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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  

Nowa stawka opłaty  
za odbiór odpadów

Sucholeska Łąka otrzymała  
dofinansowanie

Ścieżka „Ojców Polskiej  
Niepodległości…” – otwarta

O. Marian  
Żelazek 

ma swoją ławeczkę  
i mural



06 •  l ip iec  20222

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

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

www.ubezpieczeniasucholeskie.pl

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA

WYStAWA 30 lAt „GAZEtY SucholESkIEj” 
sierpień, hol CKiBP, Suchy Las ul. Szkolna 16.

Zostań twarzą okładki „Gazety 
Sucholeskiej” – w ramach 
wystawy przygotowaliśmy dla 
Państwa foto ramkę. 
Zapraszamy do robienia 
zdjęć i wysyłania na adres: 
b. stachowiak@suchylas.pl 
lub umieszczania w mediach 
społecznościowych z dopiskiem 
#gazetasucholeska.

Uroczystość z okazji 83. rocznicy 
wybUchU ii wojny światowej pod 
PoMNIkIEM ofIAR fASZYZMu   
1 września, g. 17.00 
 Łagiewniki (teren poligonu)

Szczegóły wkrótce  
na plakatach, stronie 
www.suchylas.pl i FB Gminy
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Ojciec Marian Żelazek (zm. w 2006 r.) 
– duchowny, werbista, więzień obozów 
koncentracyjnych, misjonarz niosący po-
moc biednym i trędowatym w Indiach, to 
właśnie w Chludowie rozpoczął swój no-
wicjat w seminarium duchownym Księży 
Werbistów i do Chludowa, które nazywał 
„swoim gniazdem”, przez całe życie po-
wracał. Mimo, że od śmierci o. Mariana 
minęło już 16 lat, w Chludowie pamięć o 

człowieku skromnym, o wielkim 
sercu wciąż jest żywa, o czym 
można było przekonać się 15 
czerwca.  Tego dnia Chludowo 
w szczególny sposób stało się 
centrum pamięci o o. Marianie. 

– Pomysł postawienia ła-
weczki powstał w 2019 roku po 
otwarciu w tutejszym parku wer-
bistowskim Muzeum im. o. Ma-
riana Żelazka. Jej inicjatorem 
był Arkady Fiedler. Ta idea do-
rastała w naszych sercach i cie-
szymy się, że dzisiaj tę ławeczkę możemy 
odsłonić – mówił podczas uroczystości o. 
Jan Wróblewski, rektor Domu Misyjnego 
w Chludowie. 

Z kolei powstanie muralu na budynku 
szkoły było inicjatywą nauczycielki Edyty 
Hąci. – Ten mural zrodził się w mojej gło-
wie po rozmowie z jednym z absolwentów 
naszej szkoły. Spytałam się go, jak powo-
dzi mu się w nowej szkole, a on odpowie-
dział, że wszystko fajnie tylko brakuje mu 
o. Mariana. Lekko zdziwiona zapytałam 
dlaczego? Odpowiedział, że zawsze jak 
wchodził do szkoły i gdy miał jakiś ciężki 

sprawdzian, uśmiechał się do o. Mariana 
i prosił go  o wsparcie. Teraz nie ma już 
takiej możliwości. Dlatego w tym ważnym 
dla naszej społeczności dniu zdecydowali-
śmy się „wypuścić” o. Mariana ze szkoły. 
Teraz każdy, kto potrzebuje jego wsparcia, 
może spojrzeć na jego uśmiechniętą twarz  
i przeczytać to, co nam wszystkim przez 
całe życie powtarzał. 

„Nie trudno być dobrym…” te słowa 

przewijają się niczym mantra. Ojciec Ma-
rian nie tylko wysyłał je w świat, ale swoją 
postawą i czynami dawał im świadectwo. 

– Postępowanie o. Mariana pokazuje 
czym jest samo dobro i poświęcenie – pod-
kreślił podczas apelu szkolnego Dyrektor 
Zespołu Szkół w Chludowie Krzysztof 
Antkowiak. – O jego postawie wobec życia  
i ludzi zadecydowały dramatyczne przeży-
cia w obozach koncentracyjnych. Potrzeba 
było wielkiej siły, charakteru żeby prze-
kuć traumę obozu w dobro i miłosierdzie. 
Resztę życia postanowił poświęcić biednym  
i nieszczęśliwym. Znalazł się tam, gdzie był 

potrzebny. Żył wśród ludzi, dla których naj-
większym dramatem jest odrzucenie, opusz-
czenie, bieda, brak nadziei. O. Żelazek umiał 

pomagać. Nie było dla niego 
problemem, że swoją misję peł-
nił w przestrzeni hinduizmu. Był 
otwarty na inne kultury, religie, 
ale przede wszystkim na drugie-
go człowieka. Budował porozu-
mienie między ludźmi i naroda-
mi. Swoją postawą inspirował 
innych do niesienia pomocy. 

O tym, że o. Marian Żela-
zek był wyjątkowym człowie-
kiem podkreślają Ci, którzy 
spotkali go na swojej drodze i 
mieli okazję z nim porozma-
wiać. Jedną z takich osób jest 
Wójt Gminy Grzegorz Wojte-
ra, który podczas uroczystości  
w Chludowie podkreślił: – Oj-
ciec Marian był jedną z waż-
niejszych osób, które spotkałem 
w swym życiu. To były krótkie 
spotkania, ale spotkania, które 
na długo zostają w pamięci.  
W pewnym sensie jesteśmy 
depozytariuszami tych wszyst-
kich ważnych słów, tych rzeczy, 
które o. Żelazek nam podczas 
tych spotkań przekazywał. 

Cieszę się, że przy okazji takich uroczy-
stości możemy dzielić się tą spuścizną  
z młodym pokoleniem. Ludzie marzą o rze-
czach doczesnych, o wygraniu w totolotka,  
o komfortowym życiu. Ojciec Marian ma-
rzył, żeby pomagać innym. 

O. Marian Żelazek za swoją działal-
ność, misję czynienia dobra był wielokrot-
nie doceniany i honorowany. Został m.in. 
zgłoszony jako kandydat do pokojowej 
Nagrody Nobla, otrzymał honorowe oby-
watelstwo Gminy Suchy Las. Obecnie trwa 
proces beatyfikacyjny werbisty. 

Barbara Stachowiak

Chludowo – centrum pamięci 
Przy kościele został posadzony dąb „Jubilat”, w parku werbistowskim przy muzeum 
odsłonięto ławeczkę z postacią misjonarza, a na murze szkoły mural z jego wizerunkiem  
i życiowym motto: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć!” – 15 czerwca w ten 
sposób w Chludowie uczczono pamięć o o. Marianie Żelazku. Okazje do świętowania były 
dwie – 20. rocznica nadania Zespołowi Szkół w Chludowie imienia  o. Mariana oraz kończący 
się proces beatyfikacyjny ojca trędowatych i ubogich na poziomie archidiecezji poznańskiej.

Wydawca: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. 
Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl. Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Joanna Nowak,  
Andrzej Ogórkiewicz, Krzysztof Antkowiak. Skład: Justyna Kasprzak. Druk: Drukarnia DNJ Jarocin. Nakład: 4800 egzemplarzy. 
Materiały do następnego numeru zbierane są do: 26 sierpnia. Numer lipiec 06 (219) 2022 został zamknięty 19 lipca. 
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Sobotnie obchody do stolicy gminy przyciągnęły setki osób, które bawiły się przy świetnej muzy-
ce i korzystały z licznych atrakcji. Podczas festynu gościliśmy stoiska handlowe, gastronomiczne  
i promocyjne – z animacjami dla dzieci, konkursami, zabawami, występami, warsztatami, a także 
o charakterze informacyjnym. Przygotowali je m.in.: Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las, 
Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, sucholeska Policja, Kumplobaza, Akademia Rysunku, 
Przedszkole Akademos, Przedszkole Kompetencyjne Ul, Mio-Dent Stomatologia, Centrum Kultury  
i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, Klub Fitness Fit Athletica, Promocja Gminy, Lokalna Agencja 
Rozwoju Gospodarczego. 

Program obchodów Dni Gminy Suchy Las 2022 przygotował Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Zastępcy Wójta Marcina Bulińskiego, w składzie: 
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. Zapraszamy za rok!

Na scenie moc artystycznych wrażeń zapewnili: 
Orkiestra Dęta Chludowo, Kołomyja, Schatzi 
Band, Małgorzata Ostrowska z zespołem  
i Nocny Kochanek.

O bezpieczeństwo uczestników impre-
zy, poza ochroną i ratownikami me-
dycznymi, zadbały także: Straż Gminna, 
Policja, strażacy z OSP: Suchy Las, Zie-
lątkowo i Chludowo. Nie można także 
zapomnieć o tych, którzy przygotowy-
wali imprezę, a także działali po jej za-
kończeniu – Gminny Ośrodek Sportu,  
ZGK Suchy Las oraz Referat Komunalny. 

Na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1 
prezentowały się kluby sportowe: Suchary Suchy 

Las, Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter, Gimnazjon Suchy Las, Akro Fly.

Nie zabrakło także stoisk sponsorów – Poznańskiego Banku Spółdzielczego, PKO Banku 
Polskiego oraz Grupy Bemo Motors. Ale Dni Gminy finansowo wsparły także firmy:  
Arkadia Deweloper, Grube, Galeria Sucholeska, Kuhn – Maszyny Rolnicze, oraz rzeczo-
wo – firma Twój Ogród. Dziękujemy! 

Podczas uroczystego otwarcia hejnał Gminy na trąbce wykonał Hubert Stepka. Na scenie 
pojawił się Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, w towarzystwie przedstawicieli gmin 
partnerskich – witając wszystkich i życząc udanej zabawy. 

oglądaj suchylas.tv
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Spotkanie w ramach Dni Gminy było 
wielowymiarowe. Fakt udziału przedsta-
wicieli z Ukrainy był niezwykle ważny. 
Odczuli oni solidarność Polaków i byli za 

nią wdzięczni. Ich przyjazd do Polski był 
możliwy dzięki pomocy humanitarnej, ja-
kiej udzielił gminie Hniwań nasz samorząd. 
Burmistrz wrócił z bagażnikiem wypełnio-
nym po brzegi artykułami spożywczymi i 
medycznymi. Towar przekazany został na 
front wojskom ukraińskim, walczącym z 
okupantem.

Pierwszy dzień pobytu naszych przy-
jaciół był okazją do świętowania 10-lecia 
współpracy pomiędzy Poroninem a Suchym 
Lasem. Był tort okolicznościowy i zapro-
szenie sucholesian na Poroniańskie Lato. 
W trakcie pobytu w naszej gminie delegacje 
wzięły udział w programie Dni Gminy Su-
chy Las, w tym w turnieju piłkarskim – II 
Memoriale im. P. Koperskiego. Odbyły się 
też wycieczki, obejmujące wizyty w takich 
miejscach jak: Poznańska Katedra, Mu-
zeum A. Fidlera, Centrum Szyfrów Enigma. 
Goście wzięli udział również w drugim dniu 
obchodów Dni Gminy w Biedrusku.  

Pomiędzy 6 a 10 lipca delegacja z na-
szej gminy, której przewodniczył Grzegorz 
Wojtera Wójt Gminy odwiedziła gminę 
Isernhagen. W ramach bogatego progra-

mu niemieccy przyjaciele zorganizowali 
zarówno Polakom jak i Węgrom, którzy 
też zostali zaproszeni, zwiedzanie Berli-
na. Spotkanie było okazją do poznania się 
włodarzy gmin, gdyż Isernhagen od jesieni 
zeszłego roku ma nowego burmistrza Tima 
Mithöfera.

To jednak nie koniec spotkań w ramach 
kontaktów partnerskich tego lata. Wójt 
Gminy Grzegorz Wojtera wraz z delegacją 
brał udział w dniach 14-19 lipca w uroczy-
stej konferencji w Bretanii we Francji z 
okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia 
Bretagne-Pologne. W programie zawarta 
była m.in. wizyta w zaprzyjaźnionej gmi-
nie Cherrueix z planowanym sformalizo-
waniem więzi partnerskich.

Delegacja z gminy Suchy Las wybiera 
się w dniach 21-24 lipca na Poroniańskie 
Lato, w wyniku wspomnianego wcześniej 
zaproszenia. 

W sierpniu planowana jest letnia wy-

miana młodzieży z sucholeskich szkół na 
Węgrzech. W tym roku organizatorem tego 
cyklicznego spotkania jest strona węgier-
ska. Nasi partnerzy z Tamasi zaprosili pol-
skie i niemieckie dzieci do Debreczyna. We 
wrześniu partnerzy z Węgier organizują lo-
kalny festyn w Tamasi. Tu również plano-
wany jest udział sucholeskiej delegacji.

Liczba kontaktów i wymian w tym roku 
zwiększyła się zdecydowanie. Jest to wy-
nik powrotu do normalności po lockdow-
nach. Sytuacja na wschodzie Europy poka-
zała też, jak ważne są regularne kontakty 
między społecznościami, po to, by pielę-

gnować podstawowe idee wolności i po-
szanowania dla innych narodów i kultur.

Paweł Andrzejewski 

Nasi przyjaciele z Europy  
W dniach 24-27 czerwca gościliśmy przedstawicieli z trzech gmin partnerskich gminy Suchy 
Las. Odwiedziła nas 5-osobowa delegacja z Isernhagen na czele z Christianem Possienke, 
Przewodniczącym Rady Gminy Isernhagen. Goście z Poronina przyjechali do nas grupą 11 
osób. Delegacji z Podhala przewodzili Adam Pawlikowski, Przewodniczący Rady Gminy Po-
ronin oraz Maciej Dziubas, Wicewójt Gminy Poronin.  Mimo przeciwności zawitały do naszej 
gminy również 3 osoby z miasta Hniwań z Volodymyrem Kuleshovem, Burmistrzem Miasta.
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Tegoroczna akcja została przeprowa-
dzona 25 czerwca – stacjonarnie w Cen-
trum Kultury w Suchym Lesie i dla klubu 
miała szczególne znaczenie. Była to już 
200. zbiórka zorganizowana przez Błękit-
ną Kropelkę od początku istnienia klubu, 
czyli od 2013 roku. 

Tym razem w akcji wzięło udział 50 

dawców, spośród których krew mogło od-
dać 42. Dzięki tym osobom do banku krwi 
przekazano 19.120 ml tego życiodajnego 
płynu. 

O tym, jak istotna jest krew w ratowaniu 
ludzkiego życia i jak ważne są jej zbiórki 
przekonują Regionalne Centra Krwiodaw-
stwa. – Okres wakacji kojarzy nam się z 

odpoczynkiem i radością. Niestety jest też 
grono osób, które nie mogą się nim w pełni 
cieszyć. W szpitalach codziennie potrzebna 
jest krew, dzięki której możliwe jest prze-
prowadzanie m.in. skomplikowanych ope-
racji i zabiegów. To dzięki Wam i Waszej 
pomocy, potrzebujący mogą wrócić do peł-
ni zdrowia – apeluje poznańskie RCKiK. 

Odpowiadając na ten apel krew można 
oddać podczas kolejnych akcji Błękitnej 
Kropelki, których terminy publikowane są 
na FB klubu oraz na www.rckik.poznan.pl 
w zakładce akcje wyjazdowe. 

BS

Od ubiegłego roku szkolnego (2021 / 
2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przyznaje i wypłaca świadczenie z progra-
mu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na 
wyprawkę szkolną. 

W ramach programu rodzice – bez 
względu na dochody – mogą otrzymać 
jednorazowo 300 zł na zakup podręczni-
ków, zeszytów, sprzętów oraz wszelkie-
go wyposażenia niezbędnego do nauki w 
szkołach podstawowych, liceach, szkołach 
policealnych oraz innych placówkach edu-
kacyjnych.

– Wsparcie przysługuje raz w roku 
– na dziecko, które uczy się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia 
lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełno-
sprawnościami. Wnioski na nowy okres 

świadczeniowy składa się od 1 lipca do  
30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do 
końca sierpnia gwarantuje wypłatę świad-
czenia do 30 września – informuje Mar-
lena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS  
w Wielkopolsce.

Wniosek o świadczenie z programu 
„Dobry Start” można złożyć wyłącznie 
drogą elektroniczną – za pomocą Platfor-
my Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowości elektronicznej lub portalu 
Emp@tia.

200. akcja Kropelki!
Dni Gminy Suchy Las to nie tylko wydarzenia kulturalne, sportowe, ale także te  
o charakterze pomocowym. Co roku w tę ideę wpisuje się Klub HDK PCK Błękitna Kropelka 
przy Urzędzie Gminy Suchy Las, który organizuje akcje poboru krwi. 

Można wnioskować o środki  
na wyprawkę szkolną
Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 
plus” na wyprawkę szkolną.

1 lipca na cmentarzu w Suchym Lesie spoczął
dr inż. Marian nickel

wybitny przedsiębiorca, człowiek z wizją i pasją, 
angażujący się w szereg inicjatyw społecznych, 

także o charakterze lokalnym. 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają
Wójt Gminy Suchy Las 

Grzegorz Wojtera 
Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las

Radosław Banaszak z Radnymi

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł
dr inż. Marian nickel

jeden z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, 
niezwykle zasłużony dla rozwoju gospodarczego  

oraz naszej lokalnej społeczności. 
Zawsze życzliwy i skory do pomocy oraz współpracy. 

Człowiek o wielkim sercu.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia przekazują 

Zarząd, radni i mieszkańcy Osiedla Grzybowego
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28 czerwca 1919 roku w Sali Lustrzanej 
pałacu wersalskiego doszło do podpisania 
traktatu pokojowego z Niemcami. Na jego 
mocy Polska otrzymała m.in. Wielkopol-
skę. – Dziś spotykamy się dla 
uczczenia tej rocznicy i Tych, 
którzy przyczynili się do tego, 
że Wielkopolska wróciła do 
macierzy – mówił Jan Kuchar-
ski, autor inicjatyw niepodle-
głościowych, właściciel Pałacu 
w Biedrusku. 

