na 
mocy uchwały podjętej przez Radę 
Powiatu w Poznaniu. Tym samym wy-
rażono zgodę na przyznanie dotacji z 
budżetu Powiatu Poznańskiego na wy-
konanie dokumentacji projektowej dla 
tego zadania. 

W listopadzie ubiegłego roku w Su-
chym Lesie zostało zawarte trójstronne 
porozumienie pomiędzy Gminą Suchy 
Las a Powiatem Poznańskim i Miastem 
Poznań w sprawie zasad wspólnej re-
alizacji zadania polegającego na wy-
konaniu dokumentacji projektowej dla 
inwestycji pn. „Budowa węzła prze-
siadkowego przy przystanku pasażer-
skim Poznań Suchy Las wraz z likwi-
dacją kolizyjnego przejazdu drogowego 
przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucho-
leskiej” w ramach projektu „Integracji 
węzłów na północnej obwodnicy towa-
rowej m. Poznania z miejskim trans-
portem zbiorowym”. Liderem tego po-
rozumienia została Gmina Suchy Las, 
która na jego mocy zobowiązała się do 
opracowania dokumentacji projekto-
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arnold Bresch, Grzegorz Wojtera
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Projektowane rozwiązania techniczne 
pozwolą na oszacowanie kosztorysu in-
westorskiego tego przedsięwzięcia. Jego 
finansowanie ma zostać podzielone po-
między PKP PLK S.A. w części budowy 
wiaduktu w ciągu linii kolejowej oraz po-
między samorządy, które sfinansują część 
drogową – Powiat Poznański, Miasto Po-
znań i Gminę Suchy Las.                      BS

wej niezbędnej dla przeprowadzenia tej 
inwestycji, natomiast wszyscy sygnata-
riusze do jej sfinansowania.   

Miasto Poznań do indykatywnego 
wykazu projektów zidentyfikowanych w 
ramach trybu pozakonkursowego Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 zgłosiło 
„Integrację węzłów na północnej obwod-
nicy towarowej m. Poznania z miejskim 
transportem zbiorowym – dokumenta-
cja”, której integralną częścią jest opra-
cowanie dokumentacji projektowej m.in. 
dla „Budowy węzła przesiadkowego przy 
przystanku pasażerskim Poznań Suchy 
Las wraz z likwidacją kolizyjnego prze-
jazdu drogowego przez linie kolejowe  
w ciągu ul. Sucholeskiej” (szerzej obok).

Natomiast Zarząd Powiatu w Po-
znaniu, w związku z trwającymi kon-
sultacjami Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na lata 
2021-2027, podjął uchwałę w sprawie 
zgłoszenia przez Powiat Poznański 
potencjalnej listy projektów, które w 
ramach tego instrumentu na realizację 
mogłyby uzyskać unijne wsparcie. Li-
stę rekomendowanych do dofinanso-
wania  projektów otwiera „Węzeł prze-
siadkowy  Suchy Las”. 

Jeżeli chodzi o wykonanie doku-
mentacji projektowej dla „Budowy 
węzła przesiadkowego przy przystanku 
pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z 
likwidacją kolizyjnego przejazdu dro-
gowego przez linie kolejowe w ciągu 
ul. Sucholeskiej”, Lokalna Agencja 
Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy 
Las, której Gmina powierzyła to zada-
nie, pod koniec grudnia 2021 roku 
ogłosiła przetarg na jej opracowanie, a 
pod koniec kwietnia tego roku podpi-
sała umowę z wykonawcami.

Na początku czerwca Gmina Su-
chy Las podpisała list intencyjny z PKP 
PLK S.A. w sprawie likwidacji naziem-
nego przejazdu kolejowego w ciągu ul. 
Sucholeskiej. Podpisany list intencyjny 
pozwoli umieścić Gminę na liście pre-
kwalifikowanych samorządów, z któ-
rymi PKP wspólnie przeprowadza mo-
dernizację przejazdów kolejowych.

Projekt, który otrzymał dofinansowanie  
zakłada opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy 8 zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych wzdłuż północnej 
kolejowej (towarowej) obwodnicy Pozna-
nia, w sąsiedztwie nowo projektowanych 
osobowych przystanków kolejowych w 
następujących lokalizacjach: Poznań Fra-
nowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieli-
niec, Poznań Koziegłowy, Poznań Nara-
mowice, Poznań Piątkowo, Poznań Suchy 
Las, Swarzędz Nowa Wieś.

W ramach projektu zaprojektowane zo-
staną: bezkolizyjne obiekty dwupoziomo-
we wraz z parkingami typu Park & Ride, 
Bike & Ride oraz  Kiss & Ride, przystanki 
autobusowe i tramwajowe, drogi dojazdo-
we (samochodowe i rowerowe) oraz doj-
ścia piesze wraz ze schodami, pochylniami 
i windami do planowanych zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych, komponen-
ty inteligentnego systemu transportowego 
z zakresu informacji pasażerskiej, oświe-
tlenie, infrastruktura techniczna (kanali-
zacja deszczowa, instalacje elektryczne, 
kanalizacyjne, teletechniczne) oraz system 
monitoringu wizyjnego.

Całkowita wartość projektu, który ma 
zostać zrealizowany w latach 2022 - 2023 
wynosi 8 140 498 zł, natomiast kwota dofi-
nansowania: 6 230 500 zł.

Dofinansowanie i realizacja projektu to 
wstęp do rozpoczęcia procesu inwestycyj-
nego  budowy 8 zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych wzdłuż północnej kolejo-

wej (towarowej) obwodnicy Poznania.
Sama obwodnica – dostosowanie jej do 

ruchu pasażerskiego to zadanie po stronie 
PKP PLK S.A. Obecnie w toku jest proce-
dura przetargowa dla opracowania projek-
tów wykonawczych i wykonania robót bu-
dowlanych w ramach projektu pn. „Prace 
na obwodnicy towarowej Poznania”.

Projekt obejmuje budowę łącznicy Po-
znań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, co 
usprawni podróże w poznańskim węźle 
kolejowym. Planowana jest kompleksowa 
modernizacja łącznie ponad 70 km m.in. 
torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to prze-
jazdy pociągów pasażerskich z prędkością 
100-120 km/h.

Dla zwiększenia poziomu bezpieczeń-
stwa przewidywana jest modernizacja 
przejazdów kolejowo-drogowych. 

Dogodniejszy dostęp do kolei w obrębie 
aglomeracji poznańskiej zapewni plano-
wana budowa nowych przystanków: Po-
znań Suchy Las, Poznań Piątkowo, Poznań 
Naramowice, Poznań Koziegłowy, Poznań 
Zieliniec, Poznań Kobylepole, Poznań Fra-
nowo oraz przebudowa przystanku Swa-
rzędz Nowa Wieś.

W Suchym Lesie nowe miejsce zatrzy-
mań pociągów przewidziane jest przy to-
rach w okolicy ul. Sucholeskiej. Natomiast 
przystanek Poznań Piątkowo zostanie zlo-
kalizowany w okolicy ul. Stróżyńskiego. 
Realizacja inwestycji planowana jest w per-
spektywie Unii Europejskiej 2021- 2027. 

Zebrała Barbara Stachowiak

Obwodnica towarowa Poznania 
otworzy się na ruch pasażerski
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Mariusz Wiśniewski, 
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego 6 czerwca podpisali umowę na dofinansowanie ze środków 
unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 014+) 
projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania  
z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Miasto Poznań realizuje ten projekt 
w partnerstwie z Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz, Gminą Czerwonak oraz Powiatem 
Poznańskim. Gminy te podczas czerwcowego spotkania reprezentowane były przez jej 
przedstawicieli – w imieniu Gminy Suchy Las uczestniczył Marcin Buliński, Zastępca Wójta.
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Adoptuj prZyjAcIElA!

kusiA to wesoła, radosna suczka w wieku około 4 lat. ta nie-
duża psica to ulubienica wielu wolontariuszy. kusia jest bardzo 
przyjaźnie nastawiona do ludzi, uwielbia spacery, spędzanie cza-
su na zewnątrz, a także wycieczki do lasu, gdzie może do woli 
tropić i węszyć. Jest prawdziwą mistrzynią zabawek węchowych – 
nie znaleźliśmy takiej, która okazałaby się dla niej trudna! kusia bardzo potrzebuje 
kontaktu z człowiekiem – potrafi nawet przejść przez ogrodzenie, by przywitać 
się z ludźmi. kusia nie toleruje niestety czworonożnej konkurencji, więc w nowym 
domu powinna zostać psią jedynaczką. suczka jest psem z alergiami, wymaga spe-
cjalistycznej karmy.
Jeżeli chcielibyście poznać kusię, prosimy o kontakt pod nr tel. 783 552 272  
w celu ustalenia terminu spotkania. Zapraszamy również do odwiedzania strony in-
ternetowej schroniska: schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na instagramie: 
przystanekskalowo.
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Zgłoszenie deklaracji do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) jest ustawowym obowiązkiem. 
Dotyczy właścicieli / zarządców budyn-
ków, które zasilane są przez źródła cie-
pła i spalania paliw do 1 MW, takie jak: 
kocioł grzewczy, kominek, piec kaflowy 
lub wolnostojący, gazowy podgrzewacz, 
kocioł olejowy, kuchnia węglowa, pompa 
ciepła, instalacje ogrzewania elektrycz-
nego, kolektory słoneczne.

Termin 30 czerwca br. dotyczy właści-
cieli / zarządców budynków, w których 

źródła ciepła i spalania paliw zostały uru-
chomione przed 1 lipca 2021 roku.

Natomiast  w przypadku nowego źró-
dła ciepła, które zostało uruchomione po 
1 lipca 2021 roku, deklarację należy zło-
żyć w terminie 14 dni od dnia jego uru-
chomienia.

Właściciel / zarządca budynku, 
który posiada profil zaufany de-
klarację może złożyć poprzez  
Internet: logowanie na stronie 
ceeb.gov.pl.

Dla budynków znajdujących się na te-
renie gminy Suchy Las deklarację można 
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Su-
chy Las lub przesłać ją do urzędu listow-
nie na adres: Urząd Gminy Suchy Las, 
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13.

W gminie Suchy Las deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków do tej pory zgłosiło 44% właścicieli 
budynków. Osoby, które nie spełnią usta-
wowego obowiązku i nie zgłoszą źródła 
ciepła i spalania paliw do CEEB w wy-
znaczonych terminach, muszą liczyć się 
z karami – karą grzywny w wysokości do  
500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wiel-
kość grzywny może wynosić nawet do  
5 000 zł.

W gminie Suchy Las właściciele nie-
ruchomości zamieszkanych kompostujący 
bioodpady w przydomowym kompostow-

niku mogą także skorzystać z częściowe-
go zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ulga wynosi 1 zł 

od osoby. W tym celu w deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy oświadczyć o zago-
spodarowaniu bioodpadów w przydomo-
wym kompostowniku.

Deklaracja dostępna jest na stronie bip.
suchylas.pl / Urząd Gminy Suchy Las / Wy-
działy, Referaty, Samodzielne stanowiska / 
Referat Ochrony Środowiska lub w wersji 
papierowej w Urzędzie Gminy Suchy Las 
(62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13), gdzie 
należy ją również złożyć. 

Należy przy tym pamiętać, że sko-
rzystanie z ww. ulgi oznacza rezy-
gnację z brązowego pojemnika do 
gromadzenia bioodpadów. 

Ponadto planując kompostownik na 
własnej posesji należy mieć na uwadze 
dobrosąsiedzkie relacje. Jego lokalizację 
na działce warto uwzględnić w ustronnym 
miejscu, by nie stanowił on problemu este-
tycznego i zapachowego dla innych.  

bs

Kompostowanie jest 
ekoopłacalne!
Darmowy nawóz organiczny, redukcja ilości odpadów biodegradowalnych, życie w zgodzie 
z naturą i ogromna satysfakcja – to korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie przydo-
mowego kompostownika.   

z końCeM CzerWCa Mija terMin 
zgłoszenia dekLaraCji do CentraLnej 
eWidenCji eMisyjnośCi BUdynkóW
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Dni Gminy Suchy Las to ważne wydarzenie, które organizowane jest na 
pamiątkę nadania insygniów Gminie – flagi i herbu. Program Dni Gminy 
Suchy Las podczas każdej edycji wypełniony jest licznymi atrakcjami, a 
jego  nieodzownym punktem są koncerty – lokalnych artystów, zespo-
łów. Do Suchego Lasu zapraszani są także topowi polscy wykonawcy. 

W tym roku na scenie głównej dla publiczności wystąpią:
 orkiestra dęta z Chludowa, g. 17.00

Orkiestra pod kierownictwem Krzysztofa Żeleśkiewicza przygotowała na tę okazję 
wyjątkowy program z udziałem solistów.  Nie zabraknie w nim największych prze-
bojów wszech czasów, takich jak „I’m So Excited” czy „Hero”. Będzie także muzyczny 
ukłon w stronę Ukrainy. Orkiestra wykona m.in. „Podaj rękę Ukrainie” zespołu Tara-
ka, pieśń „Czerwona kalina” z repertuaru Pink Floyd. Zabrzmi także „Dziwny jest ten 
świat”, niezwykle wymowny utwór z repertuaru Czesława Niemena. Orkiestra Dęta 
zapowie także muzycznie kolejną gwiazdę wieczoru – ale to będzie niespodzianka!

 kołomyja, g. 17.50
Kołomyja to wspólny projekt muzyczny Oksany Hamerskiej oraz Jacka Skowroń-
skiego w popularnym nurcie etno-folk. Podczas koncertu muzycy zabiorą publicz-
ność w podróż do korzeni słowiańsko-bałkańskiej muzyki ludowej. Pojawią się 
polskie, ukraińskie oraz bałkańskie melodie, urzekające klimatem i jednocześnie – 
wprowadzające słuchaczy w kolejne, niekiedy zaskakujące konwencje muzyczne.  
Całość – ujęta zgrabnie we współczesną, pełną energetycznych brzmień formę – 
ułoży się w porywającą opowieść o tym, co gra w słowiańskiej duszy.

 schatzi Band, g. 18.40
Schatzi Band to grupa, którą tworzą charyzmatyczni muzycy. Chłopaki bardzo do-
brze wiedzą, jak poprowadzić muzyczne show, aby zarazić publiczność swoją ener-
gią i żywiołowością. Zespół szykuje na sucholeski koncert prawdziwie legendarne 
przeboje, w mocno rockowych aranżacjach. Pojawią się covery utworów artystów 
zagranicznych, takich jak Queen czy Bon Jovi, ale również polskich zespołów jak 
Lady Pank oraz Perfect. Przyjdźcie, bo będzie rockowo! Dzięki Schatzi Band  będzie-
cie mogli poczuć solidną porcję pozytywnej energii prosto ze sceny. 