To właśnie Narodowy Pan-
teon Powstania Wielkopolskie-
go z pomnikiem, na którym 
widnieje 10 symboli powstań-
czych, a wokół którego znaj-
duje się 30 tablic opisujących 
powiaty biorące udział w po-
wstaniu, na terenie Zespołu Pałacowo-Par-
kowego rozpoczyna ścieżkę Ojców Polskiej 
Niepodległości i Wolności prowadzącą do 
amfiteatru. Na jej trasie usytuowane zosta-
ły trzy płaskorzeźby – przy stawie górnym 
płaskorzeźba  „Ojców Niepodległości” Pol-
ski Wschodniej – Piłsudskiego,  Paderew-
skiego z podpisem „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród”. Przy stawie tarasowym znajduje 
się płaskorzeźba „Ojców Niepodległości” 
Polski Zachodniej – przywódców Powsta-
nia Wielkopolskiego: Stanisława Taczaka i 
Dowbora Muśnickiego z podpisem „Nikt 
im iść nie kazał, a poszli przywrócić swojej 
ojczyźnie niepodległość”. Dalej  ścieżka 
prowadzi do trzeciego stawu, przy którym 
stoi płaskorzeźba współczesnego „Ojca 
Niepodległości”, czyli św. Jana Pawła II 
z podpisem „Niech zstąpi duch Twój i od-

nowi oblicze ziemi, tej ziemi”  oraz szarfą 
„Solidarności”.

Uroczyste otwarcie ścieżki odbyło się 
z udziałem przedstawicieli władz samo-

rządowych, Wojska Polskiego, kościel-
nych, licznych organizacji i innych za-
proszonych gości, w obecności pocztów 

sztandarowych i z honorami wojskowymi. 
Wydarzenie to zaszczyciły swoją obecno-
ścią także historyczne postacie, których 
działalność niepodległościową przybliżyli 
m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Biedru-
sku wraz z wicedyrektor Jolantą Jedynak.  
Całość, przy amfiteatrze została zwieńczo-
na występami artystycznymi oraz poczę-
stunkiem. BS

Ojcowie Polskiej Niepodległości 
mają swoje miejsce w Biedrusku
Uroczysta msza św. w miejscowej kaplicy, przemarsz na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego 
do Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego, apel poległych i złożenie wiązanek 
kwiatów przy pomniku. To część programu uroczystości, które w ramach obchodów Dni 
Gminy Suchy Las zostały zorganizowane 26 czerwca w Biedrusku. Ich głównym elementem 
było otwarcie ścieżki „Ojców Polskiej Niepodległości i Wolności”. 

„Nasze” obiekty  
z certyfikatem turystycznym

Muzeum im. o. Mariana Żelazka  
w Chludowie, Ośrodek Edukacji Le-
śnej „Łysy Młyn”, Pałac Biedrusko  
i Park Wodny Octopus w Suchym Le-
sie – to „nasze” obiekty, które przeszły 
pozytywnie certyfikację i znalazły się 
w gronie 45 z tytułem Rekomendowa-
nych Atrakcji Turystycznych Powiatu 
Poznańskiego 2022. Uroczysty finał 
akcji z wręczeniem certyfikatów odbył 
się 8 czerwca w Biskupicach.

Celem przedsięwzięcia, zorgani-
zowanego przez Poznańską Lokalną 
Organizację Turystyczną (PLOT) we 
współpracy z Powiatem Poznańskim, 
jest systematyczne podnoszenie ja-

kości oferty turystycznej aglomeracji 
poznańskiej. Aby otrzymać certyfikat 
atrakcje turystyczne musiały wykazać 
się odpowiednim standardem w zakre-
sie wyposażenia, dostępności, oferty  
i działań promocyjnych. 

Certyfikaty zdobyte w projekcie 
zostały przyznane na dwa lata z możli-
wością ich późniejszego przedłużenia. 

Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych bliskich, a oni odchodzą.
Panu Jarosławowi Rewersowi, członkowi Rady Sołeckiej sołectwa Golęczewo 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
BaBci

składają: Sołtys sołectwa Golęczewo Katarzyna Kachel  
wraz z Radą Sołecką, Radny Golęczewa Rady Gminy Suchy Las  

Marian Bajer, Organizacje działające na terenie sołectwa Golęczewo  
oraz Mieszkańcy Golęczewa

Wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny
ŚP. Mariana nickel

składa  
Iwona Jankowska z rodziną

***

Panu
Ryszardowi Chruszczewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
OJca

oraz słowa wsparcia i otuchy

składają
Koleżanki i Koledzy

ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Wojciecha Bogusławskiego

w Suchym Lesie
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W dniu 20 czerwca w sali konferen-
cyjnej Parku Wodnego Octopus odbyła 
się XlVii sesja rady Gminy Suchy las. 

Czerwcowa sesja Rady Gminy Suchy 
Las to zawsze sesja wyjątkowa ze względu 
na fakt, iż obejmuje ona głosowania nad 
udzieleniem Wójtowi Gminy wotum za-
ufania oraz absolutorium.

Porządek obrad na sesji absolutoryjnej 
składa się z dwóch części – pierwszej doty-
czącej absolutorium i drugiej obejmującej 
bieżące sprawy Gminy.

Podczas XLVII sesji Rady Gminy Su-
chy Las pierwszy „na tapecie” był Raport o 
stanie Gminy za 2021 rok. Trzeci rok z rzę-
du urząd zlecił opracowanie raportu firmie 
zewnętrznej. Przedstawiciel firmy, pan Ry-
szard Grobelny, przedstawił raport radnym 
oraz mieszkańcom gminy. Po raz pierwszy 
raport został przygotowany w formie tek-
stowej oraz internetowej, interaktywnej, 
aby mieszkańcom łatwiej było odnaleźć in-
formacje w raporcie, które ich interesują. 

Następnie odbyła się debata nad Rapor-
tem o stanie Gminy. Radna Joanna Radzię-
da zwróciła uwagę na to, że raport przygo-
towany jest niezgodnie z wytycznymi, które 
Rada Gminy bardzo dokładnie określiła w 
przyjętej wcześniej uchwale. Wójt zabiera-
jąc głos w dyskusji miał odmienne zdanie, 
jednoznacznie twierdząc, że być może ko-
lejność punktów jest zmieniona, ale wszyst-
kie wymagane treści są w opracowaniu 
zawarte. Ostatecznie Rada większością gło-
sów udzieliła Wójtowi Gminy Suchy Las 
Grzegorzowi Wojterze wotum zaufania.

W kolejnym punkcie pani Małgorzata 
Janka z Urzędu Gminy, w zastępstwie za 
panią Skarbnik Monikę Wojtaszewską, 
przedstawiła sprawozdanie finansowe 
Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 
2021, sprawozdanie finansowe Gminy Su-
chy Las za rok 2021, a także opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz 
zaprezentowała informację o stanie mienia 
Gminy Suchy Las.

Następnym punktem obrad było przed-
stawienie przez Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej Iwonę Koźlicką stanowiska 
Komisji, która to w jawnym głosowaniu 

jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu za rok 2021. 

Komisja złożyła wniosek do Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Suchy Las za rok 2021, załączając stosow-
ne uzasadnienie. W drugiej części swojej 
wypowiedzi Iwona Koźlicka przedstawiła 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy.

Po zaprezentowaniu wszystkich doku-
mentów odbyła się krótka dyskusja zwień-
czona przyjęciem jednogłośnym uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2021.

W ostatnim punkcie i jednocześnie naj-
ważniejszym w pierwszej części obrad, 
Radni po oddaniu głosów, większością z 
nich udzielili Wójtowi Gminy Suchy Las 
absolutorium. Przewodniczący Rady zło-
żył gratulacje Wójtowi oraz pracownikom 
Urzędu Gminy Suchy Las, którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu. 

Po krótkiej przerwie Rada obradowała 
nad pozostałymi uchwałami, zaczynając od 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2022. Komisja 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała 
ten projekt uchwały, a Rada Gminy idąc 
tym tropem również jednomyślnie przyję-
ła zmiany budżetowe. W planie wydatków 
bieżących nastąpiły porządkujące przesu-
nięcia pomiędzy paragrafami, wprowadzo-
no kwotę 35 000 zł na najem pomieszczeń 
biurowych dla nowo tworzonego Centrum 
Usług Wspólnych, kwotę 60 000 zł dla 
punktu przedszkolnego Senso Szkraby, do-
konano przesunięcia środków finansowych 
w sołectwie Jelonek pomiędzy paragrafami. 
W zakresie wydatków majątkowych nastą-
piło  zwiększenie kwoty o 35 000 zł dla Ze-
społu Szkół w Biedrusku na zakup i montaż 
altany na terenie placu zabaw w przedszko-
lu przy ul. Ametystowej oraz 50 000 zł na 
nowy plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 
w Złotnikach. 

W konsekwencji zmian budżetowych 
przyszedł czas na uchwałę w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchy Las na lata 2022-2035, która 
nie budziła żadnych wątpliwości i również 
została przyjęta jednomyślnie.

Kolejny punkt obrad to uchwała zmie-
niająca uchwałę nr XLVI/530/22 w spra-
wie utworzenia jednostki budżetowej Cen-
trum Usług Wspólnych (CUW) z siedzibą 
w Suchym Lesie oraz nadania jej statutu. 
CUW będzie jednostką budżetową odpo-
wiedzialną za finansowo-księgową, pła-

cową oraz kadrową obsługę gminnych 
szkół i przedszkoli. W pierwotnej uchwale 
(przyjmowanej w maju) nie uwzględniono 
obsługi Zespołu Szkół w Biedrusku, co ni-
niejszym zostało skorygowane. Radni do-
pytywali, co spowodowało dołączenie do 
CUW-u Zespołu Szkół w Biedrusku oraz 
o optymalizację etatów w Centrum. Pan 
Wójt poinformował, że projekt utworzenia 
CUW-u był pilnym projektem dynamicznie 
wprowadzanym, a w ZS rozmowy trwały 
dłużej. Co do optymalizacji kosztów, na 
które baczną uwagę zwracali radni przed 
głosowaniem pierwszej uchwały o tworze-
niu CUW-u, Wójt zapewnił, że ogranicze-
nie etatów będzie znaczne. Uchwała zosta-
ła przez Radnych przyjęta 13 głosami „za” 
przy 1 głosie wstrzymującym.

Dwa kolejne projekty uchwał dotyczyły 
wyrażenia zgody na zawarcie umów naj-
mu i dzierżawy części działek gruntu nr 
602/22 w obrębie Suchy Las oraz umowy 
dzierżawy części działki gruntu nr 3/47 w 
obrębie Złotkowo. Pierwsza umowa ma 
zostać podpisana na czas do jednego roku,  
a działka będzie wykorzystywana w celu 
magazynowania i składowania materiałów 
budowlanych oraz sprzętu na potrzeby roz-
budowy skrzyżowania ul. Sucholeskiej z 
ulicami Perłową i Powstańców Wlkp. Dru-
ga z nich będzie wykorzystywana na po-
trzeby zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.

Trzy kolejne projekty uchwał, ważne 
dla wszystkich mieszkańców, to uchwały:
•  w sprawie metody ustalania opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty; 

•  w sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej; 

•  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostującymi bioodpady komunal-
ne w kompostowniku przydomowym.

Pierwsza z nich to uchwała, która za-
wsze budzi kontrowersje i doprowadza do 
dłuższych dyskusji. W tym przypadku było 
dokładnie tak samo. Na podwyżki nigdy 
nie ma dobrego momentu. Na zapropono-
waną przez Pana Wójta miesięczną stawkę 
36 zł opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość w przypadku śmieci 
segregowanych, Rada wyszła z propozy-
cją 33 zł oraz 132 zł (w stosunku do pro-
pozycji Wójta 144 zł) za niewypełnienie 
obowiązku segregowania śmieci. Stawki 
te przegłosowane zostały zdecydowaną 
większością głosów.

Dwie pozostałe uchwały „śmieciowe” 
zostały przyjęte jednomyślnie.

Z XLVII sesji Rady Gminy Suchy Las

Joanna Pągowska

Przewodnicząca 
Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego
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Następny projekt uchwały w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki pali-
wa w gminie Suchy Las na rok szkolny 
2022/2023 został przyjęty jednogłośnie.

Zgodnie z projektem obrad udało się 
przyjąć jednogłośnie projekt uchwały w 
sprawie współpracy z francuską gminą 
Cherrueix.

Przedostatni projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy 
Las został uznany za zasadny i przyjęty 
większością głosów.

Ostatnią uchwałą Rada negatywnie za-

opiniowała projekt Audytu krajobrazowe-
go województwa wielkopolskiego, przeka-
zany do zaopiniowania pismem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Analiza 
dokumentu wykazała, że przyjęcie przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
audytu krajobrazowego w przedstawionej 
formie mogłoby prowadzić do ograniczenia 
możliwości rozwojowych Gminy, z uwagi 
na zawarcie w ww. projekcie m.in. usta-
leń sprzecznych z obowiązującymi aktami 
prawa miejscowego, brakiem aktualizacji 
istotnych ustaleń, brakiem uwzględnienia 

ważnych inwestycji drogowych, a także ze 
względu na konieczność przeanalizowania 
i skorelowania wyznaczonych granic dla 
Krajobrazu priorytetowego „Golęczewo” 
dla strefy B.

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

Festyn Rodzinny w Złotkowie
18 czerwca (sobota) zaprosiliśmy 

wszystkie rodziny ze Złotkowa i okolic na 
nasz rodzinny festyn. 

Było to spotkanie po dwóch covido-
wych latach, więc zorganizowaliśmy wiele 
atrakcji dla naszych gości. Mieliśmy u sie-
bie dmuchane zamki, lasertag, 
animatorki, quady, konkursy z 
nagrodami, lody, watę cukrową, 
grilla, słodkości, a w tle leciała 
muzyka, za którą odpowiedzial-
ny był Pan Mirek z firmy Drop 
Sound. Odwiedzili nas również 
Strażacy z OSP Zielątkowo 
– umilając nam upalny dzień 
mgiełką wodną, oraz Policjanci 
z Komisariatu Policji w Suchym 
Lesie, którzy pokazywali dzie-
ciom wyposażenie radiowozu i 
opowiadali o swojej pracy. 

Na czele tego przedsięwzięcia stała 
oczywiście Pani sołtys Sylwia Sawińska 
wraz z Radą Sołecką, ale to w dużej mierze 
dzięki pomocy sponsorów impreza przy-
brała taki a nie inny kształt. Lokalne fir-

my jak co roku wsparły naszą inicjatywę 
i dzięki ich pomocy mogliśmy obdarować 
dzieci  upominkami. Uśmiech na ich twa-
rzach wynagradzał nam cały trud organiza-
cyjny i wiemy, że było warto.

Sołtys pragnie podziękować również 
wszystkim pomocnikom, a w szczególno-

ści: Wiesławowi Węgierskiemu, Andrzeli-
nie i Krzysztofowi Wojtalakom, Zbyszkowi 
Barteckiemu, Mirosławowi Dropikowskie-
mu, Jowicie Rewers i Arkadiuszowi Bry-
siowi. Wasza pomoc jest nieoceniona! 

Mamy nadzieję, 
że nasza festynowa 
tradycja będzie mo-
gła być kontynuowa-
na i sprawi radość 
jeszcze wielu małym 
i dużym osobom. 

  
   

 Sylwia Sawińska
Sołtys Wsi

Sołectwo Złotkowo

Sołtys Złotkowa wraz z Radą Sołecką  
pragnie gorąco podziękować firmom:

za pomoc w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego  
w Złotkowie. Dzięki Wam tego dnia gościło 

u nas wiele uśmiechu. Dziękujemy!!!

Pani Maria Morawska na swoim kon-
cie zawodowym ma 42-letni staż pracy, z 
czego 24 lata przepracowała w Urzędzie 
Gminy w Suchym Lesie. Pani Maria przez 
ponad 20 lat zajmowała się kwestiami po-
datkowymi w Referacie Podatków i Opłat 
Lokalnych. Jak podkreśla, to praca przyno-
sząca satysfakcję, ale niełatwa, wymagają-
ca wiedzy i wieloletniego doświadczenia, 
którymi w ostatnim czasie Pani Maria dzie-
liła się z nowymi pracownikami – za co są 
jej bardzo wdzięczni – za profesjonalizm, 
cierpliwość i życzliwość.  Pani Maria w 
swojej pracy zawsze ceniła sobie kontakt z 
klientami i swoimi współpracownikami.  

Teraz przyszedł czas na zasłużony odpo-
czynek i realizację rzeczy, na które do tej 

pory nie było czasu, a są nimi m.in. podróże. 
Życzymy zatem Pani Marii wielu wspa-

niałych wyjazdów, radości z podejmowa-
nia nowych życiowych wyzwań i realizacji 
swoich marzeń i pasji.  

bs
Odejście koleżanki na emeryturę

Przez te wszystkie lata pracy w 
Urzędzie wniosłaś  do naszego refera-
tu i zapewne nie tylko wiele cennych 
umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 
Dzięki Twojej lojalności i poświęce-
niu  współpraca z Tobą była dla nas 
wszystkich  przyjemnością. Z pewno-
ścią będzie nam tego brakować. Mamy 
nadzieję, że na emeryturę odchodzisz 
spełniona zawodowo i dumna z sie-
bie. Dziękujemy Ci za wszystkie rady, 
dobre serce, mądrość i wsparcie. Ży-
czymy Tobie, aby rozdział życia, który 
właśnie rozpoczynasz był pełen sa-
mych dobrych chwil.

   Koleżanki z Referatu Podatków  
i Opłat Lokalnych

Jak ten czas szybko leci…
Było wiele serdecznych słów i życzeń, a także chwile wzruszeń. W środę 13 lipca 
kierownictwo Urzędu Gminy i pracownicy podziękowali pani Marii Morawskiej, odchodzącej 
na emeryturę, za wspólną, wieloletnią współpracę.
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Budowa osiedla w Złotnikach pomiędzy 
ulicami Nektarową i Złotnicką rozpoczę-
ła się w 1995 roku od prac przygotowaw-
czych, a rok później zamieszkali na nim 
pierwsi mieszkańcy. 

Jednym z pierwszych mieszkańców osie-
dla był Andrzej Rakowski, społecznik, były 
radny Gminy Suchy Las, który uczestniczył 
w jubileuszowym festynie. – Zamieszkałem 
w jednym z pierwszych ośmiu domów, któ-
re powstały w narożniku ulic Koźlarzowej 
i Nektarowej. Reszta to były pola Akademii 
Rolniczej. Jedyną wówczas utwardzoną uli-
cą była Nektarowa, pozostałe były drogami 
gruntowymi z takimi kałużami po deszczu, że 
trudno było dojechać do posesji – wspomina 
Pan Andrzej. – W kilka domów wprowadzi-
liśmy się tu przed samą wigilią. Pamiętam, 
że w czasie świąt z sąsiadami spotkaliśmy 
się na naszej ulicy i wznieśliśmy wspólny to-
ast i tak oto powstała tradycja naszej osie-
dlowej wigilii. Zaczynaliśmy od ok. 10 osób, 
a w późniejszych latach przychodziło nawet 
ponad 200 mieszkańców. W tamtym czasie 
zamykaliśmy ulicę Koźlarzową, stawialiśmy 
namioty. Jednego roku przywieźliśmy nawet 
owce, które nam później uciekły... Takie były 
nasze pierwsze pionierskie lata. Pan An-
drzej dodaje, że decyzja o zamieszkaniu na 
Grzybowym była tą najwłaściwszą. – Uwa-
żam, że jest to jedno z najlepszych osiedli w 
okolicach Poznania. Nigdy nie zamieniłbym 
go na inne – podkreśla.