 Małgorzata ostrowska, g. 19.45
Małgorzata Ostrowska to ikona polskiej sceny muzycznej, charyzmatyczna woka-
listka z wyjątkowym, zachrypniętym wokalem, która na swoim koncie ma wiele 
świetnych, ponadczasowych utworów, takich jak: „Mister of America”, „Szklana po-
goda” czy „Taniec pingwina na szkle”. Małgorzata Ostrowska z zespołem na sucho-
leski koncert przygotowuje różnorodny program, w którym pojawią się piosenki, 
te z nieco starszego repertuaru, ale także nowe, tak by usatysfakcjonować wszyst-
kich słuchaczy. – Tak jak zawsze będziemy próbowali falować nastrojem, wykonamy 
trochę energetycznych piosenek i nieco spokojniejszych. Myślę, że wszyscy będziemy 
się dobrze bawić! – podkreśla wokalistka. 

 nocny kochanek, g.21.30
W finałowej, koncertowej odsłonie Dni Gminy Suchy Las na scenie wystąpi Nocny 
Kochanek. Muzycznie kapela ta to klasyczny heavy metal inspirowany gigantami 
gatunku, połączony z ironicznymi tekstami. – Bardzo lubimy koncerty plenerowe i 
lubimy też pierwsze razy – zaznaczają członkowie zespołu. – W związku z tym, że w 
Suchym Lesie będziemy mieli swój pierwszy raz i to na koncercie plenerowym, odczu-
wamy lekkie podniecenie. Mamy nadzieję, że udzieli się ono również wszystkim, któ-
rzy przybędą na nasz występ. Planujemy zagrać nasze najbardziej znane numery oraz 
dorzucimy coś z nadchodzącej, nowej płyty. Liczymy na stosunkowo udany wieczór!

– 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 sportowej Gminnego Ośrodka Sportu. 
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Koncerty podczas festynu z okazji Dni Gminy Suchy Las to nie wszystko. 
Co roku organizatorzy przygotowują liczne, dodatkowe atrakcje. 

SPORTOWE EMOCJE czekają wszystkich miłośników piłki nożnej.  
W godzinach 9-16 na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej nr 1 (uli-
ce Poziomkowa/Promienista) zostanie rozegrany II Memoriał Piotra Koperskiego – 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suchy Las. Zapraszamy do kibicowania!
Zaproszenie do wspólnego świętowania podczas Dni Gminy Suchy Las przyjęły 
gminne kluby i stowarzyszenia sportowe. Na boiskach również przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 (wejście od ul. Poziomkowej) w godzinach od 15 do 18 
będzie się działo – pokazy, zabawy, mini treningi dla dzieci i młodzieży oraz wiele 
innych sportowych aktywności. 
Wokół hali sportowej tradycyjnie pojawią się stoiska – gastronomicz-
ne, handlowe i promocyjne. Swój udział zgłosiły firmy i instytucje, 
które oprócz informacji dla odwiedzających przygotowują konkursy z nagrodami, 
zabawy, a także suweniry! 

Od godziny 15 czynna będzie STREfa RODzinna z animacjami dla 
najmłodszych, także dmuchańce na boisku przy SP1. W tym roku będziemy gościć 
akademię Rysunku, na której stoisku będzie można zmierzyć się z kaligra-
fią, z okazji Dnia Przyjaźni i Dnia Przyjaciela stworzyć Laurkę dla Przyjaciela, a tak-
że stanąć przy sztaludze i wykonać rysunek. Będzie też coś dla majsterkowiczów, 
np. tworzenie wiatraczka z pięknym zdobieniem.

Przedszkole akademos ze złotnik na tę wyjątkową okazję przygoto-
wuje zabawy ruchowe przy piosenkach Marii Tomaszewskiej, występy Przedszko-
laków „Zumbiaków” oraz odlotowy koncert Geniuszowy. Wśród licznych atrakcji 
będzie malowanie twarzy, zaplatanie warkoczy czy balonowe zwierzaki.

ze Żłobkiem i Przedszkolem Kompetencyjnym „UL” ze Złot-
nik będzie można uczestniczyć w  pracach plastyczno-sensorycznych, w anima-
cjach z chustą klanzy. Chętne dzieci będą mogły zajrzeć do  kącika malucha.  

Najmłodsi będą także mogli wziąć udział w grach i zabawach z nagrodami, które 
odbywać się będą pod szyldem gminnego Klubu fitness fit athletica. 
Ponadto strefę rodzinną twórczymi zabawami wypełni niezawodne Labolato-
rium nauki i zabawy Supeł.

Na Dniach Gminy obowiązkowo pojawią się stoiska naSzyCh SPonSorów, 
którzy festyn uatrakcyjnią nie tylko swoją obecnością, ale też fantastycznymi nie-
spodziankami. W tym roku w organizację festynu zaangażowały się firmy: PO-
znaŃSKi BanK SPÓŁDziELCzY, GaLERia SUCHOLESKa, 
KUHn – Maszyny Rolnicze, PKO BanK POLSKi, GRUBE – 
sprzęt leśny i ogrodniczy, GRUPa BEMO MOTORS, aRKa-
Dia DEWELOPER.
ZAPRASZAMY!

kOMITeT DNI GMINY SUCHY laS 
Przewodniczący komitetu:  

Marcin Buliński – Zastępca Wójta  
Członkowie komitetu:  

Sekretarz Gminy Marcin kołodziejczak, Dyrektor CkiBP  
andrzej Ogórkiewicz, Zastępca Dyrektora CkiBP Matylda  

Strebejko-komarowska, Malwina Janas – CkiBP,  
Dyrektor GOS katarzyna kustoń,  

kierownik Referatu Promocji Gminy Paweł andrzejewski, 
Barbara Stachowiak i Małgorzata Dawidowska  

– Referat Promocji Gminy
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CZAROWNE
WIANKI 2022

 24 czerwca 2022 r.

Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków gminy

17:00   start zabaw i gier plenerowych

21:00  

21:30  
22:00  zabawa taneczna w remizie

 

17:00
  

 

21:00
21:30  
22:00

ZaproszenieZaproszenieZaproszenie

26 czerwca 2022 r.
w Biedrusku

Program obchodów:
6: 6:4  - Przemarsz do Panteonu  

7:0 7:
8:0

9:0

na Gminne

Turniej piłki nożnej 
pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las
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Turniej Sportowego Tańca Towarzyskie-
go „Wiosna” organizowany jest przez Szko-
łę Tańca Jawor, Klub Tańca Towarzyskiego 
„Dziupla”, Gminę Suchy Las i Zarząd Okręgu 
Wielkopolskiego PTT, pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Grzegorza Wojtery. 

W tym roku XLII edycja turnieju odbyła 
się w sobotę 14 maja. Tancerze na parkiecie 
hali współzawodniczyli w tańcach latyno-
amerykańskich i standardowych, w trzech 
blokach tanecznych, z podziałem na kate-
gorie wiekowe i klasowe zawodników.

Zwieńczeniem turnieju była niezwykle 
widowiskowa Gala Taneczna z udziałem 
publiczności. W jej trakcie pary rywali-
zowały o Mistrzostwo Okręgu Wielko-
polskiego PTT oraz o miejsca pucharowe 
w konkurencji 16+ Open w tańcach laty-
noamerykańskich. Sportowe zmagania 
zawodników przeplatane były występami 
tanecznymi zespołów flamenco i hip-hop, 
oraz pokazem  tanga argentyńskiego w mi-
strzowskim wykonaniu.

W 2020 roku Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski dołączył taniec sportowy Bre-
aking (Break Dance) do oficjalnego gro-
na dyscyplin olimpijskich. Breaking, jako 
dyscyplina olimpijska, po raz pierwszy w 
historii pojawi się na Igrzyskach w Paryżu 
w 2024 roku. Jest to przełomowy moment 

nie tylko dla olimpijczyków, ale również 
dla polskiego środowiska tanecznego. W 
maju rozpoczął się w Polsce cykl imprez 
sportowych prowadzących do pierwszych 
w historii oficjalnych Mistrzostw Polski w 
tej dyscyplinie! 

Imprezą inauguracyjną był właśnie su-

choleski turniej Breaking School Battle. 
Został on zorganizowany przez Szkołę 
Tańca Tabasco Break Rebels, na czele któ-
rej stoi  Radosław Arent, we współpracy 
z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną 
Gminy Suchy Las. 

Podczas dwudniowego turnieju, w Su-
chym Lesie zaprezentowali się najlepsi 
tancerze i tancerki z Polski, którzy tanecz-
ne bitwy stoczyli  w trzech grupach wie-
kowych – do 12 lat, do 16 lat oraz pow. 
16 lat. 

Wiosna w Suchym Lesie kojarzy 
się z tańcem i muzyką
Nic w tym dziwnego, ponieważ od 17 lat w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu 
właśnie wiosną odbywa się jeden z trzech turniejów tańca w Polsce z najdłuższą tradycją, 
który w środowisku tanecznym uznawany jest za prestiżowe wydarzenie.

Majowy weekend z Break Dance
Widowiskowe „walki” taneczne, świetna energia i atmosfera, a do tego doskonała muzyka.  
W weekend 7-8 maja w Centrum Kultury w Suchym Lesie odbył się turniej Breaking School 
Battle pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las.
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Biblioteka poleca
dLa dorosłyCH:
Urszula Chylaszek, kanska. Miłość 
na wyspach owczych, Wydawnictwo 
poznańskie 2022.

Wakacje coraz 
bliżej, więc i pla-
nowanie wyjazdów 
zaczyna się na po-
ważnie. Może ktoś 
z was postanowi 
wyruszyć za Morze 
Północne i odwie-
dzić Wyspy Owcze? 
Warto wcześniej za-
poznać się z tamtej-
szą kulturą. Pomóc 

w tym może m.in. reportaż Urszuli Chyla-
szek mówiący w szczególności o farerskim 
podejściu do miłości i społeczności LGBT, 
ale poruszający także kwestie edukacji, 
gospodarki, polityki, religii, historii i co-
dziennych zwyczajów.

Autorka opowiada przede wszystkim 
historie Laily i Evy – dwóch farerskich 
kobiet o odmiennym podejściu do swojej 
orientacji. Gdy pierwsza z nich zorien-
towała się, że jest lesbijką – wyjechała. 
Wróciła po latach do kraju zrewolucjoni-
zowanego, nie do poznania. W międzycza-
sie na Wyspach została Eva, z podobnymi 
problemami, podejmująca walkę o zmiany, 
równość i szczęście.

Urszula Chylaszek w eseistycznym stylu 
relacjonuje zmiany zachodzące podczas re-
wolucji obyczajowej na Wyspach Owczych 
w ostatnich latach. Pokazuje proces, jaki ta 
niewielka, zamknięta społeczność przeszła 
w sposobie myślenia o miłości.

dLa MłodzieŻy:
anna james, pages i spółka. tilly  
i książkowi wędrowcy, zygzaki 2022.

Marzyliście kiedyś 
o spotkaniu swojego 
ulubionego bohatera? 
Jakby to było w Kra-
inie Czarów napo-
tkać na swojej drodze  
Alicję? O jakich jesz-
cze przygodach opo-
wiedzieć może Ania  
z Zielonego Wzgó-

rza? Główna bohaterka debiutanckiej po-
wieści Anny James nie musi się nad tym 
już dłużej zastanawiać.

Jedenastoletnią Tilly wychowują dziad-
kowie. Matka dziewczynki zaginęła tuż po 
jej narodzinach i niestety nigdy nie dane 
było im się spotkać. Wnuczka większość 
czasu spędza w księgarni Pages i spółka, 
należącej do jej babci i dziadka, zanurzając 
się w kolejnych fantastycznych światach. 
Życie bohaterki zmienia się, gdy próg skle-
pu przekraczają postacie znane jej z ksią-
żek. Jak i dlaczego znalazły się w świecie 
realnym? I czy ma to coś wspólnego z za-
ginięciem mamy? Przekonajcie się sami!

dLa dzieCi:
justyna Bednarek, smopsy,  
Literatura 2022.

Czy widzieliście 
kiedyś smoka – wiel-
kie, skrzydlate stwo-
rzenie sunące po nie-
bie i zionące ogniem? 
Nawet jeśli nie mie-
liście takiej okazji, 
bo niebo było akurat 
zachmurzone, albo 

byliście zbyt zajęci zabawą, by zwracać na 
nie uwagę, to jesteśmy pewni, że mimo to 
wiecie jak wyglądają. A spotkać możecie 
je również w opowiadaniach, na przykład 
w najnowszej książce Justyny Bednarek 
(znanej przede wszystkim z serii o przygo-
dach skarpetek).

Smoki ze Smopsów to łagodne stwo-
rzenia. Znajdują się pod opieką wiedźmy 
Światosławy, z którą mieszkają w przytul-
nej chatce. Pewnego dnia tę idyllę niszczy 
rycerz Jaromir z Arkony – profesjonalny 
pogromca smoków, pragnący złapać je 
wszystkie. Jednak nasze smoki nie mają 
najmniejszej ochoty na walkę. By pomóc 
im uciec przed nieprzyjacielem Światosła-
wa otwiera korytarz czasu… tylko dokąd?

Justynie Bednarek ponownie udało się 
stworzyć historię wciągającą, magiczną  
i nietuzinkową. Zapraszamy do poznania 
fascynującego świata Smopsów i wspólne-
go odkrywania siły, jaką jest przyjaźń.

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

Киця-Миця каже: Добрий день! - Аніта, 
Гловинська

Історії про Кицю-
Мицю підкорили 
серця не лише 
дошкільнят, а й 
їхніх батьків. Аніта 
Ґловінська створила 
серію книжечок для 

найменшеньких про симпатичну кицю та 
її друзів. Разом із нею дітки переживають 
перші пригоди, навчаються й пізнають 
світ. З Kицею-Мицею малятам ніколи не 
нудно!

Джуді Муді стає знаменитою - Меґан 
МакДоналд

Друга книга з серії про кумедну 
дівчинку. Усі діти довкола Джуді Муді 
уже хоч трішечки знамениті, а Джесіка 

Фінч навіть стала 
Королевою правопису. 
Також Джуді виявила, 
що тато переміг у 
радіовікторині, мами-
не фото надрукували 
в газеті, а братика 
показували по теле-
баченню. У дівчинки 

з’являється мета — стати знаменитою. 
Який шлях вона обере, і чи допоможуть 
їй друзі? Читайте у другій повісті про 
пригоди веселунки Джуді Муді.

Зелені мартенси - Йоанна Ягелло
На думку Фелікса, школа нагадує 

фронт, на якому точиться безупинне 
суперництво. У кого крутіший смартфон? 
Хто прийшов у фірмових шмотках? Але 
хлопець не збирається брати участі в цих 

змаганнях: у нього 
набагато серйозніші 
проблеми, до того 
ж, доводиться на 
невизначений час 
стати головою ро-
дини. Його мати 
знайшла роботу за 
кордоном, батько 
давно має нову 
сім'ю, а молодша 

сестра наближається до небезпечного 
підліткового віку і, як більшість її 
однолітків, аж ніяк не схильна до хатніх 
обов’язків! Отилія теж не схожа на своїх 
однокласників: барвистий одяг, копиця 
рудого волосся, зайва вага, якою дівчина 
взагалі не переймається, і улюблені зелені 
мартенси. А ще – оптимізм, який Отилія-
Опта просто випромінює, хоч їй і самій 
не бракує проблем. Не дивно, що Фелікс 
відразу звертає увагу на Опту. Цих двох 
аутсайдерів швидко поєднає дружба.  
А може, щось більше?
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Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy kochają przyrodę oraz książki na 
familijny spacer przyrodniczo-literacki po 
Golęczewie. Ruszymy na wyprawę ślada-
mi bohaterów baśni poetyckiej „Na jago-
dy” Marii Konopnickiej. Będziemy pochy-
lać się nad owadami ukrytymi w trawach  
i zadzierać wysoko głowę, by przez lor-
netkę śledzić ptaki. Część przyrodniczą 
poprowadzi Michał Oźmiński – doktorant 
UAM, członek Fundacji Dziupla Inicjatyw 
Przyrodniczych.

Spacer odbędzie się 25 czerwca 2022  
w Golęczewie. Wyruszamy o godz. 9:00 
(dokładny punkt startu ujawnimy wkrót-
ce). Zapraszamy dzieci od 6 do 11 lat wraz 
z opiekunami. Prosimy zgłosić swój udział 
telefonicznie pod numerem 61 2500 401. 

W twórczości Marii Konopnickiej znaj-
dziemy wszystko to, co ważne: piękno 
przyrody, czułą obserwację świata, zaan-

gażowanie. Chcemy uczcić ją jako jedną  
z Patronek Roku 2022 i serdecznie zachę-
camy do śledzenia naszej strony oraz profi-
lu na Facebooku, gdzie będziemy umiesz-
czać informacje o kolejnych planowanych 
wydarzeniach.

Mikrowyprawy literackie odbywają się 
w ramach zadania „Od dalekiej do bliskiej 
– o (naszej) Marii Konopnickiej” realizo-
wanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę 
Publiczną Gminy Suchy Las. Honorowym 
Patronem zadania jest Wójt Gminy Suchy 
Las, pan Grzegorz Wojtera.

Dofinansowano ze środków Ministra kultury  
i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji kultury. 

Na jagody w Golęczewie!
Mikrowyprawa z Marią Konopnicką

Letnie  
warsztaty  
w Starym Barze
LETnIa PrzyGoDa z rySUnKIEM
- podstawy rysunku, ćwiczenia, szkice
- rysunek z natury – plener
Wiek uczestników 8-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach 5, 6, 8.07
W godzinach 11:00-13:00

LETnIa PrzyGoDa z MaLarSTwEM
- podstawy malarstwa, ćwiczenia
- malowanie z natury – plener
Wiek uczestników 8-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach 12, 13, 15.07
W godzinach 11:00-13:00

PraCownIa ProJEKTU I SzyCIa 
USZYJEMY FARTUSZEK KUCHENNY, RĘKAWICE  
I NIE TYLKO
Wiek uczestników 10-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach 9, 10, 12.08
W godzinach 11:00-13.00

PraCownIa DzIEwIarSKa
- nauka szydełkowania od podstaw, ćwiczenia
- projekt poduszki
- szydełkowana poduszka
Wiek uczestników 10-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach 16, 17, 19.08
W godzinach 11:00-13:00

Szczegółowe informacje i zapisy:  
612 500 430 
lub ul. Poznańska 11 w Chludowie.

Centrum Kultury zamieniło się  
w prawdziwą Dolinę Muminków. Na naj-
młodszych (i nie tylko) czekało mnóstwo 
atrakcji związanych z postaciami z po-
wieści Tove Jansson i tak wspólnie m.in.: 
konstruowaliśmy maszynę latającą Migot-
ka, szyliśmy fartuszki Mamusi Muminka, 
z Paszczakiem sadziliśmy rośliny metodą 
in vitro, robiliśmy pamiętniki Tatusia Mu-
minka, słuchaliśmy opowieści Włóczykija. 

A to tylko część atrakcji!
W Świetlicy w Złotnikach wspólnie  

z Zarządem Osiedla Złotniki – Osiedle za-
prosiliśmy dzieci do zabawy z malowaniem 
twarzy i wianków, zmywalnymi tatuażami, 
mieszaniem ziół na własne herbatki czy 
graniem na bum bum rurkach. Najmłod-
si mieszkańcy wysłuchali opowiadaczki, 
z kolei właściciele czworonogów wzięli 
udział w spotkaniu z psim behawiorystą.

Dzień Dziecka z CKiBP
Z okazji Dnia Dziecka bawiliśmy się razem w trzech miejscach: Suchym Lesie, Chludowie  
i Złotnikach. W Chludowie w Starym Barze na najmłodszych czekał Wujek Ogórek,  
po którego koncercie dzieci malowały muminkową fotościankę i robiły sobie zdjęcia.
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pałace – muzea
Dawne siedziby arystokracji czy szlach-

ty często zyskują drugie życie jako muzea. 
Tak stało się w przypadku jedynych dwóch 
pomników historii na terenie powiatu po-
znańskiego. Założenie parkowo-pałaco-
we Raczyńskich w Rogalinie funkcjonuje 
obecnie jako jedna z placówek Muzeum 

Narodowego w Poznaniu, a zamek w Kór-
niku – historyczna rezydencja Górków i 
Działyńskich – jest dziś muzeum i siedzibą 
Biblioteki Kórnickiej. W pałacu Żychliń-
skich w Uzarzewie można oglądać zbiory 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego, a pa-
łac Greisera w Jeziorach odwiedzają dziś 

goście Muzeum Przyrodniczego Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Na wyspie 
pobliskiego Jeziora Góreckiego zobaczyć 
można zachowany w formie trwałej ruiny 
zameczek Klaudyny Potockiej. Listę zam-
ków okolic Poznania zamyka betonowy 
obiekt na poligonie Biedrusko, stanowiący 
scenografię filmu „Kazimierz Wielki”.
nowe funkcje

Właściciele zabytkowych pałaców i 
dworów szukają nowych sposobów na ich 
wykorzystanie. W ten sposób pałac Larsa 
von Engeströma w Jankowicach stał się 

popularnym miejscem wydarzeń kultural-
nych – od spotkań poetyckich, po ogólno-

polski festiwal piosenki. Dwór w pobli-
skim Sierosławiu pełni funkcję świetlicy 
wiejskiej. Gospodarzem pałacu Bnińskich 
w Gułtowach jest obecnie Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pałac 
Mielżyńskich w Iwnie jest użytkowany 
przez tamtejszą stadninę koni. Oba obiekty 
są dostępne do zwiedzania po wcześniej-
szym umówieniu.  

Wnętrza efektownego pałacu Szołdr-
skich w Psarskim koło Śremu służą obecnie 
podopiecznym Domu Pomocy Społecznej. 
Objezierski pałac Turnów zasłynął jako 
jeden z najznakomitszych salonów literac-
kich Wielkopolski, a dziś służy uczniom 
tamtejszej szkoły, podobnie jak pałac Tem-
pelhoffów w Dąbrówce (o dawnych wła-
ścicielach przypomina tablica przy ruinach 
parkowej kaplicy). 

Dwory Hoffmeyerów w Swarzędzu oraz 
Carla von Winterfelda w Przebędowie za-
adaptowano na przedszkola. Ciekawa jest 
historia pałacu w Chludowie, który zo-
stał zbudowany dla rodziny von Treskov, 
później należał do Romana Dmowskiego, 
a obecnie służy jako dom misyjny księży 
werbistów. Tuż obok powstała nowa sie-
dziba Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka. 
Podobną rolę spełnia okazały pałac Do-
brzyckich w Bąblinie – dziś znany ośrodek 
rekolekcyjny Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Kościelną własnością był dawniej rów-
nież pałac biskupów poznańskich w Buku, 
obecnie budynek mieszkalny. 
dobre miejsce odpoczynku

Zabytkowe rezydencje często służą jako 
hotele i restauracje. Tak funkcjonuje Pałac 
Biedrusko, zbudowany dla rodziny von 
Treskovów. Dodatkową atrakcją dla gości 
obiektu jest Panteon Powstania Wielko-
polskiego i zbiory Muzeum Wojskowego 
i Architektury Wnętrz. W Trzaskowie w 
dworze Szułdrzyńskich działa restauracja, 
stanowiąca część kompleksu rekreacyjne-

go Oskoma Trzaskowo Golf. Jako obiekty 
noclegowo-gastronomiczne funkcjonują 
też dwór Augusta Cieszkowskiego w Wie-
rzenicy, pałac Plucińskich w Swadzimiu, 
Pałacyk pod Lipami w Swarzędzu i Dworek 
Katarzynki, a w dworze w Niemieczkowie 
zorganizowano agroturystykę. W tym roku 
nową funkcję zyska też dwór Infflandów w 
Skrzynkach, przyszła siedziba szlaku kuli-
narnego Smaki Powiatu Poznańskiego. 

Niekiedy również współcześnie powsta-
ją obiekty wzorowane na tradycyjnych for-
mach architektonicznych, jak Pałac Jaśmi-
nowy w Batorowie z jedną z największych 
sal balowych w regionie. 
W rękach prywatnych

Część pałaców i dworów stanowi wła-
sność prywatną, co często sprzyja ich suk-
cesywnemu remontowi, ale jednocześnie 
niekiedy utrudnia lub uniemożliwia ich 
zwiedzanie. Wśród obiektów należących 
do tej grupy na uwagę zasługują pałace 
Radomickich w Konarzewie, Fredericie-
go w Czerlejnie, Krzyckich w Siedlcu, 
Kęszyckich w Błociszewie, von Reussów 
w Niepruszewie, książąt von Sachse-
n-Altenburg w Boduszewie oraz pałac w 
Lusowie, dawna własność generała Józe-
fa Dowbora Muśnickiego. Do listy trzeba 
dodać dwory: Gronowskich w Ocieszynie, 
Broel-Platerów w Górze oraz dwór Bieliń-
skich w Więckowicach. O czasach dawnej 
świetności przypominają postaci w histo-
rycznych strojach, namalowane w oknach 
pałacu von Treskovów w Owińskach.

Piotr Basiński
Poznańska lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PlOTki”: w ramach cyklu wspólnie z 
Poznańską lokalną Organizacją Turystyczną (PlOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsia-
dów, by zachęcić do mikroturystyki – samodziel-
nego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania 
mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek 
okolic Poznania. 

kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na 
łamach informatorów samorządowych 12 gmin 
członkowskich PlOT, w naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Rezydencje
W Polsce wraz z końcem II wojny światowej ostatecznie odszedł w niebyt barwny świat 
szlachty i arystokracji. Pamiątką, która pozostała po wyższych warstwach społecznych, 
są ich rodowe siedziby. Choć czas nie zawsze był dla nich łaskawy, to szczęśliwie część 
dworów, pałaców i zamków przetrwało do dziś, nierzadko zyskując zupełnie nowe funkcje.
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Poziom konkursu był niezwykle wy-
soki. Przystąpiło do niego niemal czter-
dzieści zespołów ludowych z całej Polski, 
które prezentowały swoje umie-
jętności w czterech kategoriach.

Dla naszego Zespołu był to 
pierwszy tego typu przegląd 
konkursowy po niemal dwulet-
niej przerwie spowodowanej 
przez pandemię COVID-19. 
Tym bardziej cieszy fakt, że 
wykonanie tańców regionu rze-
szowskiego, które zaprezento-
waliśmy na festiwalowej scenie, 
zapewniło nam wyróżnienie w 

kategorii „Zespoły taneczne artystycznie 
opracowane”.

Poza możliwością zaprezentowania 

swoich umiejętności artystycznych, fe-
stiwale to dla tancerzy także okazja do 
zobaczenia repertuaru innych zespołów 
folklorystycznych, zawarcia nowych zna-
jomości, jak również poszerzenia swojej 
wiedzy. Jednak przede wszystkim podczas 
tego rodzaju wyjazdów najcenniejszy jest 
dla nas wspólnie spędzony czas, a także 
możliwość poznania kolejnych regionów 
naszego kraju. Tym razem mieliśmy więc 
okazję zobaczyć wiele atrakcji związanych 

z Górnym Śląskiem. Odwiedzi-
liśmy Muzeum Śląskie w Kato-
wicach, wzdłuż i wszerz prze-
szliśmy najsłynniejszą dzielnicę 
tego miasta – Nikiszowiec, zo-
baczyliśmy także jedną z naj-
słynniejszych budowli PRL-u 
– katowicki „Spodek”.

Poza tradycyjnym zwiedza-
niem, spełnialiśmy się również 
towarzysko oraz artystycznie, 
śpiewając piosenki z naszego 

repertuaru na katowickiej Starówce, bo 
przecież Katowice to Miasto Muzyki. Na-
granie naszych wokalnych poczynań oraz 
krótką relację fotograficzną można oczy-
wiście zobaczyć na naszym zespołowym 
Facebooku.

Poza sukcesem tanecznym z Festiwalu 
„Zagłębie i Sąsiedzi” przywozimy zatem 
„masę” kolejnych, radosnych wspomnień. 
Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy 
wziąć udział w tak interesującym wydarze-
niu i, jak zawsze, z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne „chludowiańskie” przy-
gody.

Monika Niklewicz

Majówka z Chludowianami
Tegoroczny weekend majowy Zespołowi Pieśni i Tańca Chludowianie upłynął całkowicie 
 „na ludowo”. W dniach 30 kwietnia – 1 maja studencka grupa Zespołu brała bowiem udział  
w 12. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”, którego gospo-
darzem był Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

Zapraszamy do kolejnej odsłony dowcipów w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana 
Strugarka, mieszkańca Biedruska.

WYCE PO NOSZYMU
Maryla spotkała w mieście Krychę. 

– Tej, ale na fest bibce wczoraj byłam 
– mówi Maryla. – A co tyż takiego 
ekselyntnego tam było – odpowiada 
Krycha. – Suchej, jakiego w dechę 
szczona poznałam. Mówię Ci szlan-
gowny łyngol, odczaśnięty w mod-
ne lompy, a dyloł jak Ci w „Tańcu z 
gwiazdami”. – I co zaś było dalej? 
– dopytuje kompela. – Puściłam do 
niego ślips, dałam mu numer mojego 
funka, a na kuniec powiedziałam, żeby 
dryndnął kiedy przyjedzie do chaty.  
– No i co? – dopytuje Maryla. – Ady 
trzy dni już minęły, a tyn szuszwol nie 
zadzwunił – rzuca zdalasiała Maryla. 
– Łe jery, a może on jest bezdomny?