Tego samego zdania jest obecny prze-
wodniczący Zarządu Osiedla i jednocześnie 
radny Gminy Jarosław Dudkiewicz. – Tak 
naprawdę jest to moje miejsce na Ziemi. Tu 
mam znajomych, przyjaciół, tu spotkałem 
wielu ludzi podobnie jak ja myślących, oso-
by z pozytywną energią i ciekawymi pomy-
słami. Widać, że postępuje sąsiedzka inte-

gracja mieszkańców. Nie jesteśmy dla siebie 
już anonimowi, rodzą się przyjaźnie i wspól-
ne pomysły na rozwiązywanie bieżących 
problemów, a także na rozrywkę i rekreację. 
Na Grzybowym jest fajna atmosfera, dlate-
go nie tylko nasi mieszkańcy lubią spędzać 
tu czas przez cały rok w różnych grupach 
zainteresowań. 

Osiedle na samym początku nie było sa-
modzielną jednostką pomocniczą, tak jak ma 
to miejsce dzisiaj, o czym mówi ówczesny 
sołtys sołectwa Złotniki Wieś Ryszard Jana-
sik. – Terytorialnie osiedle należy do Złotnik 
i naturalnie zostało wchłonięte przez sołec-
two Złotniki Wieś. Jako sołtys pod względem 
obszaru byłem bardzo bogaty – śmieje się 
Pan Janasik. – Ale władzą podzieliliśmy się 
z mieszkańcami nowego osiedla. W radzie 
sołeckiej było nas pół na pół. Po jakimś 
czasie doszliśmy jednak do wniosku, że ko-
rzystniej dla wszystkich będzie, jeśli osiedle 
stanie się odrębną jednostką pomocniczą i 
będzie reprezentowało swój teren. Potrze-
by nasze i mieszkańców osiedla były inne, 
inne było też tempo rozwoju. Podzieliśmy 
się w zgodzie i patrząc z perspektywy czasu 
była to słuszna decyzja – dodaje Pan Jana-
sik. Nowa jednostka pomocnicza o nazwie 
Osiedle Grzybowe na mocy uchwały Rady 
Gminy Suchy Las została powołana do ży-
cia na początku 2002 roku. Jej utworzenie 
było społeczną inicjatywą. 

Takich oddolnych inicjatyw w historii 
Grzybowego nie brakuje. Podczas czerwco-
wego festynu uhonorowano tych, którzy są 
ich autorami. Za społeczne zaangażowanie 
w tworzenie więzów integracyjnych i budo-
wanie lokalnej tożsamości symbolicznymi 
statuetkami „Grzybów” nagrodzeni zostali: 
Ryszard Janasik – pierwszy szef jednostki, 
sołtys Złotnik Wsi od kadencji 1994 – 1998 

do kadencji 2010 – 2014; Stanisław Wróbel 
– pierwszy przewodniczący zarządu osiedla 
w latach 2002-2006, jeden z dwóch pierw-
szych radnych z terenu osiedla; Andrzej 
Rakowski – jeden z dwóch pierwszych rad-
nych z terenu osiedla; Krzysztof Gorczyń-
ski – drugi przewodniczący zarządu osiedla 
w latach 2007-2011; Małgorzata Salwa-
Haibach – trzecia przewodnicząca zarządu 
osiedla w latach 2011-2019, radna z terenu 
osiedla; Włodzimierz Majewski – radny  
z terenu osiedla; Iwona Koźlicka – radna 
z terenu osiedla; Jarosław Dudkiewicz – 
czwarty przewodniczący zarządu osiedla  
od 2019 r., radny z terenu osiedla.

Podziękowania za wsparcie i życzliwą 
pomoc oraz realną współpracę w tworzeniu 
cennych prospołecznych inicjatyw budują-
cych lokalną tożsamość przekazano także 
przyjaciołom osiedla:  Dagmarze i Mariano-
wi (śp.) Nickelom, Karolowi Leśniewskiemu, 
Piotrowi Kuźniakowi,  Krzysztofowi Żeleś-
kiewiczowi, Arkadiuszowi Brysiowi, Annie 
Ankiewicz, OSP Zielątkowo, Grażynie i Ry-
szardowi Głowackim oraz  Ewie Korek.

Wręczenie statuetek było jednym z punk-
tów programu festynu, podczas którego nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, jak i dorosłych. 
Były występy przedszkolaków z Akademo-
sa, sportowe Sucholeskiego Stowarzyszenia 
Sportowego Fighter, a nawet akrobatyczne 
w wykonaniu klubu sportowego Akro Fly. 
Odbył się mecz koszykówki poprowadzony 
przez Basket Team Suchy Las pomiędzy re-
prezentacją Urzędu Gminy a Grzybowego 
(wynik 12:33). Przeprowadzono szkolenie 
i zawody dla amatorów w płukaniu złota, 
dzięki licznej grupie Polskiego Bractwa Ko-
paczy Złota ze Złotoryi, a także liczne po-
kazy – sprzętu strażackiego przez OSP Zie-
lątkowo czy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy w wykonaniu zespołu #Cisneklate. 
W festynie wzięli też udział policjanci, któ-
rzy znakowali rowery i harcerze ze szczepu 
Nomada, którzy zapewnili harcerskie atrak-
cje. Przed publicznością zaprezentowały 
się: Orkiestra Dęta Chludowo, Teatrzyk Wa-
riate i zespół Mazelonka z Chludowa. Kon-
certowo zagrał zespół country The Medley i  
Piotr Kuźniak z Trubadurów.  

Barbara Stachowiak

Osiedle Grzybowe zaczyna nowy 
rozdział w swej historii
25 lat istnienia i 20 lat funkcjonowania jako autonomiczna jednostka pomocnicza. Osiedle 
Grzybowe 11 czerwca festynem „Wśród Przyjaciół” zakończyło podwójny jubileusz. 
Całodniowe wydarzenie, wpisane w obchody Dni Gminy Suchy Las, zostało zorganizowane 
na boisku przy ulicy  Sosnowej, a jego bogaty program przyciągnął bardzo wielu 
uczestników w różnym wieku. 
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oSIeDLe ZłotnIkI oSIeDLe

oSIeDLe Suchy LAS

Dzień Dziecka / Dzień Matki
Nie ma lepszej satysfakcji dla organi-

zatorów niż uśmiechnięte buzie dzieci i 
zadowoleni rodzice. Serdecznie 
dziękujemy za wspólną zabawę. 
W sobotnie popołudnie 4 czerw-
ca działo się w Złotnikach. Były 
warsztaty plastyczne i muzyczne, 
porady behawiorysty, opowiada-
nia o włóczęgach i napotkanych 
zwierzętach. Malowaliśmy buzie 
i przygotowywaliśmy herbatki 
z ziół. Serwowaliśmy banany z 
grilla, popcorn i zimne napoje. 
Serdeczne podziękowania dla 
Zarządu Osiedla, Centrum Kul-
tury w Suchym Lesie oraz KGW 
w Złotnikach. To nasz wspólny 
sukces!
Inwestycje w Złotnikach

Być może trzeci przetarg na 
wybór wykonawców montażu 
dofinansowanych przez Gminę 
kotłów na paliwo gazowe przy-
niesie rozstrzygnięcie i niektórym 
mieszkańcom uda się wymienić 
kotły (kopciuchy) na nowocze-
sne, na paliwo gazowe. Sprawa 
ta ślimaczy się nieprawdopodobnie długo, 
trzymamy zatem kciuki na jej zakończenie. 
Ogłoszony został przetarg na wybór wyko-

nawcy na przebudowę drogi wewnętrznej 
wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku od ul. 
Radosnej do ul. Pawłowickiej. Otwarcie 

ofert 22 lipca. Zrobi się nieco jaśniej na 
ul. Czołgowej – od ul. Jelonkowej do ul. 
Obornickiej. Wójt zapowiedział, że rusza 

wreszcie budowa 
placu zabaw przy 
ul. Kochanowskiego 

– mamy nadzie-
ję, że nie potrwa 
długo i jeszcze 
tego lata plac 
zostanie oddany 
do eksploatacji. 

Przypominamy, że w III kwartale br. 
zostaną rozpisane przetargi na wybór 
wykonawcy ulic: Słowackiego oraz 
Spacerowej. To kontynuacja realizacji 
projektów od kilku lat konsekwentnie 
realizowanych w Złotnikach – Osiedlu.  
Na realizację czeka też nowy wyjazd z 
osiedla Złotniki Park oraz wodociąg w 
ulicy Olchowej, która została przejęta 
przez Gminę. To dla nas priorytety.
Miejscowe plany w Złotnikach

Rada Gminy podjęła decyzję o przy-
stąpieniu do sporządzenia dwóch miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: Złotniki – rejon ulicy 
Wrzosowej oraz Złotniki – rejon ulicy 
Prostej. Zwłaszcza ten drugi plan jest 
bardzo istotny, gdyż będzie porządko-
wał w tym rejonie zagospodarowanie 

przestrzenne.
Grzegorz Słowiński

Przewodniczący  
Zarządu Osiedla

Ważnym wydarzeniem na naszym osie-
dlu był Dzień Dziecka, zorganizowany 4 
czerwca przez Zarząd Osiedla. Na placu 
zabaw Zająca Poziomki było fantastycz-
nie, kolorowo, tanecznie i smacznie. Dla 
dzieci przygotowaliśmy: drobne upomin-
ki, lody i cukrową watę, malowanie buzi, 
naukę szydełkowania, konkurs rysunkowy, 
dmuchańce z firmy o adekwatnej nazwie 
Avangarda, dla opiekunów – grochówkę. 
Odbyły się pokazy: judo, rzutów do kosza 
zawodników Basket Team SL, konkursy 
rzutów do kosza dla najmłodszych – już na 
nowo oddanym „mini boisku”, zaprezento-
wały się też Suchary Suchy Las. Zachwala-
no walory zdrowego odżywiania i natural-
nych kosmetyków. Był pokaz samochodu 

strażackiego i znakowanie rowerów przez 
Policję. W trakcie całego dnia zbieraliśmy 
karmę dla psów i kotów ze Schroniska  
w Skałowie. W czasie naszego Dnia Dziec-
ka było tyle atrakcji, iż nie sposób ich 
wszystkich wymienić. Dla nas ważne było 
to, że każde dziecko było uśmiechnięte, 
a śmiech dzieci słychać było daleko poza 
placem, na którym świętowaliśmy.

Może rację mają mieszkańcy naszego 
osiedla, którzy bardzo pozytywnie wyra-
żali się o imprezie i wielokrotnie podkre-
ślali, że: „takiego Dnia Dziecka dawno w 
Suchym Lesie nie było, takich atrakcji i 
tylu biorących udział dzieci i ich rodziców 
czy opiekunów”. W tym miejscu jeszcze 
raz pragnę serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy nam po-
magali, wszystkim 
partnerom, sponso-
rom i najmłodszym 
wolon ta r iuszom, 
wszystkim którzy 
wnieśli swój wiel-
ki, wymierny wkład 
w przygotowanie i 
przeprowadzenie tego Dnia Dziecka na te-
renie naszego osiedla, wszystkim których 
wymieniłam i imiennie dziękowałam na 
zakończenie imprezy.

***
Mimo, że są wakacje to my pracujemy. 

Do 26 czerwca wpłynęły propozycje za-
dań lokalnych, które są w tej chwili u Pana 

Wójta w zaopiniowaniu.  
Na wrześniowym zebraniu z 

mieszkańcami zadania lokalne, które 
otrzymały pozytywną opinię zostaną 
przedstawione mieszkańcom, omó-
wione i wówczas będziemy – My 
mieszkańcy głosować  na te, które 
będą realizowane w roku 2023. 

Zapraszamy serdecznie na zebra-
nie 5 września, godz. 18.30, do Cen-
trum Kultury – sala widowiskowa.

Sylwia Szenk
Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla 
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Linia 253 – soboty, niedziele i święta
1.30 OS. SOBIESKIEGO – Stróżyńskie-
go – Szeligowskiego – Szymanowskie-
go – Stróżyńskiego – Morasko – Suchy 
Las / Meteorytowa – Suchy Las/Le-
śna – Suchy Las/obornicka – Jelonek/
obornicka – Złotniki/obornicka – Złot-
niki/łagiewnicka – Złotniki/obornic-
ka – Złotkowo/obornicka – Złotkowo/
Lipowa – Złotkowo/Złota – Złotkowo/
Sobocka – Golęczewo/Dworcowa – Zie-
lątkowo/Dworcowa – Zielątkowo/Leśna 
– Zielątkowo/Dworcowa – chludowo/
Dworcowa – chludowo/Poznańska – 
2.15 CHLUDOWO SZKOŁA

Linia 252 – soboty, niedziele i święta
1.45 RONDO ŚRÓDKA – Jana Pawła II 

– Podwale – Prymasa hlonda – Bałtycka – 
Gdyńska – koziegłowy/Gdyńska – czer-
wonak/Gdyńska – Miękowo/Poznań-
ska – owińska/Poznańska – owińska 
/kolejowa – owińska/Dworcowa – 
owińska/Zie-lona – owińska/ks. Pio-
trowskiego – Bolechowo/Poznańska 
– Bolechowo/Poligonowa – Bolecho-
wo-os./wojska Polskiego – Promnice/
wojska Polskiego – 2.17 BIEDRUSKO/
ZJEDNOCZENIA – Promnice/wojska 
Polskiego – Bolechowo-os./obornicka 
– Szlachęcin – M. Goślina/kutrzeby –  
M. Goślina/Długa – M. Goślina/Poznań-
ska – M. Goślina/Mostowa – M. Gośli-
na/kolejowa – M. Goślina/Rogozińska – 
Przebędowo – PRZeBĘDowo PĘtLA

Skorzystaj z nocnego autobusu
Wakacje sprzyjają spotkaniom towarzyskim. Planując weekendowy wypad do miasta 
często stajemy przed dylematem, w jaki sposób wrócić z imprezy do domu. Dobrym 
rozwiązaniem jest nocny, weekendowy autobus. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z 
dwóch linii: z os. Sobieskiego do Chludowa i z Ronda Śródka do Biedruska.  

•  Miejscowość – Suchy las, ulica – 
Szkółkarska, arkusz mapy – 16, 
kW – PO1P/00262961/2, działka – 
528/13, powierzchnia – 894 m².

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 
528/13 położona jest w południowo-za-
chodniej części miejscowości Suchy Las. 
Działka przylega do ulicy Szkółkarskiej, 
która jest drogą publiczną o nawierzchni 
asfaltowej.  Nieruchomość ma kształt re-
gularny, prostokątny. Sąsiedztwo nieru-
chomości wzdłuż ulicy stanowią tereny 
zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. Za działką oraz na ca-
łym obszarze za pasem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej występują za-
budowania magazynowo – gospodarcze 
związane z prowadzoną w sąsiedztwie 
działalnością gospodarczą. Teren działki 
jest niezabudowany, niezagospodarowa-
ny, porośnięty, ogrodzony od strony uli-
cy. Do nieruchomości dochodzą media: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja. Przez te-
ren nieruchomości przebiega nieczynne 
przyłącze wodociągowe.

cena prawa własności: 473.000,00 zł 
(netto), podatek VaT – 23%. Wysokość 
wadium 58.200,00 zł. 

WÓJT GMinY SUcHY laS OGŁaSZa 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Suchy las, położonych w Suchym lesie

•  Miejscowość – Suchy las, ulica – 
Szkółkarska, arkusz mapy – 16, kW 
– PO1P/00262961/2, działka – 528/15,  
powierzchnia – 898 m².

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 
528/15 położona jest w południowo-za-
chodniej  części miejscowości Suchy Las. 
Działka przylega do ulicy Szkółkarskiej, 
która jest drogą publiczną o nawierzchni 
asfaltowej. Nieruchomość ma kształt re-
gularny, prostokątny. Sąsiedztwo nieru-
chomości wzdłuż ulicy stanowią tereny 
zabudowane budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. Za działką oraz na ca-
łym obszarze za pasem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej występują za-

budowania magazynowo – gospodarcze 
związane z prowadzoną w sąsiedztwie 
działalnością gospodarczą. Teren działki 
jest niezabudowany, niezagospodarowa-
ny, porośnięty, ogrodzony od strony uli-
cy. We frontowej części nieruchomości 
na wysokości około 30 cm  utwardzony 
fragment starej, zniszczonej  betonowej 
posadzki wyłożonej płytkami gresowy-
mi,  w części porośniętej roślinnością. 
Do nieruchomości dochodzą media: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja. Na terenie nieru-
chomości zlokalizowane jest nieczynne 
przyłącze energetyczne oraz kabel tele-
komunikacyjny. 

cena prawa własności: 475.000,00 zł 
(netto), podatek VaT – 23%. Wysokość 
wadium 58.500,00 zł. 

Przetarg odbędzie się 7 września (środa) o godzinie 11.00 w sali 105 (i piętro)  
Urzędu Gminy Suchy las przy ulicy Szkolnej 13.

Szczegóły: bip.suchylas.pl / Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy / Ogłoszenia o przetargach. 

ReKLAmA
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Projekt ten obejmuje obszar od ul. Obor-
nickiej do ul. Stefańskiego i od ul. Su-
choleskiej do ul. Nektarowej. Powstał on 
w uzgodnieniu z mieszkańcami osiedla i 
został zatwierdzony przez Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu. 
Na osiedlu wprowadzany jest od 
kwietnia tego roku. 

Do tej pory w ramach czę-
ściowej realizacji projektu 
wybudowano wyspowe progi 
zwalniające, na których zostały 
wyznaczone przejścia dla pie-
szych. Powstały one na ulicach: 
Szkolna (na wysokości GOS), 
Poziomkowa / Sasankowa, Ja-
godowa / Bajkowa (dodatkowo z 
fragmentem chodnika). 

Nowe progi zwalniające mają także 
ulice: Promienista (odcinek Poziomkowa 
– Borówkowa), Szkółkarska (przy parku), 
Powstańców Wlkp. i Stefańskiego. 