Leci Mietas korytorzem w śpitalu. 
Naraz szpycnął doktorową. – Niech no 
mi Pani powie w te pyndy, czy moja te-
ściowa wykituje. – Ale co też Pan mówi – 
odpowiada lekarka. – A teroz? – nie daje 
za wygraną Mieciu. – Przecież mówię, że 
nie – z rachą odpowiada doktórka. – No 
a teroz – naciska Mietas. – Teroz tyż nie  
i psiakrync, nie wpychej mi Pan tych bej-
mów do kiejdy. 

Zyga spotyka na schodach somsioda. 
– Panie Edziu, czy Pana pogięło, pięć-
dziesiąt lot ze staruszką a teroz ją Pon 
zostawił? A do tego jeszczy taką młodą 
siksę se Pon sprowadził. Eda zaczął się 
lachać i mówi: – Ze starą, to wiecznie 
cuś, przyknej herbatkę, zaparz zioła, 
fyrnij tu, zostaw tamto, nie rąflij i tak 
kymby rymby. – A z młodą? – nie daje 
za wygraną somsiod. – A młoda wieczo-
rem pójdzie precz, na rano wróci. Można 
ze spokojem obglundnąć telezyzol, a zaś 
lansam iść w nyny.

Idzie dwóch kompli ulicą. – Czekej, 
czekej, gdzie się tak gzisz mówi pierwszy. 
Po drodze wdepniemy jeszczy do Mary-
cha, bo urodził mu się mały bębasek. – A 
co ma? – dopytuje drugi. – Połówkę na 
pewno, a może i trzy czwarte. 
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Nasza grupa tańca dawnego i rekonstruk-
cji historycznej Posnania Barocca organi-
zowała dotąd głównie bale „perukowe”,  
a więc osiemnastowieczne (rokoko, klasy-
cyzm). Tym razem jednak postanowiliśmy 
spróbować czegoś innego, co przyszło nam 
tym łatwiej, iż wiele z tańców brytyjskich  
i francuskich jakie tańczymy było nadal po-
pularnych w początkach XIX wieku. 

Tego rodzaju imprezy w zasadzie nie 
odbywają się w okolicach miasta Poznania,  
a więc już z tego powodu są wyjątkowe. 
Spotkania tego rodzaju dają szansę poczucia 
więzi z dawnymi wiekami oraz są znakomi-
tą kulturalną rozrywką. Nasi goście, którzy 
przybywają do nas pierwszy raz są zwykle 
zadziwieni tym, jak bardzo żywe i radosne 
są takie tańce jak choćby „Indian Queen” 
czy „Hunt the Squirrel”, pochodzące z Wysp 
Brytyjskich przełomu XVII i XVIII wieku, 
a przy tym jak łatwe do nauki. 

Staramy się utrzymywać nasze imprezy 
w iście rodzinnym, przyjacielskim tonie, 

unikając nadmiaru presji czasowej przy 
realizacji kolejnych punktów programu. 
Oczywiście takie bale to także niepowta-
rzalne rozmowy, zdjęcia i smaczne jedze-
nie. Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o kontakt poprzez e-mail: haendel@
onet.eu. 

Piotr Napierała

Wyjątkowy bal nie z tej epoki
21 maja w pałacu Biedrusko miał miejsce bal datowany na około 1804 rok. Bale z tej epoki 
zwane są napoleońskimi lub regencyjnymi, zależnie od stosunku danego narodu lub miasta 
do osoby i polityki Napoleona Bonapartego, co stanowi bodziec do licznych zabawnych 
anegdot. 

Do rywalizacji przystąpiło ponad 50 
instrumentalistów z 14 orkiestr dętych,  
z: Krzywinia, Leszna, Chocianowa, Miej-
skiej Górki, Włoszakowic, Kościana, Po-
nieca, Poznania, Krobi, Wschowy, Przemę-
tu, Grodziska Wielkopolskiego, Osiecznej 
i Chludowa. Chludowską orkiestrę repre-
zentowały Małgorzata Kubiak, Zofia Ry-
bak i Dobrosia Łączkowska.

Dla dziewcząt udział w konkursie był 
ważnym doświadczeniem i jednocześnie 
sprawdzianem swoich umiejętności. Przy-
gotowywały się do niego przez długi czas. 
Były to godziny intensywnych ćwiczeń 
i doskonalenia konkursowego repertuaru 
pod okiem instruktorów Damiana Lotycza 
oraz Kingi Piechowiak – w trakcie wy-
jazdowych warsztatów, cotygodniowych 
zajęć, indywidualnych lekcji, a także w 
domu. Ten czas jednak nie uważają za stra-
cony, ponieważ muzyka jest bardzo ważna 
w ich życiu, a osiągnięcia konkursowe do-
dają im skrzydeł.

– Podczas konkursu konkurowałam  

z osobami uczącymi się w szkołach mu-
zycznych. Dlatego mój sukces napawa 
mnie radością i optymizmem – podkreśla z 
dumą Małgosia Kubiak. – Już teraz myślę 
o udziale w jego kolejnej edycji.

Małgosia grająca na waltorni w grupie 

wiekowej do 15 lat, w kategorii instrumen-
tów dętych blaszanych zdobyła 2 miejsce. 
Natomiast Zosia Rybak – flet – także w tej 
samej grupie wiekowej, w kategorii instru-
mentów dętych drewnianych otrzymała 
wyróżnienie. Gratulujemy!

– Moja przygoda z orkiestrą rozpoczęła 
się trzy lata temu – mówi Zosia. – Wstą-
piłam do orkiestry, ponieważ podobało mi 
się jak jej członkowie grają, w szczegól-
ności muzykę filmową. Zosia poza tym, że 
jest członkinią chludowskiej orkiestry, jest 
także uczennicą szkoły muzycznej i z mu-
zyką wiąże swoją przyszłość zawodową.  
– Chciałabym zostać flecistką w filharmo-
nii, albo mieć własną orkiestrę, zostać dy-
rygentką takiej orkiestry jak ta w Chludo-
wie – dodaje.  

Póki co przed Zosią, ale także przed 
Małgosią wakacje i nagroda za konkurso-
we osiągnięcia. – Parę lat temu podjąłem 
uchwałę w sprawie nagradzania osób za 
zdobyte laury w konkursach muzycznych – 
wyjaśnia Michał Wojtyna, prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Chlu-
dowie. – Nagrodą jest bezpłatny udział 
w obozie warsztatowym, organizowanym 
przez naszą orkiestrę. W tym roku odbędzie 
się w sierpniu w Rymaniu.

Wcześniej Orkiestra Dęta Chludo-
wo pojawi się na orkiestrowym festiwalu  
w Szczecinie podczas Międzynarodowego 
Zlotu Żaglowców. 

BS 

Orkiestra Dęta Chludowo  
ma powody do dumy
W sobotę 14 maja w Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej odbył się XXXVI Wielkopolski 
Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza. Na tym 
prestiżowym muzycznym wydarzeniu nie zabrakło także przedstawicieli Orkiestry Dętej 
Chludowo. 
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W tym roku wybraliśmy Polskę, chcemy 
by Piraciki dobrze znały znaczenie powie-
dzenia „Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie”. Zrealizowaliśmy m.in. tematy: „Podróż 
na Dolny Śląsk”, „Wyprawa na Mazury”, 
„Odwiedzamy Pomorze”, „Tajemnice Trój-
miasta”, „W poszukiwaniu bohaterów ba-
jek”. Cennym uzupełnieniem podróżniczej 
edukacji stanowią comiesięczne warsztaty 
podróżnicze prowadzone przez podróżnicz-
kę Michalinę Kupper. Wspierają nas także w 
tych działaniach Rodzice, którzy przychodzą 
do nas i opowiadają o swoich podróżach. 
Bezcenne zajęcia!

Ponadto rozpoczynamy przygodę z 
międzynarodowymi projektami i mamy za 
sobą pierwszy projekt eTwinning, zrealizo-
wany przez grupę Poszukiwaczy Przygód. 

Projekt nosił tytuł „Christmas coding”. 
Związany był z tematyką świąteczną i ko-
dowaniem. „Kodowanie na dywanie” sta-
ło się zresztą częstym elementem zajęć. 
Wdrażamy także coraz częściej zajęcia  

z Ozobootem – małym robocikiem, sku-
tecznie uatrakcyjniającym zajęcia rozwija-
jące m.in. logiczne myślenie.

Ważnym projektem były także Warsztato-

we Środy w grupie Małych Żeglarzy, kiedy 
to dzieci zamieniały się w małych kucharzy, 
florystów, malarzy, chemików… Różnorod-
nie, ale za każdym razem z konkretnym sa-
tysfakcjonującym efektem pracy. 

Piraciki angażują się też w działania 
charytatywne – tradycyjnie wspieraliśmy 
WOŚP, ale nie zapomnieliśmy też o se-
niorach. Wspieramy działania ekologicz-
ne, uczestnicząc w projektach, które uczą 
dzieci dbania o środowisko. Wiele uwagi 
poświęcamy też wycieczkom – byliśmy 
na warsztatach wielkanocnych, zajęciach 
edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym,  
w teatrze, w bibliotece, w remizie strażac-
kiej i wielu innych miejscach.

Długo wyczekany powrót do możliwości 
organizowania wydarzeń z udziałem Rodzi-
ców wykorzystaliśmy skwapliwie. Przecież 
to najpiękniejsze chwile w przedszkolu  
i żłobku. Mamy za sobą plastyczne warsz-
taty wiosenne, festyn rodzinny połączony  
z występami dzieci z okazji Dnia Rodziców 
oraz piękne uroczystości z okazji zakończe-
nia roku szkolnego. Nieodłączną częścią 
tych spotkań tradycyjnie było Pasowanie na 
Pirata w grupie trzylatków, pirackie poże-
gnanie z przedszkolem sześciolatków oraz 
uroczyste pożegnanie żłobka.

Barwnym miejscem jest też nasz żło-
bek. Najmłodsze Piraciki dzielnie przygo-
towywały się do przedszkola, uczestnicząc  
w zajęciach, w których również stawia-
my na działanie dziecka. Ważną częścią 
tych działań są zabawy sensoplastyczne, 
ruchowe i manipulacyjne. Nie zapominaj-
my także o kształtowaniu samodzielności,  
w czym nasze Ciocie Żłobkowe są nieza-
stąpione, co każdego roku potwierdzają 
Ciocie Przedszkolne opiekujące się naj-
młodszą grupą przedszkolną.

agnieszka Jaroma

Piracki rok szkolny
W roku 2021/2022 jeszcze większy nacisk położyliśmy na  kształtowanie poczucia sprawstwa 
u dzieci. Stąd regularna praca metodą projektu. Realizując autorski program geograficzno-
podróżniczy przez cały rok przez jeden tydzień zanurzaliśmy się w wir wiedzy o świecie. 

Rodzinne spotkanie rozpoczęło się po-
witaniem gości przez Panią Kierownik 
przedszkola. Następnie dzieci wraz z ro-
dzicami uczestniczyły we wspólnych za-
bawach. Atrakcją były dmuchańce, wata 
cukrowa, stoisko do malowania twarzy, 
stoisko z fotobudką oraz kawiarenka, w 
której serwowano napoje i słodkie przeką-
ski. 

Przyjemnie było obserwować aktywny 
udział dorosłych w świecie dzieci. Takie 
chwile cementują więzi rodzinne, integru-
ją środowisko rodzinne ze środowiskiem 
przedszkolnym, a także utwierdzają w prze-

konaniu, że warto poświęcić czas i energię 
dla dobra dzieci, ich radości i uśmiechu.

Monika Pańczak

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

Prywatne Przedszkole Piraciki w suchym lesie

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
W przedszkolu w Biedrusku 27 maja odbył się Festyn Rodzinny. Specjalnie na tę okazję 
zostały przygotowane liczne atrakcje. 
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Ponieważ w szkole mamy coraz wię-
cej 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 nauczy-
cieli 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 pułko-
wych (oliwkowy, żółty, biały), zapozna-
wały się z dziejami Patrona, a następnie 
rozwiązywały quiz oraz układały we wła-
ściwej kolejności słowa hymnu szkoły. Nie 
zabrakło też ćwiczeń fizycznych. W myśl 

hasła „Bądź sprawny jak ułan!” uczniowie 
pokonywali tor przeszkód, korzystając z 
różnorodnych przyrządów i przyborów. Na 
innej stacji zyskiwali umiejętność udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Dzięki uprzejmości Fundacji Rysy (#ci-
sneklate) mieli możliwość wykonywania 
ćwiczeń na profesjonalnym manekinie, 
z użyciem aplikacji pokazującej tempo 
i głębokość ucisków podczas resuscytacji. 
Dzieciaki obejrzały także sprzęt do gasze-
nia 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-

leni na zespoły klasowe i międzyklasowe, 
projektowali grę planszową o Patronie 
Szkoły, układali puzzle przedstawiające 
zabytkowe obiekty w Biedrusku. Podob-
nie jak ich młodsi koledzy, wykonywali 
kotyliony, uzupełniali słowa hymnu szko-
ły i uczestniczyli w zajęciach z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Po-
nadto 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 dobry hu-
mor uczestników. Taki sposób obchodów 
Święta Patrona Szkoły, mniej koturnowy, 
angażujący wszystkie dzieci, wzbudził po-
zytywne emocje, a wiedza na temat doko-
nań żołnierzy 7 PSK Wlkp. z pewnością się 
zwiększyła.

Jolanta Jedynak

 zesPół szkół im. 7 Pułku strzelców konnych wlkP. w biedrusku

Pierwszą konkurencją, w której musieli 
zaprezentować swoje umiejętności, była 
scenka przedstawiająca dowolny mit. Jury 
w składzie: Pani Dyrektor Ma-
rzena Szymańska, Pani Bogdana 
Sulińska – nauczyciel historii i 
geografii oraz Pani Jolanta Jedy-
nak – organizator konkursu, bra-
ło pod uwagę zgodność scenki 
z treścią i wymową mitu, stroje 
i rekwizyty, opanowanie tekstu 
oraz pomysłowość. Uczniowie 
wykazali się taką kreatywno-
ścią, że zachwycili i niemal do 
łez rozbawili jury i publiczność, 
złożoną z rówieśników. 

Potem było już trudniej. Ko-
lejne konkurencje wymagały wiedzy za-
czerpniętej z kilku rozdziałów „Mitologii” 

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

jących się na litery A i H, rozpoznać bo-
haterów przedstawionych na rysunkach, 

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 pyta-
nia.

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 Na-
worska, Filip Wesołowski i Alan 
Kwiecień, a trzecie – reprezen-
tanci klasy 5a: Bartosz Kuc, 
Alan Kozioł-Wysocki i Szymon 
Janczak.

Serdecznie gratulujemy nie 
tylko zwycięzcom, ale wszyst-
kim uczestnikom, którzy musieli 
wykazać się sporą wiedzą, za-
angażowaniem, pomysłowością 
i na pewno dobrze się przy tym 

bawili!
Jolanta Jedynak

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.

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.
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szkoła Podstawowa nr 1 im. wojciecha bogusławskiego w suchym lesie

Spośród naszych uczniów największy 
sukces osiągnął Jakub Garstkiewicz z klasy 
8d, który został Laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego. Natomiast Fina-
listką Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Niemieckiego została Nathalie - Sophie  
Janowski z klasy 8a. Nathalie wzięła rów-
nież udział w innowacyjnym konkursie 
online  „The Big Challenge”, gdzie zajęła 
3. miejsce na poziomie klas 8 w konkursie 
The Big Challenge w Wielkopolsce.

Duży sukces odniosła też Zuzanna 
Ogrodowczyk z klasy 8b, która została 
Laureatką Powiatowego Konkursu z Języ-
ka Polskiego i Literatury „Złota Żaba”. 

Do grona Finalistów konkursowych 
zmagań wpisują się także uczniowie: Bar-
tosz Grott z klasy 8c oraz Jakub Garstkie-
wicz z klasy 8d, którzy uzyskali tytuł Fi-
nalisty w XIV Wojewódzkim Konkursie 

Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „To-
bie Polsko ta kropla krwi wrzącej”.

Wojewódzki Konkurs z Wychowania 
Fizycznego stał się również okazją do uka-
zania osiągnięć szkolnych i piękna sportu, 

który uczniom Sucholeskiej Jedynki jest 
bardzo bliski: Wojciech Matczak z klasy 8b 
oraz Antoni Waligóra z klasy 7c uzyskali w 
ww. konkursie –  tytuł Finalisty.

Cieszymy się z sukcesów uczniów 
naszej szkoły i składamy im gratulacje. 
Mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie lau-
ry przez nich zdobywane na drodze edu-
kacji. Równocześnie wyrażamy nadzieję, 
że w ich ślady pójdą inni, którzy zapragną 
wziąć udział w tak szlachetnej rywalizacji. 
Będziemy pomagać im w tych działaniach 
i obiecujemy zawsze „trzymać za nich 
kciuki”. 

anna Budna

Kolejne sukcesy naszych uczniów
Wzorem lat ubiegłych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie w tym roku 
szkolnym również uczestniczyli w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Żonkile – symbol pamięci
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w społeczno-edukacyjnej Akcji Żonkile,  
organizowanej już od dziesięciu lat z inicjatywy warszawskiego Muzeum Polin. 

Tegoroczna jubileuszowa edycja po-
święcona była tematowi miłości. Wszyscy, 
którzy chcieli przyłączyć się do akcji mo-
gli skorzystać z wielu interesujących ini-
cjatyw, spotkań, spektakli.

Dla upamiętnienia tego ważnego wyda-
rzenia, jakim był powstanie w getcie war-
szawskim, nasi młodsi uczniowie wykony-
wali papierowe żonkile, będące symbolem 
akcji, klasy 4-8 uczestniczyły w prelek-

cjach, słuchowiskach, ogląda-
ły dedykowane filmy, opraco-
wywały karty pracy. Temat był 
trudny dla wielu uczniów, ale 
wspólnie udało nam się pokazać, 
że #ŁączyNasPamięć.

anna Budna
Justyna Marciniak

Julia karolczak
ewa Groszewska
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odbyły się:
• aUdiokonkUrs 

Dziewięciu świetnych lektorów, czyli 
naszych nauczycieli, zapoznało uczniów 
z fragmentami dwóch książek z serii: 
„Opium w rosole” oraz „Kwiatem kala-
fiora”. Fragmenty wybrałyśmy, starając 
się, by urywki były możliwie zabawne i 
interesujące, licząc na późniejsze zainte-
resowanie czytelników (i tak się stało!). 
Przy tej okazji uczniowie odgadywali, 
do kogo należały głosy. Całość odbyła 
się na języku polskim, lekcjach wycho-
wawczych i zajęciach bibliotecznych. Nasi 
czytelnicy zaznaczali i przesyłali odpowie-
dzi, korzystając z formularza Google.

• kLasoWy Maraton Czytania
Uczniowie czytali w klasach (ale także 

bibliotece)  fragmenty wybranego tomu 
„Jeżycjady”.

Wydarzenia przewidziane były co praw-
da dla klas 4-8, ale dołączyło się także część 
młodszych klas, niektórzy z „Jeżycjadą”, 
inni z prostszymi książkami Małgorzaty: 
„Co mam”, „Boję się” czy wspaniałą serią 
„Bambolandia”.

Jeżycjada jest serią zawierającą po-
nadczasowe prawdy, niosącą uniwersal-
ne wartości i przesłanie dobra, na której 
wychowały się już pokolenia i z całą 
pewnością odnajdą się kolejne.

„Otwierasz książkę, przewracasz 
kartki – czytasz – wchłaniasz unoszącą 
się z nich aurę czyjegoś ducha – łączysz 
myśli z jego myślą, czujesz to, co on 
czuł… Czy może istnieć bliższy kontakt 
z innym człowiekiem niż czytanie tego, 
co napisał?” – Małgorzata Musierowicz, 

McDusia.
Monika Jabłuszewska  

i Justyna Rudomina
Panie z biblioteki

Borejkowie w Suchym Lesie
W naszej szkole przystąpiliśmy do realizacji projektów związanych z VI Ogólnopols-
kim Czytaniem Jeżycjady. Wydarzeniom towarzyszyły plakaty, informacje w mediach 
społecznościowych szkoły, w Librusie.

szkoła Podstawowa nr 2 im. jana Pawła ii w suchym lesie

Skorzystaliśmy oczywiście ze świetnie 
przygotowanych materiałów muzeum Po-
lin – w tym roku były to m.in. specjalnie 
napisane na tę okazję teksty wybitnych 
autorów dla dzieci i młodzieży: Pawła Be-
ręsewicza oraz Marcina Szczygielskiego. 
Udostępnione zostały także materiały z 
lat ubiegłych, w tym filmy: „Będę pisać”, 

opowiadający o losach dwójki żydowskich 
nastolatków przed wojną i po jej wybuchu, 
oraz stworzony w stylistyce youtuberskiej 
„Muranów – Dzielnica Północna”. 

Uczniowie naszej szkoły pracowali na 
lekcjach wychowawczych, historii i języka 
polskiego, zapoznając się z tematyką, dys-
kutując i wypełniając karty pracy. Mieli 
do dyspozycji także interaktywny obrazek 
wykonany w Genial.ly, który wyjaśnił sym-
bolikę i genezę akcji. Na lekcjach wycho-
wawczych oraz w domach przygotowali 
papierowe żonkile, które od dziesięciu lat 
są znakiem rozpoznawczym działań upa-
miętniających wydarzenia z 1943 roku. 

Żonkile wykonane przez Zaczytanych 
Wolontariuszy można było także otrzymać 
w bibliotece. Przypięte do szkolnego mun-
durka były hołdem dla 
tych, którzy walczyli w 
postaniu żydowskim. 
W bibliotece czekała 
jeszcze na uczniów 
ekspozycja książek dla 
dzieci i młodzieży po-
święconych tematyce 
Zagłady.

Monika Jabłuszewska 
i Justyna Rudomina

Panie z biblioteki

Gratulujemy 
i życzymy 
dalszych 
sukcesów!
10 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Poz-
naniu odbyła się uroczysta gala wręczenia 
zaświadczeń laureatom Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. 

Wśród 226 osób z tytułem laureata 
znalazły się także nasze uczennice: Daria 
Głogowski-Frankowska i Gabriela Zieliń-
ska (laureatki konkursu z języka hiszpań-
skiego) oraz Zofia Buszkiewicz (laureatka 
konkursu z chemii). Na zdjęciu zabrakło 
Nadii Załęskiej, która może pochwalić 
się podwójnym tytułem laureata (z języka 
hiszpańskiego oraz angielskiego)!

Marta Gensler
Szkolny koordynator 

Wojewódzkich konkursów Przedmiotowych

Nic nie mija bez śladu (…)  Ktoś o tym pamięta i ja pamiętam.
Małgorzata Musierowicz

Akcja Żonkile 
Pamiętamy o powstaniu w getcie warszawskim! W 79. rocznicę wybuchu powstania 
zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję „Żonkile”.
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Przedszkole w golęczewie – zesPół szkół im. ojca mariana żelazka w chludowie

Uczniów szkoły w Golę-
czewie nie zraziła ani wcze-
sna pora zbiórki, ani dość 
chłodna i wietrzna aura. 
W niedzielę, 22 maja, na 
dworcu w Golęczewie sta-
wili się  wytrwali uczestnicy 
wyprawy, aby wsiąść do po-
ciągu (nie byle jakiego) i do-
jechać do Poznania. Szybka 
przesiadka i kolejny pojazd 
szynowy dowiózł nas do 
Puszczykowa.

Opiekun trasy, pan Jakub Kaźmierow-
ski, przeprowadził szybki kurs obsługi 
kompasu, zapoznał z mapą i przeprowa-
dził przez urokliwe tereny nadwarciańskie. 
Włóczykije uważnie obserwowały unikato-
wą przyrodę, mijane chronione gatunki ro-
ślin  i wsłuchiwały się w odgłosy ptaków. 

Po przejściu kilku kilometrów dotar-
liśmy do okazałej willi w stylu dworku 
polskiego, wybudowanej w 1926 roku. Na 
parterze domu, w którym od 1974 roku 
mieści się muzeum, wyeksponowano zdję-

cia, książki, mapy oraz liczne pamiątki z 
egzotycznych wypraw Arkadego Fiedlera. 
Ogromne wrażenie zrobiły na nas obrzędo-
we rzeźby, maski i kolekcja tropikalnych 
motyli. W Ogrodzie Kultur i Tolerancji 
weszliśmy do statku Krzysztofa Kolumba 
– Santa Marii. Wodowania jej dokonał w 
2008 roku... sam Krzysztof Kolumb – po-
tomek w linii prostej i imiennik słynnego 
odkrywcy. Na terenie ogrodu znajdują się 
również: wizerunek Buddy z doliny Ba-
mian w Afganistanie, kopia posągu z Wy-

spy Wielkanocnej oraz replika samolotu, 
na którym walczyli polscy lotnicy w czasie 
II wojny światowej. 

Pełni wrażeń i już nieco zmęczeni za-
siedliśmy do prawdziwej lodowej uczty w 
lodziarni u Kostusiaków. Nabrawszy sił i 

energii udaliśmy się na dwo-
rzec w Puszczykowie.

Wyprawa była doskona-
łą lekcją przyrody, historii i 
geografii, a przebyte 11 km 
zapisze się w postaci punk-
tów niezbędnych do zdoby-
cia odznaki PTTK.

Do zobaczenia na ostat-
niej wyprawie Włóczykijów 
w bieżącym roku szkolnym, 
która odbędzie się w czerw-
cu.

Serdecznie dziękujemy Jakubowi 
Kaźmierowskiemu za zaplanowa-
nie trasy i przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych w terenie!

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej 
stronie: facebook.com/WloczykijGolecze-
wo.

Opiekunowie Szkolnego 
koła Turystycznego Włóczykij:

Małgorzata Golec 
Dorota Polichnowska 

Julia Żuberek

Włóczykije w Muzeum A. Fiedlera
Na mapie Poznania i jego okolic istnieją  miejsca, których odwiedzenie jest obowiązkowe 
dla każdego wędrowca. Wielkopolski Park Narodowy oraz Muzeum – Pracownia Arkadego 
Fiedlera to niektóre z wyjątkowych punktów docelowych wypraw uczestników Szkolnego 
Koła Turystycznego Włóczykij. 

Zainspirowani wycieczką stworzyliśmy 
„Mini bibliotekę” przedszkola w Golęcze-
wie, w której przez cały tydzień dzieci mo-
gły wypożyczać ulubione 
pozycje książkowe. 

Ciekawym punktem 
tego tygodnia były prezen-
tacje ulubionej literatury 
przygotowane przez dzieci. 
Przedszkolaki wykazały się 
dużym zaangażowaniem w 
wykonanie zadania. W na-
szych salach pojawiły się 
kolorowe ilustracje, portre-
ty ulubionych bohaterów, 
zagadki dla  kolegów i kole-
żanek oraz rekwizyty, które 
podpowiadały treści ulubio-
nej książki. 

Zwieńczeniem obcho-
dów były spotkania au-
torskie, które okazały się 

niezwykłą niespodzianką dla małych czy-
telników. Do naszego przedszkola przybyli 
specjalni goście. Jednym z nich była wielka 

popularyzatorka literatury dziecięcej – Mał-
gorzata Swędowska. 

Dzieci wzięły udział w warsztatach, 
dzięki którym bliżej poznały wybrane pozy-
cje literatury, poprzez charakterystyczne dla 
Pani Małgosi czytanie wrażeniowe. 

„Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwia-
dek”, „Wokół świata na wariata” to tylko 
niektóre publikacje naszego drugiego go-
ścia. Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim 
było okazją do „wędrówki” po Afryce. 
Dzieci nie tylko mogły zobaczyć zdjęcia, 

usłyszeć opowieści, ale 
przede wszystkim POCZUĆ 
– grały na bębnach, słuchały 
charakterystycznych dźwię-
ków i rozpoznawały ślady 
zwierząt. 

Wiemy, że ten specjal-
ny tydzień  miał ogromną 
wartość, rozbudził cieka-
wość literacką naszych 
przedszkolaków. Nauczy-
liśmy się czytać nie tylko 
słowami, ale obrazami, ru-
chem i dźwiękiem, a przede 
wszystkim pobudziliśmy 
wyobraźnię.  

Nauczycielki przedszkola  

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska

Tydzień z książką
Z tym przesłaniem rozpoczęliśmy obchody „Tygodnia z książką”. Wstęp stanowiła wycieczka 
do biblioteki w Złotnikach, gdzie przedszkolaki nie tylko uczyły się zasad zachowania,  
ale również poznały pracę bibliotekarza oraz wzięły udział w lekcji bibliotecznej. 
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Restrykcje covidowe objęły wiele ob-
szarów życia szkolnego, w tym zagranicz-
ne wyjazdy edukacyjne. Projekt został 
„zamrożony” na dwa lata, a pierwsze spo-
tkanie po tak długiej przerwie odbyło się 
w marcu 2022 roku poprzez platformę Te-
ams. Był to czas łagodzenia lub znoszenia 
wielu obostrzeń nie tylko u nas, ale także w 
państwach szkół partnerskich – w Chorwa-
cji, Portugalii i we Włoszech. Jakże wielka 
była radość uczniów, gdy okazało się, że 
następne dwa spotkania odbędą się zgodnie 
z pierwotnym planem, czyli w szkołach w 
Bradze (Portugalia) i Bagherii (Włochy).
W 48. rocznicę rewolucji goździków                                                                                  

Do Portugalii przylecieliśmy 24 kwiet-
nia, w przeddzień święta narodowego tego 
kraju. Wydarzenia zapisane w hi-
storii jako  rewolucja goździków, 
doprowadziły do obalenia dykta-
tury Marcela Caetana, demokra-
tyzacji życia publicznego, a także 
przywrócenia swobód obywatel-
skich i politycznych. 