Oprócz tego o przejście dla pieszych 
uzupełniono skrzyżowanie ulic Borówkowa 
/ Szkółkarska. Nowe przejście zostało rów-
nież wyznaczone na ul. Powstańców Wlkp. 
(pomiędzy Borówkową a Serdeczną), przy 
którym w przyszłości zostanie zamontowa-
ne oznakowanie aktywne. 

Bardzo ważne zmiany w organizacji 

ruchu zostaną wprowadzone w okresie 
wakacyjnym. caŁY Teren OSiedla 
SUcHY laS ZOSTanie OBJĘTY 
STreFĄ TeMPO 30! Znak informujący o 

ograniczeniu prędkości do 30 km/h zostanie 
ustawiony przy wszystkich ulicach wloto-
wych do strefy. Nie będzie on jedynie obo-
wiązywał w strefach zamieszkania takich 
jak osiedle Poziomkowe, gdzie dopuszczal-
na prędkość pojazdu wynosi 20 km/h. 

Przypominamy! Strefa zamieszkania to 
obszar, na którym obowiązują szczegól-
ne zasady ruchu drogowego. W strefie tej 
pieszy nie musi korzystać z chodnika czy 
drogi dla pieszych, może poruszać się całą 
szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed 

pojazdem. Wewnątrz strefy zamieszkania 
wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami 
równorzędnymi, czyli obowiązuje zasada 
„prawej ręki”. Wyjazd ze strefy zamieszka-
nia na drogę traktowany jest jako włączenie 
się do ruchu, co oznacza, że kierujący wy-
jeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania 
zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa 
innemu uczestnikowi ruchu. Dopuszczalna 
prędkość pojazdu w strefie zamieszkania 
wynosi 20 km/h. Zabroniony jest postój po-
jazdu w innym miejscu aniżeli wyznaczone 

w tym celu. W strefie zamiesz-
kania dziecko w wieku do lat 7 
może korzystać z drogi bez opieki 
osoby starszej.

na ulicy Szkółkarskiej zosta-
nie zmieniona zasada pierwszeń-
stwa przejazdu. Szkółkarska nie 
będzie już ulicą z pierwszeństwem 
przejazdu! Szkółkarska będzie 
ulicą podporządkowaną. Ponadto 
na Szkółkarskiej przy skrzyżo-
waniach z ulicami Poziomkową, 
Jagodową i Borówkową zostaną 
ustawione znaki STOP, co ozna-

cza dla kierujących pojazdami zakaz wjaz-
du na skrzyżowanie bez zatrzymania się 
przed drogą z pierwszeństwem przejazdu 
oraz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa 
kierującym poruszającym się tą drogą.

Ulica Promienista na odcinku Powstań-
ców Wlkp. w kierunku Nizinnej będzie uli-
cą jednokierunkową. 

Ulica Bajkowa – na całej długości ulicy 
będzie obowiązywał jeden kierunek ru-
chu, od Jagodowej w stronę Borówkowej. 

bs

Suchy Las – ważne zmiany  
w organizacji ruchu
Dodatkowe przejścia dla pieszych, progi zwalniające, zmiany kierunku ruchu  
i pierwszeństwa przejazdu, a także ograniczenie prędkości. Na terenie Osiedla Suchy Las 
wdrażany jest nowy projekt organizacji ruchu. 

Budowa oświetlenia rozpoczęła się 
od Zielątkowa i realizowana jest etapami  
przez firmę Z.R.B. Teeldom z Poznania na 
terenie jednostek pomocniczych objętych 
zadaniem. W Zielątkowie nowe oświetle-
nie będzie miał odcinek  ul. Leśnej przy 
OSP (2 lampy). W Chludowie zostanie 
wybudowane przy placu – ul. Rynek (7 
lamp), w Suchym Lesie na ul. Poziomko-
wej, pomiędzy Stefańskiego a Szkółkarską 
(7 lamp), na osiedlu Złotniki – Osiedle na 
ul.  Jelonkowej, od Pigwowej do Czołgo-
wej (7 lamp).

Z kolei modernizacja oświetlenia roz-
pocznie się na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Zostanie przeprowadzona przez firmę 

LUG Light Factory z Zielonej Góry i obej-
mie wymianę 91 opraw w Zielątkowie na 
ulicach: Moraczewskich, Sportowej, Zie-
lonej, Wyrzykowskiej – od Sportowej i od 
Pogodnej, Pogodnej, Świerkowej, Wierz-
bowej, Kasztanowej, Sosnowej, Akacjo-
wej i Dębowej; 140 opraw w Golęczewie 
na ulicach: Jesionowej, Akacjowej, Cze-
reśniowej, Wiśniowej, Wodnej, Błękitnej, 
Spokojnej, Dworcowej – w stronę poligo-
nu, Kwiatowej, Strażackiej przy remizie, 
Zacisze, na DK11 na wysokości Zajaz-
du Dziupla, na skrzyżowaniu DK11 z ul. 
Dworcową.

W tym przypadku tradycyjne oprawy 
sodowe zostaną zastąpione LED-owymi. 

To oznacza oszczędności w zużyciu ener-
gii. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED-
owego można uzyskać kilkakrotnie mniej-
szy pobór prądu w porównaniu do lamp 
sodowych. 

Modernizacja gminnego oświetlenia to 
zadanie rozłożone na lata. W kolejnych – 
2023 – 2025 wymiana lamp przewidziana 
jest na Osiedlu Grzybowym oraz w Su-
chym Lesie.

bs

Rozpoczęły się inwestycje 
oświetleniowe
Budowa nowego oświetlenia ulicznego i modernizacja istniejącego. Gmina każdego roku 
przeznacza środki z budżetu na tego typu inwestycje. Są one ważne z kilku powodów. 
Wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. 
Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe to także oszczędności w gminnej kasie  
i pozytywny wpływ na ochronę środowiska. 
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Gmina współpracuje z Uniwersytetem  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 
Wydziałem Geografii Społecz-
no-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej. To właśnie stu-
denci z tego wydziału w pierw-
szym tygodniu lipca, w ramach 
praktyk wzięli „na tapetę” Teren 
Aktywnej Edukacji i Sportu w 
Suchym Lesie – istniejące jego 
zagospodarowanie i przyszłe na 
„nowych” działkach.  

– Zaprosiliśmy studentów do 
Urzędu Gminy. Podczas warsz-
tatów stacjonarnych i tereno-
wych zaprezentowaliśmy cały 
teren od strony planistycznej, a 
także pokazaliśmy to, co do tej pory jako 
Gmina zrealizowaliśmy na przekazanych 
wcześniej przez KOWR działkach – infor-

muje Zastępca Wójta Marcin Buliński. 
Siedmiohektarowy Teren Aktywnej Edu-

kacji i Sportu, który Gmina otrzymała w 
lipcu 2017 roku, urządzany jest etapami. 
Do tej pory powstały na nim m.in.:  pump-

track, Miasteczko Ruchu Drogowego, 
wybieg dla psów, boisko do siatkówki pla-
żowej,  wiata z tablicami edukacyjnymi, 
palenisko czy urządzenia rekreacyjne.

– Studenci otrzymali zadanie przedsta-
wienia pomysłów na urządzenie kolejnych 
działek, o które się obecnie staramy, w po-
wiązaniu z otoczeniem. Co ciekawe, praca 
koncepcyjna była poprzedzona wywiadami 
z mieszkańcami – dodaje Zastępca Wójta. 
– W efekcie przeprowadzonych warsztatów 
pojawiło się wiele ciekawych propozycji, 
które są świeżym spojrzeniem osób z ze-
wnątrz na ten temat. I o to nam właśnie 
chodziło. 

Te propozycje dotyczą np. 
urządzenia terenu także pod ką-
tem osób starszych – wybudo-
wania ścieżek w cieniu drzew 
z miejscami do siedzenia. Po-
wiązania terenu ścieżkami z Re-
zerwatem Przyrody „Meteoryt 
– Morasko”, odtworzenia stawu, 
po którym pozostało zagłębie-
nie, a także wybudowania drew-
nianego toru rowerowego czy 
amfiteatru. 

W spotkaniach ze studentami 
uczestniczyli Zastępca Wójta, 
pracownicy Urzędu Gminy, a 

także sucholescy radni – panie Anna An-
kiewicz i Joanna Pągowska. 

BS

Jest to przedsięwzięcie realizowane w 
ramach samorządowego stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, którego  celem jest 
wybranie dostawcy, który zapewni dosta-
wy gazu ziemnego w korzystnej cenie. 

– Podwyżki gazu są nieuniknione. Dla-
tego jako Gmina zdecydowaliśmy się przy-
stąpić do grupy zakupowej – informuje 

Zastępca Wójta Marcin Buliński, który 
złożył podpis pod dokumentem. – Liczymy, 
że dzięki temu nasze jednostki będą płacić 
mniejsze rachunki za gaz.

Przetarg ma zostać rozpisany jeszcze w 
tym miesiącu. Jego przygotowanie i prze-
prowadzenie to zadanie Metropolii Poznań 
oraz firmy Enmedia. Natomiast do końca 

września z wybraną w przetargu firmą każ-
dy z sygnatariuszy porozumienia podpisze 
umowę. Umowy będą obejmowały rok 
2023 bądź lata 2023-2024. 

Studenci wypowiedzieli się na 
temat Terenu Aktywnej Edukacji
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyraził wstępną zgodę na nieodpłatne przekazanie 
Gminie kolejnych działek w Suchym Lesie – ponad 20 ha, zlokalizowanych przy  
ul. Bogusławskiego za pętlą autobusową na cele związane z edukacją publiczną, kulturą 
 i kulturą fizyczną. Gmina pod kątem formalnym przygotowuje się do oficjalnego wystąpienia 
do KOWR-u w tej sprawie. Niezbędnym elementem jest złożenie wniosku wraz z koncepcją 
zagospodarowania terenu, do której współtworzenia zostali zaproszeni studenci. 

Gmina Suchy Las przystąpiła  
do grupy zakupowej gazu
Dwa powiaty, dwanaście miast i gmin, w tym Gmina Suchy Las, oraz siedem instytucji 
13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podpisało porozumienie w sprawie 
wspólnego zakupu gazu. 

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować Sąsiadowi Michałowi Za-
worskiemu oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z  Golęczewa,  biorącym 
udział w akcji gaszenia pożaru ga-
rażu 21 czerwca w Golęczewie przy  
ul. Polnej. 

 Dzięki Waszemu profesjonalizmo-
wi, niezwłocznie i bardzo sprawnie 
przeprowadzonej akcji udało się oca-
lić budynek, a ogień nie przeszedł na 
sąsiednie zabudowania mieszkalne.

Z wyrazami wdzięczności
Teresa  i Zygmunt Kłosowie
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Pierwszy etap odbył się 22 
maja w poszczególnych szko-
łach. Do testu z 20 pytaniami 
przystąpiło 213 uczniów z klas 
piątych. W tym roku z uwagi 
na obecność dzieci z Ukrainy 
dla nich również przygotowa-
no testy, regulamin w języku 
ukraińskim. Do finału zakwa-
lifikowało się 46 uczniów. 

Drugi etap – finałowy od-
był się 10 czerwca w sali kon-
ferencyjnej Parku Wodnego 
Octopus w Suchym Lesie. 
Uczniowie także tym razem 
musieli zmierzyć się z py-
taniami testowymi. Jednak 
podczas tego etapu brana była 
pod uwagę największa ilość 
zdobytych punktów w najkrót-
szym czasie.

Dla wszystkich dzieci zosta-
ły przygotowane nagrody, upo-

minki, które wręczał Zastępca Wójta Marcin 
Buliński. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała ko-
misja w składzie: Komendant Straży Gmin-
nej Marek Dłużewski, Radni Gminy Suchy 
Las: Jarosław Dudkiewicz, Marian Bajer, 
pracownik Referatu Oświaty i Sportu Pau-
lina Ignasiak, pracownik Referatu Promo-
cji Gminy Małgorzata Dawidowska. 

Celem konkursu jest kształtowanie wła-
ściwych postaw i zachowań dzieci na dro-
dze oraz uświadomienie im odpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo własne i innych 
uczestników ruchu drogowego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wzięcie udziału w konkursie, a finalistom 
gratulujemy. Życzymy wszystkim bez-
piecznych wakacji!

mł. specjalista
Sylwia Szenk  

Straż Gminna – w trosce o 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Straż Gminna – Sylwia Szenk, Mariusz Andrzejewski – w maju przygotowała konkurs 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Został on zorganizowany dla klas piątych szkół  
podstawowych z terenu gminy Suchy Las,  pod patronatem Wójta Gminy Grzegorza Wojtery.
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Ośmiokrotnie braliśmy udział w gasze-
niu pożarów.  Dwa zdarzenia dotyczyły 
pożaru gałęzi na terenie ogrodów działko-
wych w Złotkowie. Trzy razy nasze zastę-
py zostały zadysponowane do pożaru lasu 
oraz traw w Chludowie, Bytkowie oraz  na 
terenie poligonu Biedrusko. Kolejne wy-
jazdy to pożar sadzy w Zielątkowie oraz w 
Golęczewie. Strażacy z Golęczewa, Chlu-
dowa oraz JRG5 Poznań gasili pożar gara-
żu w Golęczewie.

Kolejne wyjazdy dotyczyły: w Chludo-
wie otwarcia mieszkania oraz udzielenia 
pierwszej pomocy starszej osobie. Dwu-
krotnie wzywani byliśmy do kolizji samo-
chodów osobowych w Złotkowie oraz na 
DK11. Dwa raz wyjeżdżaliśmy do usunię-
cia plam oleju  na trasie S11 oraz na świa-
tłach w Złotkowie. Druhowie wyjeżdżali 
również do uwięzionej sarny w płocie oraz 
owadów błonkoskrzydłych w Golęczewie.

Ostatni wyjazd  dotyczył wypadku 
dwóch samochodów  na drodze DK11 w 
Chludowie, gdzie doszło do zderzenia czo-
łowego samochodu osobowego z busem. 
Pojazdami podróżowało łącznie 7 osób. 
Działania strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu 
dwóch zakleszczonych osób w pojeździe 

osobowym, udzieleniu pierwszej pomo-
cy wszystkim podróżującym pojazdami, 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo 
- oddechowej u kierowcy auta osobowego, 
zabezpieczeniu lądowiska dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

W działaniach trwających ponad 5 go-
dzin uczestniczyło 6 zastępów straży po-
żarnej – z  Golęczewa, Chludowa, JRG 5 
Poznań. Na miejsce przybyły: Policja, 3 
karetki Pogotowia Ratunkowego, Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, prokurator oraz 
biegły sądowy. Na czas działań droga była 
całkowicie zablokowana.

***
18 czerwca –  na terenie kompleksu le-

śnego w Pawłowicach odbyły się ćwiczenia  

w dostarczaniu wody na duże odległości,  
w których udział wzięły wszystkie jednost-
ki podlegające pod rejon operacyjny JRG 
5 Poznań;

13 lipca – na placu przed Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 
Koninie odbyło się uroczyste wręczenie 
promes dla jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa wielkopolskiego.

Był to dla nas szczególny dzień, ponie-
waż również i my otrzymaliśmy promesę 
w kwocie 20 000 zł, która zostanie prze-
znaczona na zakup środków ochrony indy-
widualnej strażaków. Promesę w  wysoko-
ści 10 000 zł otrzymała również jednostka 
OSP Suchy Las. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. 
Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu 
udało się pozyskać dane środki. Podzię-
kowania kierujemy również do Komen-
danta Miejskiego PSP w Poznaniu st. 
bryg. Jacka Michalaka, Wielkopolskie-
go Komendanta PSP nadbryg. Dariusza 
Matczaka oraz Zastępcy Wielkopolskie-
go Komendanta PSP bryg. Tomasza Gre-
laka, którzy również pozytywnie wpiera-
ją działania naszej jednostki.

Dh Krzysztof Ancuta

Strażacy w akcji – OSP Golęczewo
W maju i czerwcu  strażacy OSP Golęczewo wyjeżdżali do zdarzeń aż 17 razy.

oglądaj suchylas.tv
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Zmiana stawki opłaty za odpady
Od 1 września br. w gminie Suchy Las będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 września stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi zbiera-
nymi i odbieranymi w sposób selektywny 
będzie wynosić 33 zł od osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny, stawka 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została ustalona w 
wysokości 132 zł od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość.

W gminie Suchy Las odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów komunalnych z nieru-
chomości zamieszkanych zajmuje się Zakład 
Gospodarki Komunalnej Suchy Las. 

Jak informuje Mikołaj Świerkowski, 
wiceprezes Zarządu Spółki, czynniki które 
mają wpływ  na wzrost kosztów systemu 
gospodarki odpadami to:
–  ogólnokrajowa sytuacja gospodarcza, 

która powoduje wzrost kosztów zagospo-
darowywania odpadów przez instalacje;

–  wysoki poziom wytwarzanych odpadów 
przez mieszkańców: prawie 470 kg rocz-
nie na osobę;

–  bardzo wysokie koszty paliwa;
–  wzrost cen zakupu m.in. worków, pojem-

ników i kontenerów do odpadów;
–  dynamicznie zmieniające się przepisy, 

które wymuszają konieczność przepro-
wadzania drogich modernizacji elemen-

tów systemu np. punktów PSZOK.
– Bez wątpienia główne przyczyny pod-

wyżki to te, które wskazał Zarząd spółki 
ZGK – mówi Wójt Gminy Suchy Las Grze-
gorz Wojtera. – Obecna stawka obowiązu-
je od dwóch lat. Jako samorząd podjęliśmy 
decyzję, że nie będziemy wprowadzać pod-
wyżek śródokresowych, tak jak to zrobiły 
inne gminy powiatu poznańskiego. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy to doceniają. Mie-
liśmy natomiast świadomość, że nieuchron-
na podwyżka będzie tym samym wyższą, niż 
gdybyśmy reagowali co roku. 

Jak informują pracownicy Urzędu Gminy, 
właściciele nieruchomości zamieszkanych  
w najbliższym czasie zostaną powiadomieni 
o wysokości miesięcznej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi według no-
wej stawki, którą należy regulować zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem, na do-
tychczasowy numer konta.         BS

RENOWACJA  
TAPICERKI

tel. 501 734 480

RENOWACJA  
TAPICERKI

tel. 501 734 480

 

AUTOMATYKA 
DO BRAM

Ogrodzenia – bramy

602 45 88 47
Chludowo, ul. Poznańska 19

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

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

Zakład StolarSki

EX Meble 

na każdy wymiar

ReKLAmA
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Segregacja odpadów to nie wymysł eko-
logów, a wymóg cywilizacyjny. Niestety, 
nasza planeta tonie w śmieciach. Dlatego 
ich ograniczenie, przetworzenie jest priory-
tetowym zadaniem w walce o czyste środo-
wisko dla naszego i przyszłych pokoleń. 