W 48. rocznicę wystąpień prze-
ciwko reżimowi, międzynarodowa 
grupa uczniów udała się do Porto, 
aby poznać zabytki tego niezwy-
kłego miasta i wspólnie z rówie-
śnikami z Portugalii przyglądać 
się obchodom święta demokracji. 
W szkole w Bradze obejrzeliśmy 
wystawę i przedstawienie, które-
go osnową były wydarzenia sprzed 48 lat. 

Następnego dnia przystąpiliśmy do pra-
cy w międzynarodowych grupach. Jednym 
z głównych zadań spotkania było zapro-
jektowanie otoczenia swojej szkoły w taki 
sposób, aby spędzanie przerw było przy-
jemniejsze, a wyposażenie szkolnego bo-
iska spełniało oczekiwania uczniów. 

Wykorzystując odpowiedni program 
uczniowie stworzyli 12 projektów – po trzy 
dla każdej szkoły, a następnie wybrali naj-
lepsze. Projekt portugalski posłużył jako 
załącznik do petycji, którą skierowano do 
mera Bragi. Wizyta w ratuszu była okazją 
do jej wręczenia. W ten sposób uczniowie 
poznali jedno z narzędzi, którym posługuje 
się społeczeństwo obywatelskie. 
si, sicily 

Zaledwie po czterech tygodniach druga 
grupa uczniów poleciała na Sycylię, gdzie 
początek spotkania również przypadł na 
dzień bardzo ważny dla życia publicznego 
Włoch.  

Jadąc z lotniska w Palermo do Baghe-
rii nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, iż 
właśnie na tej drodze 23 maja 1992 roku 

zginął w zamachu bombowym Giovanni 
Falcone – włoski sędzia, który walczył z 
mafią. W tym dniu szczególnie mieszkańcy 
Sycylii składają hołd ofiarom tego i innych 
zamachów, gdyż wraz z Giovannim Falko-
ne zginęły osoby z jego otoczenia, a w nie-
całe dwa miesiące później, 19 lipca 1992 
roku, w ataku bombowym w Palermo zgi-
nął przyjaciel i współpracownik Falcone w 
walce z mafią – sędzia Paolo Borsellino. 
O tych wydarzeniach mówiły prezentacje 
uczniów z włoskiej szkoły, zakończone 
niezwykle wymownym zdaniem: „Mafia 

zabija – milczenie też”.  
Kolejne dni spotkania wypełnione były 

realizowaniem zadań czwartej fazy projek-
tu, wśród których najważniejszym była na-
uka trudnej sztuki debatowania. Uczniowie 
pracowali w międzynarodowych grupach, 
analizując elementy debaty, dobór słów i 
zwrotów, wybierając temat i decydując się 

na zabranie głosu w debacie – 
oczywiście po angielsku. 

Nagrania zostaną umieszczo-
ne na stronie internetowej pro-
jektu. Włoscy uczniowie mieli 
możliwość wzięcia udziału w 
debacie z merem Baghreii w 
sprawie uruchomienia stołówki 
w ich szkole.

Poza zajęciami zaplanowa-
nymi w projekcie był czas na 
zwiedzanie, spacer nad morzem 
i zabawę. Udało się też ustalić 

termin dodatkowego spotkania w Suchym 
Lesie – jako uzupełnienia wcześniejszych 
działań online. Postaramy się, aby goście z 
partnerskich szkół tak samo dobrze wspo-
minali naszą miejscowość, jak my wspo-
minamy ich piękne miasteczka.

koordynator projektu   
anna Małłek

WIELKI POWRÓT ERASMUSA
Krótko przed początkiem pandemii uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła 
II w Suchym Lesie uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu w Chorwacji w ramach 
projektu  „A school of democracy – we know our rights and duties” programu Erasmus+. 
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piłkarskie święto dzieci z rocznika 
2013 podczas red Box Cup junior

W dniach 28 i 29 maja Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej RED BOX zorganizo-
wało w Suchym Lesie turniej Red Box Cup 
Junior dla dzieci z rocznika 2013 i młodsi.

Osiemnaście najlepszych zespołów z ca-
łej Wielkopolski: Lech Poznań biali i niebie-
scy, Warta Poznań biali i zieloni, APR Piła, 
Unia Swarzędz, Olimpia Koło, APR Tulce, 
AP Oborniki, Wielkopolska Komorniki, Red 
Box Piłkarska Akademia biali i czerwoni, 
Przemysław Poznań, AP Dąbcze, Pogoń 
Skalmierzyce, UKS Grodzisk Wlkp., FA 
Leszno, SF Junior Nakło, rozegrało w sobotę 
eliminacje, aby w niedzielę podzielić turniej 
na dwie grupy: wysoko zaawansowaną Ligę 
Mistrzów i zaawansowaną Ligę Europy. 

Naszą Gminę reprezentowały dwa sil-
ne zespoły: Red Box czerwoni, w którym 
wystąpili chłopcy z Suchego Lasu, Biedru-
ska i Golęczewa z rocznika 2013 oraz Red 
Box biali z chłopcami z całej gminy Suchy 
Las z rocznika 2014. Dla tych ostatnich tak 
silnie obsadzony turniej był wspaniałym 
przetarciem przed najbliższymi piłkarski-
mi wyzwaniami.

W sobotę, w strugach deszczu, ale z 
wielkim sercem do gry, młodzi piłkarze 
dostarczyli wszystkim obserwatorom mnó-
stwo emocji. Po meczach kwalifikacyjnych 
podział na Ligi wyglądał następująco:
Liga Mistrzów
1. Warta Poznań
2. Red Box czerwoni
3. Unia Swarzędz
4. APR Tulce

5. Wielkopolska Komorniki
6. Warta Poznań zieloni
7. AP Oborniki
8. Olimpia Koło
9. Lech Poznań niebiescy
Liga Europy
1. AP Dąbcze
2. Przemysław Poznań
3. SF Junior Nakło
4. Pogoń Nowe Skalmierzyce
5. FA Leszno
6. Lech Poznań biali
7. UKS Grodzisk Wlkp.
8. Red Box biali
9. APR Piła

W niedzielę już przy pięknej pogodzie 
rozegrano mecze w określonych dzień 
wcześniej ligach.

Po wspaniałej, sportowej rywalizacji 
zwycięstwo w Lidze Mistrzów wywalczy-
ła drużyna Red Box Piłkarskiej Akademii, 
drugie miejsce zajęła Wielkopolska Ko-
morniki, a trzecie Olimpia Koło.

W lidze Europy na najwyższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy z  AP Dąbcze, 
drugie miejsce przypadło Pogoni Nowe 
Skalmierzyce, a miejsce brązowe zdobył 
zespół  Przemysław Poznań.

Sama organizacja turnieju po raz kolej-
ny pokazała, że oprócz meczów mistrzow-
skich WZPN, bardzo ważna dla rozwoju 
sportowego dzieci jest rywalizacja turnie-
jowa, a tę zapewnia nasza Akademia.  

Na zakończenie turnieju każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowy, okazały medal, 
wszystkie zespoły puchary, a pierwsze trzy 
zespoły z Ligi Mistrzów wzbogaciły się  

o vouchery na sprzęt sportowy do 
realizacji w salonie Red Box.

Ten wspaniały turniej nie mógł-
by się odbyć, gdyby nie wsparcie 
Pana Wójta Grzegorza Wojtery oraz 
sponsorów: GK Elektro, Drogbet 

Wieczorek, Meblik, Ahmad Tea, TFP 
i Red Box Group. Dziękujemy i liczy-

my na dalszą, owocną współpracę.
Mecze mistrzowskie Wzpn

Równolegle do wielu projektów naszego 
Stowarzyszenia, toczą się mecze mistrzow-
skie w ligach Wielkopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej. W rozgrywkach tych biorą udział 
reprezentacje Red Box Piłkarskiej Aka-
demii roczników 2005/2006, 2010, 2011, 
2012/2013, 2014 i 2015. Uczestnictwo w 
tych rozgrywkach daje solidny fundament do 
budowy silnego klubu piłkarskiego, grające-
go na wysokim poziomie oraz dającego szan-
sę rozwoju i wykorzystania talentów sporto-
wych młodych mieszkańców naszej gminy. 
zapraszamy do naszej akademii już 
od 5. roku życia!!!

Duże zainteresowanie udziałem w szko-
leniu najmłodszych roczników spowodo-
wało, że podjęliśmy decyzję o stworzeniu 
nowego rocznika 2016 i młodsi. Wszelkie 
pytania prosimy kierować pod numer te-
lefonu 730 992 150. Informacje na www.
redboxpilkarskaakademia.pl.
półkolonie na sportowo

Zostały ostatnie miejsca na półkolonie 
na sportowo, organizowane przez nasze 
Stowarzyszenie w Suchym Lesie w dniach 
11-15 lipca. Gwarantujemy codzienne 
atrakcje, treningi piłkarskie pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry trenerskiej, a także 
dwudaniowe obiady.
stowarzyszenie kultury Fizycznej red 
Box – nadchodzące wydarzenia
•  Czerwiec 2022 – zakończenie Ligi Red 

Box Junior na boisku w Złotkowie.
•  Czerwiec 2022 – mecze w ramach roz-

grywek WZPN – boisko przy Konwalio-
wej, Poziomkowej, zakończenie sezonu 
2021/2022.

•  25 czerwca – II Memoriał Piotra Koper-
skiego – Turniej Piłkarski.

W celu uzyskania szczegółów dotyczą-
cych udziału we wszystkich wydarzeniach 
oraz dokonania zapisów, prosimy o kontakt 
telefoniczny – 730 99 24 78. 

Stowarzyszenie kultury Fizycznej Red Box

Red Box w Sucholeskiej 
Lidze Mistrzów
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Nagrodą „Dębowego Liścia” ustanowio-
ną z okazji jubileuszu 800-lecia Suchego 
Lasu, który z dumą obchodziliśmy w 2018 
roku, do tej pory zostali uhonorowani: Ze-
non Pilarczyk, Marek Woźniak, Piotr i 
Adam Rączyńscy, Arkadiusz Bryś, Arpad 
Bogya, Anna Małłek oraz Grażyna i Ry-
szard Głowaccy. W tym roku w wypełnio-
nej po brzegi sali widowiskowej w Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej na stojąco 
dziękowano wspomnianemu wcześniej 
Krzysztofowi Linkowskiemu, byłemu wie-
loletniemu dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie.

– Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku 
– wspomina Krzysztof Linkowski, prezen-
tując z dumą i wielką satysfakcją statuetkę 
„Dębowego Liścia”. – Żona trafiła wtedy 
na ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie 
Wyborczej”, w którym informowano o kon-
kursie na dyrektora hali widowiskowo-spor-
towej w Suchym Lesie. 

Wspomnijmy, że inicjatorem budowy 
hali był Piotr Koperski, niestety już świętej 
pamięci, pełen pomysłów sucholeski spo-
łecznik, ceniony cukiernik i piekarz. 

Krzysztof Linkowski w konkursowej ry-
walizacji miał na początku ponad 70 rywali 
i jak się później okazało jego wizja przeko-
nała skład konkursowej komisji, choć poja-
wiały się plotki, że faworytem był zupełnie 
ktoś inny. 

– Pierwsze dwa etapy miały charakter 
pisemny, a do trzeciej rundy, w której pozo-
stałych w zmaganiach  już około 20 kandy-
datów zostało przesłuchanych przez komisję 
– twierdzi Krzysztof Linkowski. – Swoją 
wizją wykorzystania hali widowiskowo-spor-
towej w Suchym Lesie przekonałem komisję 
i w maju 2003 roku oficjalnie dowiedziałem 
się, że wygrałem konkurs, choć... nie speł-
niałem jednego z warunków zawartych w 
ogłoszeniu, a mianowicie miałem więcej niż 
40 lat, a ewentualny dyrektor miał być przed 
czterdziestką. Wydaje się jednak, że członków 
komisji przekonało moje zawodowe i spor-
towe doświadczenie. Przed podjęciem pracy 
w Suchym Lesie byłem dyrektorem do spraw 
administracyjnych w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Wielkopolanka”, a sport uprawia-
łem od najmłodszych lat. 

W tym miejscu warto poświęcić słów 
kilka sportowej karierze Krzysztofa Lin-

kowskiego, znakomitego biegacza przede 
wszystkim na 800 metrów, reprezentanta 
Polski. – Sportowa przygoda rozpoczęła się 
w 1966 roku – sięga do licealnych wspo-
mnień laureat nagrody „Dębowego Liścia”. 
– Uczyłem się w LO nr 3 w Poznaniu. Sta-
nisław Siekierski, nauczyciel wychowania 
fizycznego, wychowawca wielu znakomitych 
sportowców wystawił mnie do zawodów, 
które pewnie wygrałem. W trzeciej klasie li-
ceum (wtedy w dziesiątej) lekcje miałam po 
południu, więc przed południem chciałem 
trenować na stadionie AZS, a mieszkałem 
wtedy przy ulicy Działowej. Niestety, nie 
było tam dla mnie miejsca, a jeden z tre-
nerów uznał, że mój czas na 1000 metrów 
(2.47,3) praktycznie mnie dyskwalifikuje, 
a przypominam, że do tej pory w ogóle nie 
trenowałem. 

I tak 17-letni Krzysztof trochę przypad-
kowo trafił do Olimpii Poznań, a namówił 
go do tego kolega, który w golęcińskim klu-
bie uprawiał trójskok. 

– Dziś muszę przyznać, że miałem nie-
samowite szczęście – opowiada w swym 
sucholeskim domu Krzysztof Linkowski, 
wyciągając z szafy albumy ze zdjęciami 
dokumentującymi jego sportową karierę. 
– W Olimpii trafiłem bowiem pod opiekę 
Zbigniewa Orywała, znakomitego trenera, 
a wcześniej znakomitego zawodnika, w tam-
tym czasie wręcz legendę polskich biegów. 
Po rocznym treningu dostałam się do kadry 
juniorów, a po dwóch latach, a więc w 1968 
roku w mistrzostwach Europy juniorów zdo-
byłem w Lipsku dwa brązowe medale, indy-
widualnie na 800 metrów oraz w sztafecie 
4x400 metrów. Na halowych mistrzostwach 
Europy w Sofii w 1971 roku ze sztafetą 4x800 
metrów wywalczyliśmy srebrny medal,  

a w Grenoble (1972) i Rotterdamie  (1973)  
z kolegami stanąłem na najniższym stopniu 
podium w sztafecie 4x4 okrążenia. 

Krzysztof Linkowski zdobywał także me-
dale na halowych mistrzostwach seniorów, 
w 1973 roku był halowym mistrzem Polski 
na 800 metrów, dwukrotnie także sięgał po 
brąz MP na stadionie, na swym koronnym 
dystansie (1971 i 1974). Niezapomnianym 
przeżyciem był też wielki triumf w Memo-
riale Janusza Kusocińskiego w 1971 roku,  
a bieg na warszawskim stadionie odbywał 
się w rewelacyjnej obsadzie. Zawodnik 
Olimpii był też bardzo blisko udziału w 
igrzyskach w 1972 roku w Monachium, ale 
do olimpijskiego minimum zabrakło zaled-
wie 0,2 sekundy.

Intensywne treningi oraz liczne wyjazdy 
na zagraniczne zawody nie przeszkodziły 
Krzysztofowi Linkowskiemu w ukończeniu 
w 1972 roku dziennych studiów w Wyższej 
Szkole Rolniczej, w tym roku wziął ślub  
z Marią Wieczerzak, biegającą średnie dy-
stanse w AZS Poznań. Ukończył także po-
znańską Akademię Wychowania Fizyczne-
go, gdzie potem pracował osiem lat. W tym 
czasie się doktoryzował, a przedmiotem 
jego badań był metabolizm miedzi w orga-
nizmie. W 1989 roku dr Linkowski odszedł 
z AWF i zanim w 1994 roku trafił do wspo-
mnianej „Wielkopolanki” przez trzy lata 

Bez marzeń nie ma sukcesów
– W imieniu mieszkańców gminy Suchy Las składam Panu serdeczne gratulacje z okazji 
przyznania nagrody „Dębowego Liścia”, będącej wyrazem głębokiego szacunku dla Laureata 
i Jego działalności na rzecz lokalnej społeczności – napisał 1 marca tego roku Grzegorz 
Wojtera, Wójt Gminy Suchy Las w liście gratulacyjnym skierowanym do Krzysztofa 
Linkowskiego z okazji przyznania mu tego niezwykle prestiżowego wyróżnienia. 

Gminny OśrOdek SpOrtu

krzysztof linkowski w 1971 r. wygrał w Warszawie bieg na  
800 metrów podczas Memoriału Janusza kusocińskiego
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między innymi miał zakład stolarski, był też 
nauczycielem wychowania fizycznego.

Wróćmy jednak do Suchego Lasu, gdzie 
przypomnijmy w 2003 roku Krzysztof Lin-
kowski został dyrektorem hali widowisko-
wo-sportowej, która ostatecznie została od-
dana do użytku w lutym 2004 roku. W tym 
też roku, we wrześniu, powołano Gminny 
Ośrodek Sportu. 

– Nasz budżet na początku wynosił ok. 180 
tysięcy złotych – mówi Linkowski.  – To mu-
siało wystarczyć na wynagrodzenia dyrektora, 
księgowej i jednego pracownika, a także na 
zakup sprzętu do hali, a ten przedstawiał się 
nadzwyczaj skromnie. Mieliśmy w hali osiem 
materaców, dwie ławeczki, dwa kosze i pięć pi-
łek. W 2004 roku w Wielkopolsce odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach halowych, a w naszej hali ry-
walizowali dżudocy. Po tych zawodach w 
spadku dostaliśmy między innymi maty i 
zegary, dzięki temu Henryk Kusza założył 
wtedy w Suchym Lesie klub dżudo, który 
z wielkim powodzeniem działa do dziś.

Gminny Ośrodek Sportu przejmo-
wał coraz więcej zadań, powiększała 
się też sportowa infrastruktura. Wyre-
montowano boisko za szkołą, doszły 
boiska w Golęczewie i Złotkowie, 
gdzie głównym zadaniem było utrzy-
manie murawy. A tu najważniejsze jest 
regularne koszenie. W 2006 roku zaku-
piono samochód do transportu sprzętu, 
i co ciekawe, ten samochód, oczywiście po 
modernizacjach, służy pracownikom GOS 
do dzisiaj.

Przez wiele lat w hali w Suchym Lesie 
działał klub fitness „Gymnasion”, którego 
współwłaścicielami byli między innymi 
Jacek Wszoła i Mariusz Czerkawski. W 
2010 roku sieć „Gymnasion” ogłosiła jed-
nak upadek. W tym czasie zaległości Gym-
nasionu wobec Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesie wynosiły 150 tysięcy zło-
tych, ale w hali był sprzęt „Gymnasionu” 
warty ponad 400 tysięcy złotych. Dzięki 
skutecznym negocjacjom Krzysztofa Lin-
kowskiego doszło do ugody. Sprzęt został 
w Suchym Lesie i teraz służy gościom klu-

bu fitness Fit Athletica.
No i dochodzimy do obiektu, który w 

strukturze Gminnego Ośrodka Sportu w 
Suchym Lesie odgrywa dzisiaj niezwykle 
ważną rolę. Park Wodny „Octopus” powstał 
w 2008 roku. 

– Pływalnia w Suchym Lesie to było moje 
wielkie marzenie – twierdzi Krzysztof Lin-
kowski. – Szukaliśmy jak najlepszego pro-
jektu. Między innymi w hotelu austriackiej 
miejscowości Zams oglądaliśmy baseny ze 
strefą spa. Bardzo nam się to spodobało  
i wiele rozwiązań zostało zastosowanych  
w „Octopusie”. 

Dodajmy do tego nowoczesną techno-
logię uzdatniania wody. W „Octopusie” 

korzystać można z 25-metrowego base-
nu sportowego, basenów rekreacyjnych z 
hydromasażami, gejzerów powietrznych, 
zjeżdżalni, jest też basen do nauki pływa-
nia oraz jaccuzi i sauny. W 2008 roku obiekt 
zdobył nagrodę „Budowa roku”, a dwa lata 
później zajął pierwsze miejsce na „Najlepiej 
oświetlony obiekt w Wielkopolsce”.

W 2017 roku Krzysztof Linkowski prze-
szedł na emeryturę. Pozostawił jednak po 
sobie wielki dorobek. O tych najważniej-
szych kwestiach wspomnieliśmy. Dodajmy 
jeszcze takie drobne, z których laureat na-
grody „Dębowego Liścia” jest niezwykle 
zadowolony i które do dzisiaj służą i kibi-
com, i zawodnikom w hali widowiskowo-

sportowej. Krzysztof Linkowski zaprojek-
tował między innymi zasłony w górnych 
oknach, dzięki którym słońce nie oślepia 
na przykład serwujących siatkarek. Trze-
ba też wspomnieć o bezpiecznej ścianie 

oddzielającej klub fitness od hali, czy 
odpowiednie zabezpieczenie balustrad 
na balkonach. Na koncie zasług byłe-
go dyrektora GOS trzeba też zapisać 
tartanowe boiska do koszykówki przy 
szkole. Niebieskie płyty prezentowały 
się niezwykle efektownie.

– To było piękne 14 lat – ze wzru-
szeniem mówi Krzysztof Linkowski.  
– Muszę podkreślić bardzo dobrą 
współpracę z wójtem Grzegorzem Woj-
terą, ze wszystkim radnymi. Dziękuję 
też moim współpracownikom. Mogłem 
na nich polegać. Jestem przekonany, 
że i ja ich nie zawiodłem. Stery w GOS 
przejęła po mnie Katarzyna Kustoń, z 
którą wiele lat współpracowałem. Na 

początku mojej pracy w Suchym Lesie w 
sporcie młodzieżowym liczył się tylko pił-
karski Rekord Chludowo, a dzisiaj dzieci i 
młodzież z Suchego Lasu liczą się w zmaga-
niach nie tylko na wielkopolskich arenach. 
Będzie pewnie jeszcze lepiej, jeśli w nie-
dalekiej przyszłości uda się wprowadzić w 
czyn koncepcję budowy stadionu gminnego 
z bieżnią lekkoatletyczną i innymi atrakcja-
mi. Wielu twierdzi, że to złudne marzenia, 
ale marzenia są po to, by je spełniać. Bez 
marzeń nie ma sukcesów. Przekonałem się 
o tym w swoim życiu wiele razy – kończy 
Krzysztof Linkowski, dumny wnuk  po-
wstańca wielkopolskiego z Suchego Lasu.

I na koniec jeszcze jeden cytat z wystą-
pienia wójta Grzegorza Wojtery podczas 
wręczenia nagrody „Dębowego Liścia”. 
– Krzysztof Linkowski to osoba o niezwy-
kłych umiejętnościach zarządzania, z wizją 
i wielką pasją. Człowiek, który zarówno w 
sporcie, jak w swojej pracy, działalności na 
rzecz lokalnego sportu i środowiska spor-
towego hołdował zawsze zasadzie: szyb-
ciej, wyżej, mocniej. Nie pływalnia a park 
wodny, nie sala sportowa a hala sportowo-
widowiskowa – mówił 1 marca Grzegorz 
Wojtera. 

Marek lubawiński

krzySztOf LinkOwSki
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Jak się okazuje wędkarstwo ma swo-
ich pasjonatów nie tylko wśród dorosłych. 
Także młodzi ludzie chętnie spędzają czas 
z wędką nad wodą, tak jak Ignacy Suszek. 
–  Wędkuję od około 4 lat. Tata łowi i za-
chęcił mnie do tego. Dzisiaj złowiłem cał-
kiem sporo ryb, bo 42, na przykład krąpie, 
ukleje. 

Ignacy do domu wrócił z pucharem, na-
grodami i mnóstwem satysfakcji, tak jak 
pozostali. Bo choć uczestnicy startowali w 
zawodach, tego dnia nie było przegranych, 
wszyscy byli zwycięzcami! 

Organizację Dnia Dziecka wsparły 
m.in. Gmina Suchy Las i Zarząd Osiedla 
Biedrusko. – Włączyliśmy się pod takim 
kątem, że przeznaczyliśmy środki finanso-
we z osiedlowego budżetu na nagrody dla 
dzieci – mówi Radosław Banaszak, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko 
i radny Gminy Suchy Las.  – W tym roku 
to pierwsza impreza w Biedrusku z okazji 
Dnia Dziecka. Z Akademią Bajek przy-

gotowaliśmy ciąg dalszy niespodzianek.  
W Domu Osiedlowym zaplanowaliśmy też 
przedstawienie teatru „Blaszany Bębe-
nek”. Szkoła i Rada Rodziców  również 
przygotowują różne atrakcje dla dzieci. 

Jeżeli chodzi o Dzień Dziecka nad Za-

lewem Biedrusko, zadowolenia z całej im-
prezy nie kryli także jej organizatorzy, któ-
rzy po raz pierwszy połączyli swoje siły, 
ale jak zapewniają nie ostatni. 

– Oba Koła obchodzą w tym roku 50-
lecie istnienia. Potrzebowaliśmy 50 lat, 
żeby coś razem zrobić. W czasach, w któ-
rych wszyscy się dzielą, my pokazaliśmy, że 

można działać wspólnie – podkreśla Miko-
łaj Rybarczyk, prezes Koła nr 122 PRZY-
NĘTA Suchy Las.

– Integrujemy się, robimy wspólną robo-
tę i jestem przekonany, że ta współpraca w 
dalszym ciągu będzie się rozwijać – doda-
je Wojciech Prokopczyk, prezes Koła nr 1 
DELFIN Biedrusko. 

Panowie podkreślają, że są już pomysły 
na dalsze wspólne działania i chcą nimi 
zainteresować szersze grono osób, przede 
wszystkim dzieci z całej gminy. 

Na zakończenie Dnia Dziecka z kołami 
PRZYNĘTA Suchy Las i DELFIN Biedru-
sko, wszyscy jego uczestnicy zostali uracze-
ni ciepłym posiłkiem, a na deser lodami. 

BS

Przynęta i Delfin dla dzieci
Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, któremu przyświeca jeden cel – wywołać uśmiech na 
twarzach dzieci. W Biedrusku jego obchody rozpoczęły się w sobotę 28 maja zawodami 
wędkarskimi. Dzieci i młodzież nad Zalew Biedrusko zaprosiły Koło nr 122 PRZYNĘTA 
Suchy Las i Koło nr 1 DELFIN Biedrusko. 
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Państwo Statnikowie 
uczestniczyli w inaugura-
cyjnych zawodach w se-
zonie 2022 – 30 kwietnia 
w Koszalinie oraz 1 maja 
w Mielnie na dystansie 
10 km, w kategorii ko-
biet 70+ oraz mężczyzn 
60-69.

W Koszalinie Pani Ge-
nowefa w swojej kategorii 
wiekowej zdobyła 2. miej-
sce z czasem 01.22.43.40, 
co przełożyło się na 29. 
miejsce w kategorii open. 

W Mielnie również stanęła na 
drugim stopniu podium, a uzy-
skany czas 01.35.42.35 dał jej 
20. miejsce w kategorii open. 

Pan Tomasz w Koszalinie  
i Mielnie zajął 7. miejsce, odpo-
wiednio 28. (czas: 01.22.39.40) 
i 29. (czas: 01.35.58.90) w ka-
tegorii open. 

Gratulujemy i życzymy ko- 
lejnych udanych startów, pod-
czas których Państwo Statniko-
wie godnie reprezentują i pro-
mują Gminę Suchy Las. 

Razem idą przez życie
Po przerwie w zawodach Nordic Walking spowodowanej pandemią, Genowefa i Tomasz 
Statnikowie, mieszkańcy Biedruska, wzięli udział w zawodach rangi Pucharu Polski 
i to z sukcesem. 
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Na początek trochę liczb. Dość powie-
dzieć, że grał w naszych barwach  kilka-
naście lat, w tym czasie rozegrał niemal 
300 meczów (zaledwie bez kilku) i gdyby 
nie covidowa przerwa w rozgrywkach, to 
zapewne spokojnie tę liczbę by przekro-
czył. Nie był może bramkostrzelny, ale to 
wynikało zasadniczo z funkcji jaką pełnił 
na boisku, głównie jako stoper lub prawy 
obrońca. Trzeba przy tym przyznać, że był 
obrońcą grającym twardo i konsekwentnie, 
ale niezwykle fair wobec rywali. Nieco 
ponad 20 żółtych kartek oraz zaledwie po-
jedyncze czerwone potwierdzają, że miał 
duży szacunek do przeciwników wsparty 
swoimi czysto piłkarskimi umiejętnościa-
mi, co pozwalało na skuteczną i wcale nie-
brutalną grę w obronie. Jego doświadcze-
nie zdobyte przez ponad trzy dekady gry 
w piłkę nożną wielokrotnie okazywało się 
bezcenne, nawet w najtrudniejszych bo-
iskowych starciach. 