My – jako mieszkańcy jesteśmy bardzo 
ważnym ogniwem tej walki. Niewielkim 
nakładem własnej pracy możemy zrobić 
bardzo dużo! Segregując odpady zmniej-
szamy ich ilość na składowiskach, w spa-
larniach śmieci; dajemy odpadom drugie 
życie, przez co ograniczamy wytwarzanie 
i zużycie w produkcji nowych surowców. 
Bywa jednak, że o tym zapominamy – nie 
segregujemy lub segregujemy nieprawi-

dłowo odpady. A to ma swoje konsekwen-
cje zarówno dla środowiska, jak i naszego 
portfela. 

Wrzucając do worka np. na papier inne 
odpady, które nie powinny się w nim zna-
leźć,  wraz z wystawieniem worka „za 
drzwi” nie pozbywamy się „problemu”. 
Pracownicy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej odbierając odpady sprawdzają, co 
do nich trafia. W przypadku nieprawidło-
wej segregacji odpadów na worku 
pozostawiana jest „ostrzegawcza” 
żółta naklejka. Jeśli na danej nieru-
chomości sytuacja wielokrotnie się 
powtarza, sprawa przekazywana 
jest do Urzędu Gminy, a to ozna-

cza dla właściciela nieruchomości zmianę 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: Jeżeli właściciel nierucho-
mości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selek-
tywny stawka opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi wynosi 100 zł od osoby, a od września 
br. wzrośnie do 132 zł od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość w 
miesiącu, w którym stwierdzono niepra-
widłowość.

W przypadku pytań dotyczących prawi-
dłowej segregacji odpadów należy skontak-
tować się z ZGK Suchy Las – tel. 61 8 125 
160 wew. 5, 691 150 250, e-mail:  segre-
gacja@zgksuchylas.eu. Zachęcamy rów-
nież do odwiedzenia strony zgksuchylas.eu, 
gdzie zamieszczonych jest wiele ważnych 
i pomocnych informacji o gospodarowa-
niu odpadami na terenie gminy Suchy Las. 

Ponadto zapraszamy do obejrze-
nia filmu informacyjnego pt. „Jak 
segregować odpady w gminie Su-
chy Las” – po zeskanowaniu QR 
Kodu. 

bs

Odpady – sprawdź,  
czy dobrze je segregujesz
PAPIER – niebieskie worki lub pojemniki, ODPADY BIO – brązowe pojemniki, METALE  
I TWORZYWA SZTUCZNE – żółte worki lub pojemniki, SZKŁO KOLOROWE – zielone worki 
lub pojemniki, SZKŁO BEZBARWNE – białe worki lub zielone pojemniki. To główne  zasady 
segregacji odpadów na pięć frakcji, obowiązujące w gminie Suchy Las. Niestety, nie zawsze 
mieszkańcy się do nich stosują, dlatego przypominamy, jak prawidłowo segregować odpady,  
by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. 

PAPIER / ПАПІР 
 
niebieskie: 
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa  
wielorodzinna) 
cиній: мішки (приватний будинок) 
 та контейнер (багатоквартирна будівля)

TAK należy wrzucać/ 
Сортувати за такоюсхемою: 
• papier piśmienny • gazety, czasopisma, 
gazetki reklamowe • ulotki, katalogi  
• książki, zeszyty • opakowania tekturowe  
• kartony, tekturę falistą • ścinki 
papierowe • gilzy papierowe • koperty 
bez okienek; 
• папір канцелярській • газети, 
журнали, рекламні • буклети, каталоги, 
газетки • книжки, зошити • картонна 
упаковка • картон, гофрокартон • 
шматочки паперу • паперові туби • 
конверти без пластикових віконець.

ODPADY BIO (w tym  
i ZIELONE) / СМІТТЯ BIO 
 
brązowe pojemniki (zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna) 
Коричневий контейнер  
(приватний та багатоквартирний 
будинки)

TAK należy wrzucać (luzem, bez worków)/ 
Сортування за такою схемою (васипати 
без упаковок і мішків): 
• trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione 
gałęzie • owoce i warzywa oraz ich obierki, 
fusy po kawie i herbacie, przeterminowaną 
żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości; 
• трава, листя ,квіти, гілки, бур’яни  
• фрукти овочі та їхні шкарлупки, кавова 
та чайна гуща, зіпсовані продукти (та 
рештки продуктів) без м’яса і кісток.

METALE I TWORZYWA  
SZTUCZNE / МЕТАЛИ ТА  
ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 
żółte:  
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa wielorodzinna) 
жовті: мішки (приватний будинок) та бак 
(багатоквартирна будівля)

TAK należy wrzucać/ 
Сортувати за такоюсхемою: 
• zgniecione i puste butelki po napojach 
(bez nakrętek) • zgniecione i puste butelki 
po chemii gospodarczej (bez nakrętek) • 
plastikowe nakrętki, kapsle • aluminiowe 
puszki po napojach i konserwach • metale, 
opakowania z metali • worki, reklamówki • 
koszyczki po owocach • metalowe zakrętki 
od słoików • drobne metale • czyste 
doniczki, skrzynki, wiaderka (nie po farbach) 
• niezanieczyszczoną folię: stretch, białą, 
kolorową • czyste opakowania po jogurtach, 
śmietanie, margarynie i maśle • rozdrobnione 
(połamane) mieszczące się w worku 
plastikowe meble ogrodowe bez elementów 
metalowych, obić materiałowych itp. • taśmy: 
bandówki • kartony po mleku, soku, śmietanie 
i innych napojach;
• пам’яті та порожні пляшки від напоїв (без 
кришок) • пам’яті та порожні пляшки від 
побутової хімії (без кришок) • пластикові 
кришки, корки • алюмінієві банки від напоїв 
та концерт, метал, металева тара • мішки, 
пакетики • упаковка від фруктів • металічні 
кришки від банок • дрібний метал • чисті 
горщики, ящики, відра (не від фарб) • 
незабруднена стретч-плівка біла, кольорова 
• честі упаковки від йогуртів сметани 
маргарину і масла • роздроблені(поламані) 
які зміщується в пакетику пластикові вуличні 
меблі без елементів металевих там без 
оббивки металевої ітд. • плівка пакувальна • 
картонна упаковка від молока, соку сметани 
та інших напоїв. 

SZKŁO KOLOROWE /  
СКЛо КоЛьоРовЕ 
 
zielone:  
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa  
wielorodzinna) 
зелений: мишки (приватний будинок)та 
контейнер (багатоквартирна будівля)

TAK należy wrzucać/ 
Сортувати за такоюсхемою: 
• butelki ze szkła barwionego po napojach 
(bez nakrętek) • słoiki ze szkła barwionego 
bez nakrętek, zacisków, a także gumowych 
uszczelek; 
• пляшки з скла кольорового від напоїв 
(без кришки) • банки з скла кольорового 
(без кришки також без елементів 
металічних чи гумових) ло кольорове. 

SZKŁO BEZBARWNE /  
СКЛо бЕзбАРвНЕ 
 
białe worki (zabudowa  
jednorodzinna) i zielone  
pojemniki z oznaczeniem/opisem na 
białym tle (zabudowa wielorodzinna) 
білий: мішки (приватний будинок), 
зелений контейнер з позначкою/описом 
на білому фоні(багатоквартирна будівля) 
 
TAK należy wrzucać/ 
Сортувати за такоюсхемою: 
• butelki ze szkła bezbarwnego po napojach 
(bez nakrętek) • słoiki ze szkła bezbarwnego 
(bez nakrętek, zacisków, a także gumowych 
uszczelek); 
• скляні прозорі пляшки від напоїв (без 
кришки) • банка скляна прозора (без 
кришки, також без елементів металічних 
чи гумових).
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Naturalistyczny park w Suchym 
Lesie otrzymał dofinansowanie
Gmina Suchy Las znalazła się na liście beneficjentów naboru w Programie Inwestycji Stra-
tegicznych dla gmin popegeerowskich. Uroczyste wręczenie promes odbyło się w piątek 15 
lipca w Pobiedziskach. Dla Gminy symboliczny czek w wysokości 1 862 000 zł na „Budowę 
naturalistycznego parku w Suchym Lesie – Sucholeskiej Łąki” odebrał Zastępca Wójta 
Marcin Buliński. 

ADOPTUJ PRZYJACIELA!
Dzisiaj przedstawiamy Państwu noRMAnA. norman to cu-
downy olbrzym, który nie zauważył, że jest już dużym psem. Ma 
około 3 lata i masę energii. to wspaniały towarzysz wędrówek, 
przyjaciel rodziny i stróż, ulubieniec schroniskowych opiekunów 
i wolontariuszy.  
norman potrzebuje kontaktu z człowiekiem, reaguje na imię i przy-
chodzi na zawołanie, uwielbia wspólne zabawy szarpakiem i potrafi aportować. 
norman będzie mógł pilnować domu, ale równocześnie jest wielkim pieszczochem, 
który po spacerze i zabawie będzie spędzał czas w domu z rodziną. Z racji młodego 
wieku jest żywiołowy i troszkę „nieokrzesany” – witając się skacze na ludzi, czasem 
biegnąc z zabawką nie zauważy stojącego człowieka, dlatego szukamy dla norma-
na domu doświadczonego w opiece nad dużym psem, z dorosłymi opiekunami lub 
nastoletnimi dziećmi. 
osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod nr tel. 783 552 272 w celu 
ustalenia terminu spotkania. Zapraszamy również do odwiedzenia strony interne-
towej schroniska: schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: przy-
stanekskalowo. FO

T. 
dz
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a 
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Park  ten przez Gminę będzie realizo-
wany w przyszłym roku. Powstanie on w 
oparciu o projekt, który dla osiedla Suchy 
Las – Wschód społecznie stworzyła Lud-
miła Woźniak, jego mieszkanka. 

– Przyrodnicza wartość i znaczenie 
ekologiczne naturalnego obszaru stały się 
dla mnie najważniejszym czynnikiem przy 
sporządzaniu projektu parku – informu-
je autorka. – Projekt szanuje naturalnie 
wytworzone z upływem lat przestrzenie i 
podziały. Obszary łąk zostały nazwane w 
nawiązaniu do istotnych roślin, które na 
nich rosną i które wskazują na ich charak-
ter. Powstała więc na północy parku „łąka 
z wiązówką błotną” oraz „łąka wyczyńco-
wa”, na południu obszaru „łąka z kukułką 
szerokolistną” i „łąka krwawnikowa”, przy 
stawie retencyjnym „łączka kupkówki”. 
Obszar ze stawem – został wzbogacony o 
pomost oraz rabatę traw ozdobnych. Część 
wschodnia będąca kiedyś ogrodem, na-
zwana została Stary Ogród i w takim stylu 
została zaprojektowana z użyciem drzew i 
krzewów owocowych. Ponieważ Suchy Las 

to w mojej pamięci – wieś, może więc war-
to pokazać charakter wiejskiego ogrodu z 
drzewami owocowymi starych, intensywnie 
rosnących odmian, bez wyszukanej styliza-
cji i sztucznie wypracowanej estetyki.

Na mapie Suchego Lasu ponad 
2-hektarowy teren pod naturalistyczny 
park – Sucholeską Łąkę znajduje się w re-
jonie ulic Bogusławskiego i Rolnej. 

Bs
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Na terenie powiatu poznańskiego i oko-
licznych gmin wachlarz miejsc oferujących 
emocjonujące atrakcje jest bardzo zróżni-
cowany. Dobrą zabawę zapewniają obiek-
ty od Kowbojskiego Miasteczka Luboń z 
propozycjami w stylu mechanicznego byka 
rodeo, przez park trampolin Jump Space w 
Śremie, a kończąc na unikatowej kręgielni 
parkietowej w tym samym mieście.

nie tylko na torze
Cztery kilometry – taka trasa czeka na 

Torze Poznań – najdłuższym samochodo-
wym torze wyścigowym w Polsce. Obok 
działa również zewnętrzny tor kartingo-
wy. Przy niekorzystnej pogodzie lepszym 
wyborem będzie E1 Gokart w Skórzewie, 

czyli halowy, dwupoziomowy tor z moż-
liwością wyjazdu na zewnątrz. Miłośnicy 
sportów motorowych doskonale znają tor 
motocrossowy w Obornikach, usytuowa-
ny na krawędzi doliny Warty. Od czasu do 
czasu sprawdzają tam swe siły uczestnicy 
biegów Formoza Challenge. Odmiennych 
wrażeń dostarczają przejażdżki psimi za-
przęgami w Traperskiej Osadzie w Bole-
chówku. Na atrakcyjną eskapadę mogą też 
liczyć pasażerowie Mosińskiej Kolei Dre-
zynowej, napędzający siłą swych mięśni 
drezyny ręczne i rowerowe.

Ostatnio jak grzyby po deszczu wyra-
stają kolejne miejsca służące do wyczy-
nowej jazdy na rowerach, hulajnogach czy 
rolkach. Na skateparkach można pojeździć 
w Buku, Kostrzynie, Koziegłowach, Lubo-
niu, Murowanej Goślinie, Przeźmierowie, 
Siekierkach, Suchym Lesie, Swarzędzu i 
Tarnowie Podgórnym. Pumptracki, czyli 
tory w formie pętli z licznymi wzniesie-
niami funkcjonują w Borówcu, Dąbrówce, 
Promnicach, Puszczykowie, Śremie, Więc-
kowicach i Suchym Lesie (największy w 
regionie). Z rowerowego toru crossowego 
w Skałowie korzystają też uczestnicy Dzi-
kiego Biegu w Lesie. Gratką dla fanów te-
renowej jazdy rowerem jest trasa Maximus 
Singletrack w Puszczy Zielonce między 
Owińskami a Uroczyskiem Maruszka. 

W górę serca!
Nad ziemię można się wznieść na różne 

sposoby, zależnie od własnych upodobań 
i… lęku wysokości. Tuż nad powierzchnią 
gruntu zamontowano urządzenia niskich 
parków linowych przy Pałacu Jankowice i w 
Skórzewie. Nieco wyżej wspinają się goście 
mini parku linowego oraz Podniebnej Eko 
Wioski w DELI Parku. W niedawno powsta-
łej Nadrzewnej Osadzie w Murowanej Go-
ślinie oraz w Parku Linowym Adrenalina w 
Obornikach bezpieczeństwo zapewnia stała 

(nieprzepinana) asekuracja. Spragnieni naj-
mocniejszych wrażeń mogą wybrać spośród 
pięciu tras linowych w Cascader Park Kobyl-
nica, z najtrudniejszą trasą Everest na czele.

Kto chciałby unieść się w przestworza, 
może skorzystać z lotów oferowanych przez 
Airport Biernat z Gądek. Na pasażerów 
czeka zarówno zwykła Cessna, jak i wod-
nosamolot. Z Lądowiska Słonawy prowa-
dzonego przez Obornickie Stowarzyszenie 
Lotnicze startują małe samoloty i motolot-
nie, a Stowarzyszenie Sportów Lotniczych 
Czerwonaki zrzesza miłośników paralot-
niarstwa. Szybki powrót na ziemię to z kolei 

domena ekipy Sky Camp Poznań, która za-
pewnia skoki spadochronowe: w tandemie, 
samodzielne i sportowe. 

Rakietą i kijem
Tenis ziemny i golf to sporty dawniej ko-

jarzone z wyższymi sferami. Dzisiaj każdy 
może poczuć emocje związane z taką grą. 
Malowniczy Oskoma Trzaskowo Golf Club 

kusi jedną z najładniejszych przestrzeni do 
nauki gry w Polsce. Od niedawna gracze 
mogą wybrać również Black Water Links 
Tarnowo Podgórne, dysponujące pełnowy-
miarowym polem golfowym z największą 
w kraju strefą do treningu krótkiej gry.

Miłośnicy gry na korcie powinni zwró-
cić uwagę na Hotel Rodan w Skrzynkach, 
całoroczne centrum tenisa ziemnego i bad-

mintona. Silnym ośrodkiem tenisowym 
pozostaje też Puszczykowo. W mieście 
zlokalizowane są obiekty Sportoteki oraz 
jedenaście kortów Centrum Tenisowego 
Angie. W odwodzie pozostają korty Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji czy 
Park Tenisowy Tarnowo Podgórne.
Zespołowa rywalizacja

Do aktywnej integracji świetnie nada-
je się paintball, jak i ASG (Air Soft Gun, 
wykorzystujące repliki broni) czy laser tag 
(strzelanie z laserów) – atrakcje dostępne 
w Fort Knox War Zone w Mieczewie – 
dawnej bazie wojskowej w środku lasu. 
Podobne aktywności oferuje Stowarzy-
szenie Zawsze Czujni – Semper Vigilant, 
które za swą bazę obrało pole w Szlachę-
cinie. Fani laserowego paintballa mogą też 
rywalizować na arenie Wielkiej Spluwy w 
Bogucinie, obiekcie Dystrykt Laser Tag w 
Śremie albo w leśnej bazie Twój Cel Laser 
Tag w Rogalinku.

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.

Szczypta adrenaliny
Wolny czas to okazja do odpoczynku, relaksu czy poznawania nowych miejsc. Czasem 
jednak chodzi o coś zgoła przeciwnego: chęć fizycznego zmęczenia, potrzebę rywalizacji  
i poszukiwanie mocnych wrażeń. Rzecz jasna w atrakcyjnej formie i przestrzeni.
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Biblioteka poleca
DLA DOROSŁYCH:
Makoto Shinkai, Naruki Nagakawa, Ona  
i jej kot, bo.wiem 2022.

W 1999 roku ja-
poński reżyser Ma-
koto Shinkai stwo-
rzył krótką animację 
o dziewczynie z trud-
nościami w kontak-
tach społecznych, 
której świat zmienia 
się, gdy przygar-
nia porzuconego na 
ulicy kota. W 2016 
ta sama opowieść 

została ukazana w postaci komiksu z ilu-
stracjami Tsubasa Yamaguchi (wydanego 
w Polsce dwa lata później). Teraz, dzięki 
współpracy z Naruki Nagakawa, historię 
Miyu możemy poznać również w postaci 
powieści.