Maciej Wydmuch kończy karierę w 
wieku 47 lat, co trzeba przyznać nie jest 
codziennym zjawiskiem i należy go podzi-
wiać za tak długie utrzymywanie doskona-
łej formy fizycznej. Można powiedzieć, że 
był i jest wzorcem dla wielu pokoleń za-

równo na boisku, jak i poza nim. 
W opinii kolegów z boiska i trenerów 

zawsze można było na niego liczyć, słu-
żył wsparciem w trakcie gry, ale również 
w codziennych sytuacjach. Zawsze chętny 
do rozmowy i pomocy, lojalny aż do bólu. 
Starał się maksymalnie koncentrować na 

zadaniach boiskowych, a jego postawa mo-
gła służyć za wzór zdyscyplinowania. Piłka 
nożna była i jest dla niego pasją. Podczas 
swojej długiej kariery miał przyjemność 
grać w wielu klubach, m.in. w poznańskiej 
Olimpii i Przemysławie, ale również w 

PKS Bytyń, Czarnych Kaźmierz, TS Skó-
rzewo czy Concordii Murowana Goślina. 
Najtrwalej zapisał się jednak w historii 
Sucharów Suchy Las. To tutaj pełnił 
rolę kapitana i lidera na boisku. Dla 
trenerów był przedłużeniem ich myśli i 

koncepcji gry, doskonale wywiązywał się 
z roli łącznika pomiędzy szatnią a sztabem 
trenerskim. Miał swoje zdanie i potrafił je 
w wyważony sposób okazywać, był przy 
tym oazą spokoju, więc bardzo trudno było 
go wyprowadzić z równowagi. No chyba, 
że ktoś bez jego wiedzy wziął mu klapki. 

Maciej Wydmuch zachowywał kamien-
ną twarz nawet wtedy, gdy niejednokrotnie 
piłki po kiksach obijały jego samochód 
na parkingu przy boisku. Poza boiskiem 
zdarzało mu się ratować swoich kolegów 
w kłopotliwych sytuacjach przy pomocy 
„złotej karty”. Podczas meczów prezento-
wał poprawne wyszkolenie techniczne po-
przez grę obiema nogami, a poza boiskiem 
potrafił wykazać się także doskonałą tech-
niką rzutu tortillą.

Maciej Wydmuch przeszedł z Sucha-
rami wszystko – spadki i awanse, dobre i 
gorsze momenty, treningi w deszczu, mro-
zie i upale. Z pewnością zostanie zapamię-
tany jako super kolega i wzór sumiennego 
podejścia do swoich obowiązków. Zawsze 
można było na niego liczyć i mamy nadzie-
ję, że teraz będzie służył wsparciem z try-
bun swoim młodszym następcom.

Macieju Wielkie Dzięki!!!
TMS Suchary Suchy las

ŻEGNAMY KAPITANA!
Ta chwila musiała kiedyś nadejść, sezon 2021/2022 będzie ostatnim  
dla naszego wieloletniego kapitana Macieja Wydmucha. To jest właściwy 
moment na kilka zdań o Macieju, jego przygodzie z piłką oraz historii,  
jaką trwale zapisał się w Sucharowych annałach.

NWPL jest organizacją utworzoną po-
przez współpracę pięciu wiodących ośrod-
ków Nordic Walking w Polsce. To jedne z 
najmocniej obsadzonych zawodów w kra-
ju.

Na malowniczej trasie położonej wzdłuż 
Wielkopolskiego Parku Narodowego nie 
zabrakło zawodników z UKS GIMNA-
ZJON Suchy Las, którzy w 18-osobowym 

składzie walczyli o zdobycie najlepszych 
wyników. 

Niepokonane na średnim dystansie 10 km 
były Beata Dałkowska i Małgorzata Krzy-
żaniak w kategorii wiekowej +50 i +60, 2. 
miejsce wywalczyła Anna Adamek-Bober, 
a 3. miejsce: Małgorzata Krakowiak, Hania 
Zabrzewska, Joanna Napierała i Edmund 
Jurdziński. 

W dzisiejszych czasach aktywność ru-
chowa nabiera szczególnego znaczenia. 
Wszyscy dobrze wiemy, że aby cieszyć się 
zdrowiem, przeciwdziałać regresowi moto-
rycznemu, zapobiegać procesom starzenia 
musimy poświęcić więcej czasu i uwagi 
naszej sprawności zarówno fizycznej, jak 
i umysłowej. 

Regularne treningi Nordic Walking  
i ćwiczenia z techniki poprawnego chodze-
nia z kijami sprawiły, że drużyna z Suchego 
Lasu w rankingu plasuje się na 3. miejscu 
drużyn w Koronie Zachodu Polski.

Jolanta kusza

Mistrzostwa Polski Nordic Walking
21 maja zostały rozegrane Mistrzostwa Polski Nordic Walking organizacji Nordic Walking 
Poland (NWPL) na dystansie 5, 10 i 21 km. 
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– Po pierwsze udało nam się pojawić 
w innych miejscowościach naszej gminy 
i od września umożliwiamy trenowanie w 
Biedrusku – wskazuje Piotr Drygas, Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia Basket Team 
Suchy Las. – Po drugie, dzięki naszej nie-
ustępliwości w walce o możliwość sporto-
wego rozwoju dzieci i młodzieży, poszerzy-
liśmy naszą ofertę, a przez to stała się ona 
jeszcze bardziej dostępna. Efekt to prawie 
ćwierć tysiąca dzieci i młodzieży trenu-
jących koszykówkę w gminie Suchy Las. 
Jeszcze niedawno liczba 200 zawodników 
wydawała się granicą nie do pokonania, a 
jednak się udało.

Warto zaznaczyć, że sucholeskie Stowa-
rzyszenie prowadzi działalność szkoleniową 
skierowaną zarówno do dziewcząt, 
jak i chłopców. Profesjonalni trene-
rzy, którzy współpracują z Basket 
Team Suchy Las mają obecnie pod 
opieką dzieci w wieku od 6 do 18 lat, 
które trenują od 2 do 5 razy w tygo-
dniu, wykorzystując sucholeską bazę 
sportową: halę Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie, halę Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Poziomko-
wej w Suchym Lesie oraz halę Szko-
ły Podstawowej w Biedrusku. 

Kolejną, tym razem fizycznie 
przekroczoną granicą, a w zasadzie 
granicami był wyjazd dzieci i mło-
dzieży z Suchego Lasu na międzynarodo-
wy turniej koszykarski do Hiszpani. – Wró-
ciliśmy do tradycji „przedpandemicznej” 
– wskazuje Piotr Drygas – i ponownie, 
zgodnie z misją Stowarzyszenia, otworzy-
liśmy naszym zawodnikom okno na świat. 
W tym roku, podobnie jak w roku 2018, za-
braliśmy dzieci i młodzież na turniej Glo-
basket, który był rozgrywany w dniach 10-
14 kwietnia w hiszpańskiej miejscowości 
Lloret de Mar. Należy podkreślić, że nasz 
udział w tym turnieju był możliwy dzięki 
zawartemu porozumieniu z Gminą Suchy 
Las, na bazie którego mieliśmy możliwość 
promowania Gminy na arenie międzynaro-
dowej, za co serdecznie dziękujemy. 

Do Hiszpanii pojechało ponad 55 dzieci z 
Suchego Lasu, które to miały możliwość po-
znania koleżanek i kolegów, między innymi 
z Hiszpanii, Meksyku, Luksemburga, Belgii, 
Irlandii, Portugalii oraz innych krajów. W 
sportowej rywalizacji doskonale pokazali się 
zawodnicy zespołu U12M, którzy wywal-
czyli 2 miejsce w swojej kategorii. W trakcie 
rywalizacji, podobnie jak swoi koledzy 4 lata 
temu, pokonali m.in. zespół FC Barcelona. 

Znakomite spotkania, pełne emocjonujących 
momentów rozegrali także Juniorzy U17M, 
którzy ostatecznie wygrali finał B. Warto 
podkreślić, że dla chłopaków był to powrót 
na ten turniej. Bardzo dobre spotkania roze-
grały także zespołu U16K, U16M i U13M, 
a wywiezione doświadczenia zapewne będą 
procentowały w przyszłości. 

– Wyjazdy na takie turnieje, jak na 
przykład Globasket, są częścią realizacji 
naszej misji, która związana jest z kształce-
niem i wychowaniem dzieci przez sport, na 
„otwieraniu im okna na świat” – podkre-
śla Piotr Strańczyk, członek Zarządu Sto-
warzyszenia. – Tym bardziej nam miło, że 
w wyjazd zaangażowały się lokalne firmy: 
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las 

współfinansował zakup dresów dla zawod-
ników, inne prywatne podmioty pomogły w 
dofinansowaniu zakupów biletów na hit ko-
szykarskiej ligi hiszpańskiej, mecz pomię-
dzy FC Barcelona a Real Madryt. 

Zapowiedź przekroczenia ostatniej te-
gorocznej granicy mogliśmy śledzić już 
we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to na 
Dniu z Koszykówką – Suchy Las 2021 zo-
stała zaprezentowana III-ligowa drużyna 
Basket Team Suchy Las. Projekt „Gramy 
z energią”, który z założenia miał stać się 
naturalną ścieżką rozwoju dla młodych 
koszykarzy z Suchego Lasu, wystartował 
i okazał się ogromnym sukcesem organiza-
cyjnym i sportowym. Zarówno władze Sto-
warzyszenia, jak i trenerzy prowadzący ten 
zespół od samego początku podkreślali, że 
stawiają na połączenie juniorskiej młodo-
ści zawodników roczników 2006 i 2005 z 
seniorskim doświadczeniem. Po fazie pod-
stawowej sucholeski zespół awansował do 
grupy mistrzowskiej i ostatecznie zakoń-
czył rozgrywki na 6 miejscu. 

– Sezon osobiście uznaję za udany, po-
nieważ udało mi się go zakończyć w peł-

nym zdrowiu, chociaż w tym sezonie, jak 
w żadnym innym, przydarzały mi się urazy 
większe i mniejsze – podkreśla Rafał Bart-
kowski, kapitan zespołu Basket Team Su-
chy Las. – W sezonie zaskoczył mnie bar-
dzo wyrównany poziom ligi. Zespoły były 
dobrze zbalansowane młodymi zawodni-
kami oraz odrobiną doświadczenia. Zde-
cydowanie chcę podkreślić, że atmosfera 
w Suchym Lesie jest stworzona do grania, 
liczba osób na trybunach często przewyż-
szała frekwencję w wyższych ligach, faj-
nie było widzieć jak dzieciaki z młodszych 
roczników przychodzą z rodzicami nawet 
na mecze wyjazdowe i dają z siebie wszyst-
ko, żeby nam pomóc. 

Do podsumowania dołącza także trener 
zespołu Jacek Łukomski: – Największym 
sukcesem określiłbym awans do rundy mi-
strzowskiej w pierwszym sezonie  oraz pełne 
trybuny i świecące się oczy młodszych za-
wodników. Z tego co wiem, to chłopcy U13 
układają piosenki o m.in. Marcinie Eicher-
cie czy Piotrze Janowskim. Bardzo ważnym 
aspektem będzie teraz zwiększanie roli na-

szych młodych zawodników. Nabrali oni ja-
kiegoś doświadczenia w tym sezonie i teraz 
trzeba to przełożyć na boisko. Umiejętności 
i podejście ludzi w tym wieku zmieniają się 
z treningu na trening i liczę na to, że w przy-
szłym sezonie zbierzemy plony tego, co zro-
biliśmy w tym roku. Osobiście pamiętam, jak 
to było, gdy jako 16-latek grałem w zespole 
III-ligowym z rówieśnikami. W pierwszym 
sezonie zajęliśmy 12 miejsce, w drugim 2  
i graliśmy w barażach. 

Z całą pewnością można powiedzieć, że 
w kolejnym roku emocji sportowych, ko-
szykarskich w Suchym Lesie nie zabrak-
nie. Czy koszykarze ponownie nas czymś 
zaskoczą, czy przekroczą kolejne granice? 
Znając podejście Basket Team Suchy Las 
do wykonywanej pracy można być tego 
pewnym, dlatego już dziś zapraszamy na 
trybuny, aby uczestniczyć w sportowych 
emocjach, posłuchać piosenek o zawod-
nikach i cieszyć się wspólnie z innymi 
kibicami naszych sucholeskich dziewczyn  
i chłopaków. 

Stowarzyszenie 
Basket Team Suchy las

Z sukcesami przekraczają  
kolejne „granice”
Można powiedzieć, że w powoli kończącym się sezonie 2021/22 nasi sucholescy koszykarze 
przekraczali kolejne „granice” i to zarówno dosłownie, jak i w przenośni. 
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Sklep ecomar
Codziennie świeże mięso  

od lokalnych  
dostawców Chludowo,  

ul. Obornicka 20
godziny otwarcia:

pn.–pt. 8–16
sobota 8–12

fb: sklep ecomar – swojski kurczakSwojskiKurczak.pl

Dołącz do naszego zespołu

Aplikuj już teraz

Aktualnie poszukujemy:
 elektryka ds. technicznych
 kierowcę - robotnika gospodarczego 
  operatora maszyn - 
pracownika gospodarczego

 robotnika ds. gospodarczych
 konserwatora ds. technicznych

www.zzo.pl

605 113 557    rekrutacja@zzo.pl

P.H.U. “OPAŁEK”
SkłAd  
opAłu

• koStkA
• orzech

• ekogroSzki:
   *WeSołA
   *SkArbek

WuLkANizAcJA
• oSoboWe

• doStAWcze

• ciężAroWe

• roLNicze

WYWÓz 
NieczYStoŚci

NA tereNie:
• pozNAń

• SuchY LAS
• oborNiki

www.opal-lux.pl
tel.:  726 076 770

Chludowo, ul. oborniCka 25

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

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

tel. 502 313 613   www.rombud.pl
Suchy Las, ul. Kubackiego 43

Suchy Las   tel. 502 313 613   www.rombud.pl   

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

tel. 501 770 921

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

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

USŁUGI  
OGRODNICZE!

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

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

– teraz z 10% rabatem

www.optykmichalak.pl

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

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

Zapraszamy do salonów Optyk Michalak:

poznań, Os. Bolesława Śmiałego 17  

tel. 618 261 074  pn - pt: 10:00 - 18:00, Sob 10:00 - 14:00

poznań, Os. Marysieńki 25 (przychodnia hipokrates)

tel. 618 255 158  pn - pt: 9:00 - 17:00