Ona i jej kot to cztery przeplatające się 
ze sobą historie kotów i ich właścicielek, 
mierzących się z własnymi trudnościami. 
Oprócz wspomnianej już spokojnej Miyu, 
poznajemy też niezależną Reinę, Aoi prze-
żywającą żałobę po przyjaciółce i samotną 
staruszkę Shino oraz ich futrzastych przy-
jaciół, z punktu widzenia których pisana 
jest połowa rozdziałów. Tę krótką książkę 
można nazwać powieścią kocyk, zważyw-
szy na jej poruszający, krzepiący charakter 

oraz ciepło wylewające się na czytelnika  
z każdej strony. Kwintesencja literatury 
japońskiej, czyli prostota i dużo emocji na-
raz. Dla prawdziwych kociarzy i nie tylko!

DLA MŁODZIEŻY:
Kiran Millwood Hargrave, Sofia, 
dziewczyna z kościanego domu, 
Wydawnictwo Literackie 2022.

W ruinach daw-
nego klasztoru na 
przedmieściach Sieny 
pewna dziewczynka 
zbudziła się ze snu 
w kaplicy cmentar-
nej – takimi słowami 
rozpoczyna się naj-
nowsza książka Kiran 
Millwood Hargrave, 

bestselerowej angielskiej autorki powieści 
młodzieżowych. Owa dziewczynka – imie-
niem Sofia – obchodzi właśnie swoje 
dwunaste urodziny. To miał być dzień 
jak żaden inny. Dzień wyjątkowy,  
w którym miała zebrać się cała ro-
dzina i świętować. Mama – wybitna 
rzeźbiarka w kościach - musiała tylko 
ostatni raz udać się do miasta. Więc 
wyszła… i już nie wróciła. Jej dzieci, za-
brane z kościanego domu i umieszczone  
w sierocińcu, nie mają zamiaru siedzieć 
bezczynnie. Na odkrycie przez Sofię i jej 
brata czekają tajemnicze zakątki średnio-
wiecznego włoskiego miasteczka. Co tam 
znajdą? Czy uda im się wpaść na trop mamy?

Możecie się przekonać tylko w jeden 
sposób – sięgając po Sofię, dziewczynę  
z kościanego domu, fantastycznie mroczną 
opowieść autorki Dziewczynki z atramentu 
i gwiazd.

DLA DZIECI:
Anna Śliwińska, Przygody i draki alpaki 
Kaki, Esteri 2022.

Alpaka Kaka na co dzień mieszka  
w warszawskim ZOO. Czuje jednak, że 
chciałaby wiedzieć więcej o swoich ko-
rzeniach. Wyrusza więc w drogę do Ekwa-
doru, skąd pochodzi. Nie do końca wie,  
w którą stronę powinna się udać, jak tam 
dotrzeć oraz ile czasu zajmie wyprawa, 
lecz mimo to nie traci optymizmu. Po dro-
dze bohaterkę czeka wiele niespodzianek  
i nieoczekiwanych szlaków, w tym wyciecz-
ka do Poznańskiego ratusza. Czy uda jej się 
dotrzeć do celu? Czy odnajdzie Dom?

Komiks Anny 
Śliwińskiej, przy-
wodzący na myśl 
klasykę gatunku 
– czyli Przygody 
Koziołka Matołka 
autorstwa Kornela 

Makuszyńskiego – to swoisty przewod-
nik dla najmłodszych po najważniejszych 
punktach na mapie Polski. Przygody i draki 
alpaki Kaki pomagają ją zwiedzić z domo-
wego zacisza, nie tylko w czasie wakacji. 
Miłego podróżowania!
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Od tej chwili nasi czytelnicy mogą 
wybierać książki ze swojego smartfona. 
Wystarczy zainstalować u siebie w telefo-
nie aplikację, dzięki której czytelnik sam 
w bardzo intuicyjny sposób będzie mógł 
zarządzać własnym kontem w naszej Bi-
bliotece. Sowa MOBI to przede wszystkim 
oszczędność czasu w szukaniu, rezerwo-
waniu, zamawianiu i wypo-
życzaniu zbiorów. Co jesz-
cze daje funkcjonowanie w 
obrębie aplikacji? Znacznie 
szybszą możliwość przedłu-
żania terminu zwrotu danych 
tytułów, przeglądania dostęp-
nych nowości, otrzymywa-
nia powiadomień o zwrotach  
w aplikacji, śledzenia histo-
rii swoich wypożyczeń i roz-
liczeń za nieterminowe od-
dawanie zbiorów. Aplikacja 
jest bardzo prosta w obsłu-
dze, intuicyjna i bezpłatna.

Ciągle ulepszamy dla Was jakość na-
szych usług. Dodatkowo nasz katalog on-
line został wyposażony w system 
szybkiego wyszukiwania zbiorów 
za pomocą graficznych symboli 
rodzajów dokumentów – piktogra-
mów. Teraz o wiele łatwiej będzie 
Wam znaleźć konkretny tytuł wśród 

książek, e-booków, 
filmów czy audiobo-
oków.

Od 1 lipca Bi-
blioteka Publiczna 
w Suchym Lesie 
rozpoczęła również 
współpracę z Em-
pik Go. Prócz dotychczas 
funkcjonujących w naszej 
bibliotece kodów dostępu 

do ebooków na platformie Legimi czytel-
nicy będą mogli skorzystać także z drugiej 
opcji, która pozwoli im na korzystanie 
przede wszystkim z audiobooków, znaj-
dujących się w zasobach Empiku. Liczba 
miesięcznych kodów jest ograniczona. Aby 
móc otrzymać kod należy być aktywnym 

czytelnikiem naszej 
biblioteki. Pierwszy 
krok to pobranie 
aplikacji Empik Go 
na swoje urządze-
nie. Następnie nale-
ży założyć własne 
konto. Od nieogra-
niczonej możliwości 
słuchania i czytania 
wówczas dzieli czy-
telnika już tylko dy-
stans do biblioteki 
po odbiór empiko-

wego kodu i to wszystko. Od tego momen-
tu czytacie i słuchacie jak chcecie, kiedy  
i gdzie chcecie online.

E-biblioteka – o krok dalej…
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna wychodzą naprzeciw potrzebom czytelniczym. Od czerwca 
nasz katalog zbiorów bibliotecznych zaczął funkcjonować w obrębie aplikacji Sowa MOBI. 
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Quintet Wojtka Mazolewskiego – je-
den z najlepszych zespołów jazzowych 
w Polsce zaprasza na wspólną podróż po 
świecie improwizacji. W swojej twórczo-
ści Wojtek Mazolewski Quintet ekspery-
mentuje, wzbudza skrajne emocje i udo-
wadnia, że muzyka jazzowa ma potencjał 
burzenia muzycznych schematów. Jazzu 
w wydaniu Wojtek Mazolewski Quintet 
słuchają wszyscy, od fanów kameralnych 
przestrzeni domowego zacisza, po entuzja-
stów wielkich koncertów kończących się 
owacjami na stojąco.

Wojciech Mazolewski: basista, kompo-
zytor, autor muzyki do audiobooków, spek-
takli teatralnych i filmów, współtwórca 
polskiego yassu. Ze swoim kwintetem od 
2011 roku przesuwa granice muzycznych 
interpretacji i prezentuje słuchaczom nowy 
sposób postrzegania muzyki jazzowej. 
Twórczość kwintetu to nieoczywiste aran-
żacje i energetyczne połączenie tradycji  
z nowoczesnością, które inspiruje i porywa 
amatorów (nie tylko) jazzu – w kraju i za 
granicą. 

Wojtek Mazolewski definiuje muzy-
kę na swój własny sposób, jednocześnie 
podkreśla jej uniwersalną moc: Muzyka 
to abstrakcyjne przesłanie, pełne energii 
i siły, które możesz interpretować według 
własnego uznania. Z tego przesła-
nia weź wszystko, co Ci odpowiada.

Wojtek Mazolewski Quintet od 
lat reprezentuje polski jazz na arenie 
międzynarodowej. Zespół wystąpił 
między innymi we Francji, Japonii, 
Chinach, Meksyku, Kolumbii, Peru, 
Niemczech, Indiach i Brazylii. 

Światowa edycja albumu: Polka 
– Worldwide Deluxe Edition wydana 
w 2019 roku nakładem brytyjskiej 
wytwórni Whirlwind Recordings 
okazała się światowym sukcesem  
i zebrała rewelacyjne recenzje kry-
tyków. Prestiżowy amerykański 
magazyn DownBeat uznał album za 
jedną z pięciu najlepszych jazzo-
wych płyt roku. To pierwsze takie 
wyróżnienie przyznane polskiemu 
albumowi w historii ukazującego się 
od 1932 roku najstarszego magazy-
nu jazzowego na świecie. Angielski 
portal Kind of Jazz uznał album za 
kandydata do tytułu Płyta roku,  
a amerykański portal All About Jazz 
dostrzegł w płycie znamiona geniu-
szu. Concerto Magazine, największy 
jazzowy magazyn w Austrii napisał: 
Po odejściu Tomasza Stańki Polska 

potrzebuje nowego światła jazzu. Po wy-
słuchaniu Polki zaczyna błyszczeć autory-
tet basisty Wojtka Mazolewskiego. W 2017 
utwór Theme de YoYo z singla London 
(wydany przez Lanquidity Records) został 
wybrany przez legendę brytyjskiego radia 
BBC, Gillesa Petersona, do pięćdziesiątki 
najlepszych utworów roku. 

Jako pierwszy zespół jazzowy Woj-
tek Mazolewski Quintet dotarł na Listę 
Przebojów Programu Trzeciego, a za swój 
premierowy album Smells Like Tape Spirit 
otrzymał nagrodę Muzyczną Programu 
Trzeciego Mateusze 2011. W tym samym 
roku ukazała się kolejna płyta kwintetu 
Wojtek w Czechosłowacji, która spotkała 
się z entuzjastycznym przyjęciem słucha-
czy i szturmem zdobyła listy przebojów. 
Album Polka (2014) uzyskał status Platy-
nowej Płyty, a grupa zaprezentowała ma-
teriał na 200 koncertach, które odbyły się 
w 21 krajach.

Kolejnym albumem WMQ w światowej 
dystrybucji wydanym w brytyjskiej WWR 
jest WAF  - When Angels Fall (2020) po-
święcony twórczości Krzysztofa Komedy, 
najsłynniejszego polskiego muzyka jazzo-
wego, pianisty i kompozytora. Impulsem 
do nagrania tego albumu kwintetu był kon-
cert w Londynie podczas prestiżowej serii 

Church of Sound, gdzie zespół zaprezen-
tował prócz autorskich kompozycji projekt 
Polish Jazz poświęcony legendom polskie-
go jazzu. Inspiracją do nagrania materiału 
były także filmy wybitnych reżyserów: Ro-
mana Polańskiego (Rosemar’s Baby, Nóż  
w wodzie), czy Jerzego Skolimowskiego 
(Bariera), do których Komeda skompono-
wał muzykę. Płyta When Angels Fall to au-
torskie aranżacje przedstawione w charak-
terystycznym dla kwintetu współczesnym 
ujęciu, uzupełnione o elementy własnej 
wrażliwości i połączonych doświadczeń. 

Wojciech Mazolewski o płycie: Przy-
gotowując się do tej płyty, czytałem nuty 
Komedy, książki i wspomnienia o nim, 
spotykałem się z ludźmi, którzy go znali  
i odwiedziłem miejsca, gdzie mieszkał – od 
Poznania po Los Angeles. Chciałem po-
czuć, kim był i jak żył Krzysztof Komeda. 
Wszystko to wzbogaciło projekt o świado-
mość, uczucia oraz emocje i powoli przy-
nosiło efekty – aby stworzyć oryginalny 
materiał WMQ, pracowaliśmy z zespołem 
trzy lata.

Okładkę płyty zaprojektował Rosław 
Szaybo – wieloletni przyjaciel Krzysztofa 
Komedy, który stworzył okładkę do jed-
nego z pierwszych albumów kompozyto-
ra Astigmatic, zaś ostatnią dla WMQ, co 
stanowi swoistą artystyczną klamrę dla 

tego unikatowego projektu. Wojtek 
Mazolewski podsumowuje ostatni 
album kwintetu: To płyta o życiu  
i śmierci, o przemijaniu i nietrwa-
łości wszystkich rzeczy, a jednocze-
śnie o radości i pięknie świata.

Wojtek Mazolewski Quintet in-
terpretuje jazz na swój unikalny, 
dekadencki a zarazem nostalgiczny 
sposób. Odzwierciedleniem ener-
gii scenicznej i charyzmy zespołu 
są wyprzedane koncerty i uznanie 
publiczności z najróżniejszych re-
jonów muzycznego świata. Czy 
muzyka kwintetu rzeczywiście 
ma taką moc? O tym będzie miała 
okazję przekonać się sucholeska 
publiczność już 11 września 2022 
roku.

Wojtek Mazolewski Quintet
11 września 2022r., godz. 19:00
sala widowiskowa
centrum kultury i Biblioteka 
Publiczna Gminy Suchy las
Ul. Szkolna 16
Bilety: 70/50 zł do nabycia  
w sekretariacie ckiBP oraz na 
www.bilety24.pl.

KLASYKA GATUNKU PODANA  
WE WSPÓŁCZESNEJ FORMIE
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Wystawa obejmuje kilkanaście portre-
tów psów, stworzonych zarówno technika-
mi tradycyjnego malarstwa 
jak i cyfrowo. Portrety naj-
lepszych przyjaciół czło-
wieka pokazują ich osobo-
wość, ich piękno i bliskość 
z człowiekiem. Poruszają 
kolorystyką i charakterem.

Autorka wybór tematyki 
tłumaczy: jakiś czas temu 
spełniło się moje kolejne 
marzenie – zamieszkaliśmy 
z psem. Lusia pokazała mi 
jak wspaniałym towarzy-
szem życia potrafi być pies 
i to ona wpłynęła na wybór 

tematu moich obrazów.
Wystawę można oglądać w holu Cen-

trum Kultury i Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Suchy Las przy ul. Szkolnej 16 do koń-
ca lipca. Wstęp wolny.

Przyjaciel jak malowany
Do końca lipca zapraszamy na niezwykłą wystawę malarstwa w holu CKiBP. Autorką prac 
jest Joanna Grzybowska – mieszkanka Chludowa, która jak sama mówi: tutaj znalazłam 
czas i miejsce na realizację mojej pasji jaką jest malarstwo.

W tym roku role się odwróciły i to my, 
CKiBP, gościliśmy u nas na wizycie stu-
dyjnej uczestników tegorocznej edycji Za-
prosia. 14 osób z bardzo różnych ośrodków 
kultury z całej Polski przyjechało do nas na 
3 dni, żeby inspirować się i poznawać. Spę-
dzanie pierwszego dnia zaproponowaliśmy 
naszym gościom w Poznaniu, gdzie poza 
spacerem i opowieściami o historii miasta, 
odwiedziliśmy Bramę Poznania oraz Sto-
warzyszenie Łazęga Poznańska. Mieliśmy 
tam okazję do rozmów z ludźmi prowadzą-

cymi te miejsca oraz poznania szczegółów 
na temat ich szerokiej działalności. Wszyst-
kie kolejne atrakcje odbyły się już na tere-

nie naszej gminy, dzięki czemu 
pochwaliliśmy się m.in. naszy-
mi nowymi filiami w Chludo-
wie i Złotnikach. Zamiast ty-
powego zwiedzania budynku 
CKiBP zaprosiliśmy naszych 
gości do gry terenowej, do 
której inspiracją był Wojciech 
Bogusławski oraz przybliży-
liśmy im sucholeskie legendy 
w formie teatrzyku kamishi-
bai. Uczestnicy Zaprosia brali 

też udział w warsztatach tańca z Zespołem 
Pieśni i Tańca Chludowianie, szyli torby ze 
starych banerów w związku z bliską nam 

ideą zero waste oraz dowiedzieli się jak 
rozmawiać z młodzieżą podczas szkolenia 
Ok boomer!. Przybliżyliśmy im też współ-
pracę z innymi jednostkami gminnymi na 
przykładzie sucholeskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, z którym kilka lat temu 
realizowaliśmy wydarzenie Nad brzegami 
Balatonu w Chludowie. Niezapomnianą 

atrakcją, zarówno dla gości, jak i organiza-
torów, było spotkanie z Golęczewiankami, 
które niesamowicie nas ugościły, a także 
oprowadziły nocą z pochodniami pokazu-
jąc piękno Golęczewa.

Poza tym napiętym grafikiem wizyty 
studyjnej po prostu dużo rozmawialiśmy, 
wymienialiśmy doświadczenia, śmialiśmy 
się i dobrze bawiliśmy.

Mamy nadzieję, że Zaprosie będą miło 
wspominać spędzony u nas czas i zaczerp-
ną inspiracji do wielu kolejnych tworzo-
nych wydarzeń, a nawiązane w tym czasie 
znajomości przerodzą się w trwałą kultu-
ralną współpracę.

mJ

Zaproś nas do siebie
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las w 2021 roku brało udział  
w programie Narodowego Centrum Kultury Zaproś nas do siebie. W ramach programu 
braliśmy udział w spotkaniach, szkoleniach i wizytach studyjnych w Łodzi i Lidzbarku 
Warmińskim, gdzie podglądaliśmy funkcjonowanie modelowych domów kultury  
i poszerzaliśmy nasze kulturalne horyzonty.
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Zapraszamy do kolejnej odsłony dowcipów w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana 
Strugarka, mieszkańca Biedruska.

WYCE PO NOSZYMU

W lani nauczycielka pyto się sza-
ranków czym zajmują się ich rodzice. 
Bachórki jedyn przez drugiego drą 
kalafy. Jak prawie wszyscy odpowie-
dzieli, pani się merkła, że siedzący w 
ostatniej ławce szczonek się waguje. 
Podchodzi i pyto się: – Twój tatuś co 
robi? Tyn wywola ślipia jak szyroko i 
langsam mówi: – Tak w zasadzie to nie 
wiem bo roz jest ślusorzem a zaś księ-
gowym. – Nie bardzo rozumiem – od-
powiada Pani. – Jo tyż, bo na wieczór 
ostrzy haja a na rano liczy bejmy. 

Żona mówi do ślubnego: – Tej, po-
wiedz mi ino jak to jest; jem aby tyle 
co wróbelek a tako bulaica jestem. 
Staruszek obciął ją z góry na dół i ki-
wając glacą odpowiada. – Ady ty nie 
wiesz, przecież wróbel może spucnąć 
na roz tyle co waży.

Biniu przylozł do ortopedy i narzeka, 
że mo niemożebny ból w kolańcu. Doktór 
obadoł staw i patrząc Biniowi prosto w 
ślipia mówi: – Panie Napierała, na ból w 
lewym kolanie niewiele możemy poradzić, 
bo to kwestia wieku. Biniu wstaje z zydel-
ka i z rachą odpowiada: – Z Pana jest ja-
kiś madaiczny lekarz, bo prawa gira jest 
tak samo stara a jednak nie boli.

Zyga i Miras pojechałi do Lusowa 
na ryby. Mirasowi brało co pochwila,  
a Zyga aby moczył knebla i zminioł ro-
bole. Po godzinie nerwerwer go chapnął 
i mówi do kompla: – Tej a tak właści-
wie, to na co chwytosz? Miras szpycnął 
z winkla i dla szportu powiedział, że na 
pastylki na syfilis. Zyga z mety ćpnął 
kanę i w te pyndy polecioł do apteki. 
Ledwie łapoł cug w dudy ale wygęgoł 
aptekarzowi, że mo mu dać trzy paczki 
pastylek na syfilisa. Tamtyn szpeknął 
spod seksów i pyto: – A co złapoł Pon? 
– No jeszczy nie ale znom jedno ekstra 
miejsce – rzucił Zyga.

Walc dla Mamy
W przeddzień uroczystości, 25 maja, w 

Starym Barze w Chludowie zrobiło się bar-
dzo tłoczno. Wszystko to za sprawą koncertu 
zatytułowanego „Walc dla Mamy”. W kuli-
sach i na korytarzu spotkać można było każdą 
grupę Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie. 
Byli i ci najmniejsi i ci najstarsi, ci bez 
tremy i ci z tremą. Trudno uwierzyć, 
ale w ciągu nieco ponad godzinnego 
wydarzenia przez scenę przewinęło się 
więcej niż 100 osób. Dla swoich ko-
chanych Mam zatańczyli Mali Chludo-
wianie, czyli grupy przedszkolne; Ko-
ziołki i Koniczynki, czyli grupy szkoły 
podstawowej; Wiatroki, czyli nasza 
młodzież licealna; Studenci, czyli ci, 
co studentami kiedyś byli lub nadal są 
oraz Rajlender, czyli rodzice, dziadko-
wie – ci najwcześniej urodzeni. Wystą-
pił także chór Cantus Familiaris.

Koncert był jak zawsze piękny, ko-
lorowy i wzruszający. Mamy tańczyły 
na scenie ze swoimi pociechami i bar-
dzo dobrze im to, mimo tylko jednej 
próby, wychodziło. Młodzież sprawiła 
niespodziankę swojej „zespołowej Ma-
mie” – pani choreograf Renacie Bana-
szewskiej, układając wiersz opowiada-
jący o wszystkich dotychczasowych 
latach pracy, koncertach i sukcesach, 
a na koniec Mamy zostały porwane do 
tytułowego walca. 

Wspaniale było po raz kolejny wspólnie 
świętować Dzień Matki i jednocześnie dzię-

kować wszystkim naszym Mamom za trud 
włożony w to, żebyśmy mogli tańczyć, wy-
stępować i zachwycać innych.
Majowe

W zeszłym roku nagraliśmy Litanię Lo-
retańską, chcąc przypomnieć i ożywić tra-
dycję nabożeństw majowych. Włączyliśmy 

się wówczas także w „Majowe” u Ojców 
Werbistów w Chludowie. W tym roku po-

stanowiliśmy kontynuować ten pomysł. 
W dwie niedziele maja nasi tancerze w 

ludowych strojach dołączyli do nabożeństw, 
które tego miesiąca odprawiane są regular-
nie przy kapliczkach i krzyżach. 22 maja 
byliśmy w Golęczewie, a 29 maja w Chlu-
dowie. Niezmiernie radowało nas, że nie 
jesteśmy sami. Towarzyszyli nam ci, którzy 
są w tych miejscach od lat, a także ci, którzy 
dzięki nam dopiero dowiedzieli się, że takie 
piękne nabożeństwa w maju odbywają się 
na terenie naszych miejscowości. Dodatko-

wo cieszy fakt, że nowe osoby, nie 
tylko dołączyły do „Majowego” z Ze-
społem, ale pozostały i już do końca 
maja w owych nabożeństwach brały 
udział. Wspaniale jest przypominać 
o tradycjach i przyczyniać się do ich 
ożywiania.
Dziecięce świętowanie

Dzień Dziecka to święto pełne ra-
dości. W tym roku w każdym zakątku 
gminy weekend 4 i 5 czerwca prze-
pełniony był atrakcjami dla najmłod-
szych. My także włączyliśmy się w te 
wydarzenia. W Golęczewie i Chludo-
wie nasi młodzi tancerze pokazali pu-
bliczności zabawy wielkopolskie oraz 
tańce i przyśpiewki śląskie. Co wię-
cej... wciągnęli widzów do wspólnej 
zabawy. Wszyscy szybko nauczyli się 
„Poszła po wodę”, a potem z pełnym 
skupieniem i niebywałą gracją zatań-
czyli śląskiego trojaka. 

Dziękujemy organizatorom za za-
proszenie, a uczestnikom za zaanga-
żowanie, bo nie ma nic lepszego jak 
wspólna integracja na ludową nutę.

ZPiT Chludowianie

Chludowianie kultywują tradycje
Przepiękny miesiąc maj już za nami. W czasie wakacji wspominamy jednak wydarzenia, 
które miały miejsce w minionym okresie.
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Trasa zrazu wydawała się łatwą, bo spo-
radycznie pojawiały się tylko trzcinowe 
tamy tworzące się na gałęzi, która utknęła 
w poprzek rzeki. Choć dla płynących po raz 
pierwszy i uczących się koordynacji zespo-
łowej, jej wąski nurt bywał problematyczny, 
to jednak wszyscy znakomicie sobie radzili. 
Dopiero leżące w poprzek rzeki trzy po-
tężne drzewa i przeprawy jakie trzeba było 
zrealizować by je pokonać, a wszystkie w 
odstępie tylko kilkuset metrów od siebie, 
spowodowały, że nastąpiło 
zmęczenie wśród uczestni-
ków spływu. Na szczęście 
po drodze zaplanowane mie-
liśmy ognisko, gdzie mogli-
śmy się ogrzać i wysuszyć 
mokre ubrania (niektórzy z 
własnej woli wskakiwali do 
rzeki, by pomóc innym prze-
prawić się przez przeszkody; 
niektórzy mieli mniej szczę-
ścia przy przeprawach i ich 
kajaki dziwnym zbiegiem 
okoliczności robiły „fikołka” 
mocząc doszczętnie swoich 
użytkowników…). Tradycyjna kiełbaska z 
ogniska i pajda chleba ze smalcem wszyst-
kim poprawiły humory. Słodkie lizakowe 
bezy oraz łódki składane z papieru uatrak-
cyjniły czas spędzony przy ognisku naszym 
najmłodszym kajakarzom. Bo spływ był ro-
dzinnym wydarzeniem i rodzinnie się świet-
nie na nim bawiliśmy. 

Płynnie, jak na kajakarki przystało, prze-
mieściłyśmy się na kolejne wydarzenie, 
tym razem do CKiBP w Suchym Lesie. W 
ostatnich dniach maja oraz 1 czerwca sala 
widowiskowa została przejęta przez pasjo-
natów kolejek w miniaturze. Wystawę zor-
ganizowało stowarzyszenie Nadwarciańska 
Kolej Drezynowa przy wsparciu finanso-
wym Powiatu Poznańskiego. Dla uatrakcyj-
nienia pobytu najmłodszym zwiedzającym 
przygotowałyśmy słodki poczęstunek w 
postaci ciasteczek i bajecznie kolorowych 
galaretek. Dodawały energii przy wpatry-
waniu się, oglądaniu i zachwytach nad po-
szczególnymi makietami. 

Na kolejne spotkanie z kolejką w minia-
turze zapraszamy na ostatnie wydarzenie 
z cyklu „Historia z nocy się wyłania” –  
3 września do Golęczewa.

Kiedy małe kolejki zostały już spakowa-
ne, przesiadłyśmy się do dużej, pełnowy-
miarowej i razem z pozostałymi uczestni-
kami Drezyniarza, wybrałyśmy się w retro 
podróż z Golęczewa do Czerwonaka i z po-
wrotem, ciesząc się widokami, gościnnością 
mieszkańców miejscowości, przez które 
przejeżdżałyśmy oraz zgłębiając swoją wie-

dzę na temat historii kolei w Wielkopolsce. 
I tak sunąc po torach, dotarłyśmy do 

najważniejszego wydarzenia GolęczeWia-
nek w roku i po dwóch latach przymusowej 
przerwy mogłyśmy w końcu spotkać się z 
Wami przy stawie na Tysiąclecia, by świę-
tować tegoroczne WIANKI. 

Tradycyjnie spędziliśmy czas na kulty-
wowaniu tradycji – plotłyśmy wianki (nie-
które były przecudowne) zarówno polskie, 
jak i ukraińskie (tak na ucho, powiemy Wam, 

że jedne i drugie wyglądają tak samo), dzie-
ci szukały najsłynniejszego kwiatu, kwiatu 
paproci, ale tym razem schowanego w stogu 
siana. Frajdy było co niemiara, brak ograni-
czeń w możliwościach rozrzucania, przerzu-
cania i buszowania w sianie, co sprawiło, że 
i my zatęskniłyśmy za czasem dzieciństwa, 
gdy wolno nam było wiele… 

Czarowność wianków zobowiązywała, 
więc wszystkie konkurencje i zabawy zwią-
zane były z tą tematyką: wyścig pająków/
żab, piernikowe zawody, przesmyk przez 
pajęczynę i taniec z miotłą (lepszą nawet niż 
nimbus 2000). Całość dopełniało stoisko 
wróżki Danuty, gdzie można było się zwie-
rzyć i uzyskać informacje na temat swojej 
przyszłości. A że w dzisiejszych czasach 
może być niepewna, wróżka profesjonal-
nie podeszła do sprawy i korzystała z naj-
lepszych rozwiązań w tej materii takich jak 

fusy, kula czy tarot. Na nic byłyby te wy-
siłki podczas wszystkich zabaw i konkur-
sów, gdyby nie można było tej uwolnionej 
energii odzyskać. Powerbanki ładowaliśmy 
dzięki przepysznej pomidorówce (tak mó-
wili ci, którzy przychodzili po raz kolejny 
po dokładkę), smakołykom z grilla czy też 
ciastom z domowych piekarni. Upał sprawił 
też, że ilość lemoniady jaką wypiliśmy była 
ogromna i spowodowała braki w naszych 
zapasach wody. 

Tradycją wianków jest również występ 
GolęczeWianek. Tym razem przebrane za 
czarownice skeczem i tańcem przy ognisku 
umiliłyśmy przybyłym ostatnie chwile chy-
lącego się do snu dnia. Jednak punktem kul-
minacyjnym każdej wiankowej imprezy jest 
oczywiście puszczanie wianków, u nas na 
stawie. Tak było i tym razem! Wydarzenie 
zakończyliśmy zabawą w remizie. 

Podczas tegorocznej imprezy wykorzy-
stałyśmy zgromadzenie takiej ilości miesz-
kańców Golęczewa i okolic, by zapytać ich 
w ankiecie, czego oczekują w przyszłości od 
naszego stowarzyszenia, jakich działań wy-
czekują, a które nie są im bliskie. Tę samą 
ankietę zamieściłyśmy na naszym funpage-u 
i zachęcamy tych, którzy nie wypełnili wer-
sji papierowej na wiankach, o zrobienie 
tego online. Pomożecie nam tym samym w 
planowaniu przyszłych działań. 

Wianki były też miejscem, 
gdzie idąc z duchem potrzeb 
jakie niesie nam obecna sy-
tuacja gospodarczo-politycz-
na, chciałyśmy pokazać jak 
można wykorzystać jedzenie 
do końca, nie marnując go a 
jednocześnie nie narzekając, 
że pieczywo jest już nie-
świeże a trzeci dzień z rzę-
du na kolację jest to samo. 
Zachęcamy wszystkich do 
niemarnowania jedzenia, 
niewyrzucania go, dzielenia 
się z innymi, jeśli sami nie 

jesteśmy w stanie zjeść. Do efektywnego 
wykorzystania jedzenia wykorzystałyśmy 
grill – kuchnię mobilną, a z kolei na warsz-
tatach plastycznych dla dzieci – szpule z za-
kładu produkcyjnego, które w normalnym 
układzie wylądowałyby na śmietniku.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
nas w działaniach, którzy skorzystali z zapro-
szenia i wspólnie z nami spędzali czas, tak 
cenny dla każdego. Dziękujemy za to co było 
i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych!

Ilona Ciok

Dziękuję wszystkim GolęczeWiankom 
i ich bliskim, za zaangażowanie i po-
święcenie w realizacji zadań, tych za-
planowanych, jak i tych co „wyskaku-
ją” znienacka.

Ilona Ciok
Prezes KGW GolęczeWianki

Wiosna u GolęczeWianek
Po długim i zimnym przedwiośniu (nie tylko w pogodzie) rozpoczęłyśmy intensywny czas 
wiosny od SPŁYWU KAJAKOWEGO rzeką Wełną z Koźlanki do Wągrowca.  

oglądaj suchylas.tv
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Szkoła podStawowa w golęczewie – zeSpół Szkół im. o. m. żelazka w chludowie

Program festynu był bardzo atrakcyjny 
i dzięki temu boisko szybko zapełniło się 
uczestnikami już przed godziną rozpoczę-
cia, czyli przed 15. Po uroczystym powi-
taniu przez prowadzącego Arka-
diusza Brysia oraz życzeniach 
skierowanych do dzieci od orga-
nizatorki – przewodniczącej Rady 
Rodziców Marty Przybyszewskiej, 
przedszkolaki z Golęczewa, pod 
przewodnictwem pań Nauczycie-
lek oraz pani Romy Jakubowskiej, 
zaprezentowały program przygo-
towany dla rodziców. Wspaniale 
sobie poradziły!

Na wszystkie dzieci podczas fe-
stynu czekały rewelacyjne stanowi-
ska zainteresowań: stoisko pszcze-
larza pana Andrzeja Kaźmierczaka, przy 
którym można było zgłębić wiedzę na temat 
miodu, pszczół i pracy bartnika; stoisko 
informatyczne państwa Trzeciaków, gdzie 
dzieci mogły pobawić się biorąc udział w 
loterii z nagrodami; wspaniałe warsztaty 

afrykańskie pani Anny Grzegorskiej, pod-
czas których poprzez zabawę dzieci pozna-
wały i utrwalały angielskie słówka oraz za-
poznały się z kulturą afrykańską.

Następnie następowały kolejno po sobie 
zaplanowane części festynu. Najpierw od-
była się rozgrzewka poprowadzona przez 
piłkarzy GKS Golęczewo. Dzieci (w znacz-
nej części chłopcy) z chęcią skorzystały z 
zabaw piłkarskich. W tym samym czasie 

dołączyły do nas le-
gendy Lecha Poznań: 
Mirosław Okoński oraz 
Jarosław Araszkiewicz. 
Panowie podpisywa-
li plakaty Kolejorza, 
klubu, który całkiem 
niedawno zdobył tytuł 
Mistrza Polski. Spo-
ra rzesza fanów piłki 
nożnej była zachwy-
cona obecnością zna-
nych piłkarzy. Nieco 
później przybył repre-
zentant Polski – Łu-
kasz Trałka.

O godzinie 16 na 
scenie zaprezentował 
się Zespół Pieśni i 
Tańca Chludowianie. 
Tancerki i tancerze w 
cudownych strojach, 
pod kierownictwem 
pani Moniki Nikle-
wicz, porwali publicz-
ność do radosnych 
pląsów. Uczestnicy fe-
stynu mogli obcować 
z tradycyjnymi regio-
nalnymi pieśniami i 
przyśpiewkami z róż-
nych zakątków Polski, 

a także dołączyć do wspólnej zabawy.
Po krótkim odpoczynku po pląsach, roz-

poczęliśmy konkurencje sportowe. Dzieci 
przy każdym z pięciu stanowisk otrzymy-
wały pieczątkę. Po przejściu wszystkich 
konkurencji czekały na nie nagrody ufun-
dowane przez Radę Rodziców oraz Spon-
sorów.

W sobotę pogoda nam sprzyjała. Było 
bardzo ciepło. Dlatego, kiedy od godziny 
17 strażacy z OSP Golęczewo uruchomili 
kurtynę wodną, a następnie pianę, szalonej 

zabawie dzieci nie było końca! 
Oprócz powyższych atrakcji, 

przez cały czas imprezy jej uczest-
nicy mieli możliwość poczęstowa-
nia się wypiekami przygotowanymi 
przez kochane mamy, spróbowania 
waty cukrowej i popcornu, przy-
gotowywanych przez panią Daszę 
z Ukrainy i pana Rafała Polaszew-
skiego, zjedzenia hot-doga z food-
tracka Bagietkownia. Nieustannym 
zainteresowaniem dzieci cieszył 
się namiot, gdzie zaplatane były 
kolorowe warkoczyki, było malo-

wanie twarzy przez panią Marzenę Konar-
czyk, a także gdzie powstawały balonowe 
cuda, które bez chwili wytchnienia przez 
cały czas tworzył pan Mikołaj Włocławski. 
Była też oczywiście ogromna dmuchana 
zjeżdżalnia, bez której większość dzieci 
nie wyobraża sobie festynu. Dzieci mogły 
obejrzeć także wspaniałe wozy terenowe, 
takie jak Land Rover Defender, Mitsubishi 
Pajero, Ził.

Wszystkie atrakcje, które pojawiły się 
na festynie były bezpłatne i ufundowane 
przez Radę Rodziców, Sołectwo Golęcze-
wo oraz Sponsorów.

Festyn z okazji Dnia Dziecka z pewno-
ścią należał do udanych. Chciałabym jesz-
cze raz bardzo serdecznie podziękować: 
Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzi-
com – Paniom, które upiekły ciasta, Pa-
nom, którzy pomogli w części technicznej, 
pani Sołtys Katarzynie Kachel oraz Radzie 
Sołeckiej, w szczególności panu Arkadiu-
szowi Brysiowi za poprowadzenie festynu, 
Zespołowi Pieśni i Tańca Chludowianie, 
GKS Golęczewo, Drużynie Wiary Lecha, 
Kołu Gospodyń Wiejskich z Golęczewa, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Golęczewa, 
państwu Trzeciakom i  firmie JTC, pani 
Annie Grzegorskiej, pani Marzenie Konar-
czyk, panu Mikołajowi Włocławskiemu, 
panom Łukaszowi i Radkowi Kotulskim 
oraz wszystkim osobom, które podczas or-
ganizacji i realizacji festynu dały swój czas 
i wsparcie! Bardzo wszystkim dziękuję!

marta Przybyszewska 
Przewodnicząca Rady Rodziców  

Szkoły i Przedszkola w Golęczewie

Dorośli – dzieciom!
W sobotę 4 czerwca na boisku sportowym w Golęczewie odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Była to pierwsza tego typu impreza po zakończeniu pandemii, dlatego była długo 
wyczekiwana przez dzieci. Od wielu lat organizacją wydarzenia zajmuje się Rada Rodziców 
Zespołu Szkół im. o Mariana Żelazka filii w Golęczewie.
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Już na początku marca każda klasa została 
podzielona na cztery zespoły, które otrzyma-
ły konkretne zadania do wykonania w okre-
ślonym terminie. Co dwa tygodnie liderzy 
grup zdawali sprawozdanie z wykonania 
zadań. Pokaz efektów pracy odbył się 17-
18 maja. Uczniowie prezentowali dorobek 
ludów starożytnych: mieszkańców Mezopo-
tamii, Egipcjan, Greków i Rzymian. Musieli 
przedstawić scenkę, wykonać plakaty, ma-
kiety, modele. 

Pomysłowość i zaangażowanie niektórych 
zespołów były zadziwiające! Można było 
oglądać model piramidy, Koloseum i Bra-
my Isztar, a także steli z Kodeksem Ham-
murabiego. Piątoklasiści wcielali się w role 
faraona, władcy Babilonii, Juliusza Cezara, 
bogów greckich; omawiali piramidę władzy 

kraju nad Nilem, cechy egipskich bóstw, or-
ganizację armii rzymskiej, dzieje pisma. 

Poza ogromną dawką wiedzy była to 
również świetna zabawa!

Jolanta Jedynak

Projekt piątoklasistów
Wiosną uczniowie obu klas piątych realizowali projekt edukacyjny „Starożytne cywilizacje”. 

Rambit
Połączenie nauki z zabawą to najlepszy 
sposób utrwalania wiedzy, a przy okazji 
zwiększania sprawności.

3 czerwca młodzi matematycy i spor-
towcy z klas 3 i 4 rywalizowali w turnieju 
„Rambit”, podczas którego rozwiązywali 
zadania matematyczne przeplatane ćwicze-
niami sprawnościowymi. W części matema-
tycznej dzieci układały tangramy, uzupeł-
niały magiczne kwadraty, kodowały i grały 
w bingo z tabliczką mnożenia, natomiast w 
części sportowej uczestniczyły w następu-
jących konkurencjach: bieg w kamizelce, 
skoki dodawane oraz „rzuć i skacz”. 

W tegorocznych zmaganiach brały 
udział trzy grupy, więc dla wszystkich 
uczniów znalazło się miejsce na podium. 

I miejsce zdobyła grupa II w składzie: 
Luka Cieśla, Antonina Papierz, Lena Woj-
nowska, Maxymillian Bilewicz. II miejsce 
wywalczyła grupa I w składzie: Patrycja 
Pędzińska, Zofia Cegiel, Julia Bargiel, 
Emilia Węcławiak, Antonina Mikołajczyk. 
III miejsce zajęła grupa III w składzie: Igor 
Baumgart, Leon Dekiert, Franek Nowak, 
Maksymilian Groszak, Piotr Pamuła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Renata Urbaniak

Najpierw, o godzinie 8, nastąpiło poże-
gnanie absolwentów. Na uroczystości po-
jawili się zaproszeni goście: Pan Radosław 
Banaszak i Pan Krzysztof Łączkowski, rad-
ni Gminy Suchy Las, Pani Roma Bandosz, 
przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Jan 
Kucharski i Pani Grażyna Kobyłka ze Sto-
warzyszenia Biedrusko. Licznie przybyli 
rodzice ósmoklasistów oraz nauczyciele.  

Najważniejsi oczywiście byli absolwen-
ci. Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
i uroczystym przekazaniu sztandaru szko-
ły młodszym kolegom, mogli w pełni od-
czuć, że już wkrótce opuszczą na zawsze 
mury naszej szkoły. Pani Dyrektor Marze-
na Szymańska wręczyła im świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej. Od Rady 
Rodziców otrzymali dyplomy absolwenta, 
a dumni posiadacze świadectw z wyróż-
nieniem – także pamiątkowe medale. 

Po raz drugi w historii 
szkoły przyznano nagrody 
„Złota Podkowa” tym z nich, 
którzy w siódmej i ósmej 
klasie uzyskali średnią ocen 
5,25 i więcej oraz wzorowe 
zachowanie. Byli to: Anto-
nina Łopka, Jagoda Nowak, 
Aleksandra Orłowicz i Hu-
bert Stachowiak. Po otrzyma-
niu statuetek wpisali się do 
Księgi Złotej Podkowy. Ich 
rodzice zostali uhonorowani 
dyplomami. 

Nie był to koniec nagród. 
Trzy absolwentki o najwyż-

szej średniej ocen otrzymały Nagrodę 
Wójta Gminy. Wręczył ją Pan Radosław 
Banaszak, który przekazał także nagrodę 
władz samorządowych dla Antoniny Łopki 
za połączenie osiągnięć naukowych z pra-
cą na rzecz społeczności lokalnej. Następ-
nie Jagoda Nowak z rąk Pana Jana Kuchar-
skiego dostała nagrodę za wkład w rozwój 
lokalnej kultury. 

Wychowawczynie klas ósmych, Panie 
Bogdana Sulińska i Agnieszka Drabikow-
ska-Śrama, wręczyły podziękowania ro-
dzicom, którzy przez kilka lat pomagali 
w organizacji różnych szkolnych przed-
sięwzięć. Na tym zakończyła się oficjalna 
część uroczystości. 

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wypro-
wadzeniu sztandaru, absolwenci zaprezen-
towali krótki program artystyczny. Jego 
najważniejszym punktem było odtańczenie 

poloneza. Wielu rodzicom łza kręciła się 
w oku na widok ich dzieci, już tak doro-
słych… Były podziękowania, refleksje, 

wzruszające piosenki. Na 
koniec siódmoklasiści z hu-
morem pożegnali starszych 
kolegów, przyznając im dow-
cipne tytuły i obdarowując 
ich dyplomami i bukietami… 
cukierków. 

O godzinie 10 zaczęła się 
uroczystość zakończenia roku 
szkolnego klas 4-7. Ucznio-
wie o wysokiej średniej ocen 
otrzymali z rąk Pani Dyrektor 
świadectwa z wyróżnieniem. 
Było to ogromne przeżycie, 
zwłaszcza dla czwartoklasi-
stów, którzy cenzurkę z biało-

Zakończenie roku szkolnego
Rok szkolny 2021/2022 już za nami! 24 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Biedrusku zakończyli go bardzo uroczyście. 
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Do pokonania mieli trasę liczącą ok.  
8 km oraz rozwiązanie kilku trudnych za-
dań. Sprawnie udało się wymyślić krótki 
wierszyk o kole Włóczykij, rozpoznać mi-
jane gatunki roślin oraz odgadnąć… roz-
miar buta pani Gosi (opiekuna koła). 

W czasie dłuższego postoju nad wodą 
uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawo-
stek na temat Samicy, której nazwa (noto-
wana już w 1413 r.) w staropolszczyźnie 
oznacza po prostu stare koryto rzeki. Rze-
ka, o długości 36,5 km, ma swoje źródło 
w bagnistym zagłębieniu, położonym 1,5 
km na zachód od Jeziora Kierskiego, przez 
które zresztą przepływa. 

W Gajówce Sobota zastaliśmy przygoto-
wane ognisko. Ogromną niespodzianką dla 
wszystkich uczestników wyprawy okazał 
się tort z wizerunkiem turystycznego buta. 
Słodkiego prezentu nie mogło zabraknąć 
w czasie pożegnalnej, rodzinnej wyprawy, 
wieńczącej bieżący rok szkolny. 

Nie obyło się bez upominków, niezbęd-
nych w plecaku każdego turysty. Dzieci 
otrzymały mapki, notesy, podręczne przy-
borniki, apteczki.

Chwilą wzruszenia dla opiekunek koła 
było podziękowanie od rodziców i uczniów 
klasy trzeciej, kończących w tym roku swą 
przygodę z kołem turystycznym. Wspólne 
zdjęcie Włóczykijów: Idy, Janka, Kornelii, 
Maxa, Stasia i Stefana oraz własnoręcznie 
wykonana maskotka włóczykija, zostaną z 
nami na długie lata i zawsze będą przypo-
minać o wyjątkowych chwilach i emocjach 
w czasie wycieczek. 

23 czerwca odbył się uroczysty apel, 
na którym wręczono odznaki turystyczne 
PTTK najbardziej wytrwałym wędrowcom 
z klas pierwszej i drugiej. 

Siedmiomilowe Buty w stopniu srebr-
nym otrzymali: Antonina Bartkowiak, Julia 
Błażak, Oliwia Błażak, Michał Budziejko, 
Artur Guźniczak, Alicja Janowska, Barba-

ra Janowska, Antoni Kaczmarek, Tymote-
usz Niklewicz, Łucja Żuberek.

Włóczykije z klasy trzeciej zostali po-
żegnani 24 czerwca w czasie zakończenia 
roku szkolnego. Opiekunowie koła wrę-
czyli im pamiątkowe dyplomy i zdjęcia 
przystrojone wszędobylską cykorią po-
dróżnik, która niczym wędrowiec zawsze 
rośnie przy drodze.

Odznakę Siedmiomilowe Buty w stop-
niu srebrnym zdobyli:  Ida Bartkowiak, 
Stanisław Błaszczyński, Max Czerniewski, 
Kornelia Domin, Jan Kaczmarek, Stefan 
Kaźmierowski. 

Gratulujemy wszystkim Włóczykijom!  
Małym wędrowcom, którym nie udało się 
w tym roku szkolnym uzyskać wymaga-
nych 30 punktów, życzymy wytrwałości i 
powodzenia w kolejnym. W trasę ruszamy 
już od września! 

Serdecznie dziękujemy Pani Sołtys Go-
lęczewa Katarzynie Kachel za pomoc 
w sfinansowaniu tortu dla Szkolnego 
Koła Turystycznego Włóczykij. Wyrazy 
wdzięczności kierujemy do Pani Małgo-
rzaty Dawidowskiej z Referatu Promo-
cji Gminy za przekazane upominki dla 
dzieci. Dziękujemy Pani Małgorzacie 
Kaźmierowskiej za zaangażowanie w 
przygotowanie wyprawy i „oprawę kuli-
narną”; Panom: Tomaszowi Franczakowi 
i Łukaszowi Żuberkowi za organizację 
ogniska oraz Pani Dominice Czerniew-
skiej za relację fotograficzną; Panu Ste-
fanowi Czerniewskiemu za nagranie i 
zmontowanie filmu z rodzinnej wyprawy, 
który można obejrzeć na www.facebook.
com/WloczykijGoleczewo.

małgorzata Golec
Dorota Polichnowska

Julia Żuberek

Włóczykije w Dolinie Samicy
18 czerwca, w piękny, sobotni poranek, wędrowcy koła turystycznego zebrali  się przy budynku 
Szkoły Podstawowej w Golęczewie, skąd udali się do Doliny Samicy oraz Gajówki w Sobocie. 

Dzień Dziecka – Dzień Talentów
Jak zorganizować szkolny Dzień Dziecka, by uczniowie nie tylko przyjemnie spędzili czas, 
ale też wzbudzili podziw swoich rówieśników? W Biedrusku jest na to sposób. 

W środę 1 czerwca odbył się pokaz talen-
tów uczniowskich. Rankiem prezentowali 
je uczniowie klas 4-8, a przed południem 
dzieci z klas młodszych. Rówieśnicy i na-
uczyciele mogli podziwiać występy wokal-
ne, taneczne, plastyczne, gimnastyczne, grę 
na różnych instrumentach (keyboard, uku-
lele, gitara elektryczna), mistrzowską grę 
w piłkę, jazdę na deskorolce, na rolkach, 
pokaz karate, układanie kostki Rubika 
na czas, konstrukcje z klocków Lego, im-
ponującą kolekcję minerałów, skompliko-
wane układy akrobatyczne, własnoręcznie 
napisane i zilustrowane książki oraz mnó-
stwo innych umiejętności i zainteresowań. 
Najbardziej zaskoczył nas uczeń klasy 1b, 
Michał, który zna nazwy stolic wszystkich 

państw świata! 
Zwieńczeniem tak emocjonujących 

i angażujących zajęć było pójście z wycho-
wawcami na lody, ufundowane przez Radę 
Rodziców. Dziękujemy! 

Jolanta Jedynak

czerwonym paskiem dostali po raz pierw-
szy w życiu. Było ich aż 27. Życzymy im 
powtórzenia tego sukcesu w kolejnych 
latach! Potem wychowawcy klas wręczyli 
podziękowania rodzicom najbardziej zaan-
gażowanym w życie szkoły. Uroczystość 
zakończyła się występem piątoklasistów, 
którzy wprawili wszystkich w wakacyjny 
nastrój. 

W samo południe swoje zakończenie 
roku miały dzieci z klas 1-3. Tu pięknie 
zaprezentowali się, także przed licznie 
przybyłymi rodzicami, trzecioklasiści. 
Po uroczystości wszyscy rozeszli się do 
klas, by otrzymać z rąk wychowawców 
świadectwa. 

Życzymy pięknych, słonecznych, bez-
piecznych wakacji! Wypoczęci i pełni za-
pału wracajcie we wrześniu!

Jolanta Jedynak
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Zdalna praca uczniów pozwoliła zreali-
zować zadania, zaplanowane na tę fazę pro-
jektu, natomiast czerwcowe spotkanie dało 
możliwość wzajemnego poznania się oraz 
doskonalenia umiejętności komunikacyj-
nych w języku angielskim – również pod-
czas pracy w międzynarodowych grupach. 
Gościliśmy w tym czasie ośmiu uczniów  

i trzech nauczycieli z partnerskiej szkoły  
w Chorwacji i taki sam zespół ze szkoły w 
Portugalii. Niestety z przyczyn formalnych 
nie dotarła grupa z włoskiej szkoły partner-
skiej. Wszyscy uczniowie zostali przyjęci 
przez rodziny naszych uczniów, uczestni-
czących w projekcie.

Program spotkania był szczególnie bo-
gaty, jako że zbiegło się ono z obchodami 
Dni Gminy Suchy Las, a koncerty stano-
wiły okazję do wspólnej zabawy. Na nie-
dzielę zaplanowano wspólną wycieczkę do 
Rogalina. Pałac i jego otoczenie zrobiły na 
gościach ogromne wrażenie, a prezentacja 
wnętrz w języku angielskim poszerzyła 
wiedzę uczniów z zakresu historii, polityki 

i sztuki, jednocześnie doskonaląc ich umie-
jętność zrozumienia języka mówionego.  
W poniedziałek po porannym powitaniu  
w szkole, uczniowie rozpoczęli pracę w 
międzynarodowych grupach nad kalenda-
rzem na przyszły rok, wykorzystującym 
materiały graficzne ze spotkania w Por-
tugalii. Po południu cała grupa udała się 

do Soboty do Centrum Tenisowego, gdzie 
każdy mógł popisać się swoją sprawnością 
lub nauczyć się nowej. 

We wtorek 28 czerwca, w 66. rocznicę 
pierwszych w PRL strajków i demonstra-
cji, uczestnicy projektu spotkali się pod 
Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, 
a następnie rozpoczęli spacer przez miasto. 
Mimo rozkopanych ulic i Starego Rynku 
goście dostrzegli piękno starej architek-
tury Poznania, obejrzeli koziołki i odbyli 
krótkie szkolenie w języku angielskim  
z zakresu pieczenia rogali w Rogalowym 
Muzeum. 

Środa była ostatnim dniem zajęć projek-
towych. Uczniowie wraz z nauczycielami 

spotkali się w Centrum Kultury w Suchym 
Lesie z Wójtem Gminy Grzegorzem Wojte-
rą, który wręczył gościom ze szkół partner-
skich certyfikaty, potwierdzające ich udział 
w końcowej fazie projektu. Również i tym 
razem podziwiali nowoczesne wyposażenie 
i rozwiązania architektoniczne budynku. 
Suchy Las ogromnie podobał się naszym 
gościom, a nauczycielka z chorwackiej 
szkoły stwierdziła, iż bardzo chciałaby tu 
zamieszkać wraz ze swoją rodziną. Żało-
wała tylko, że z powodu prac serwisowych 
basen był zamknięty i nie mogła popływać. 
Czasami warto posłuchać opinii odwiedza-
jących, aby uświadomić sobie, w jakim 
wspaniałym miejscu mieszkamy, bo zabie-
gani nie zawsze o tym pamiętamy.

Takie międzynarodowe spotkanie to 
także okazja, by kolejnej grupie pokazać 
nasz kraj, a choćby jego małą część. Wszy-
scy goście byli w Polsce po raz pierwszy 
i zabrali ze sobą obraz naszego kraju taki, 
jaki widzieli w Suchym Lesie. Po powrocie 
jedna z portugalskich nauczycielek napisa-
ła: – Bardzo podobała mi się Polska, tak 
zielona, dobrze zorganizowana i czysta. 
Dzięki takim opiniom nasz kraj postrzega-
ny jest nie jako zapomniane peryferie Eu-
ropy, ale jako przyjazne miejsce, o bogatej 
kulturze i historii, ale także nowoczesne  
i stale rozwijające się.  Anna małłek

 Koordynator projektu

WIELKI FINAŁ ERASMUSA
Dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego rozpoczęło się ostatnie międzynarodowe 
spotkanie w ramach projektu „A school of democracy – we know our rights and duties”, 
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. Stanowiło ono dopełnienie 
działań online w marcu br. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasła-
mi: „Podróżą każda miłość jest” (wiersze), 
„Jak wygląda miłość?” (ilustracje).

Tytuły konkursów pochodzą z wierszy 
wybitnego poety Jonasza Kofty, który w 
tym roku świętowałby swoje osiemdziesią-
te urodziny, a który był patronem naszych 
poetyckich oraz ilustratorskich zmagań.

Dzięki Radzie Rodziców już drugi raz 
mieliśmy możliwość wydania poezji autor-

stwa naszych uczniów. Cieszy nas także to, 
że co roku w projekcie bierze udział coraz 
więcej chętnych młodych poetów i ilustra-
torów.

To wielka radość mieć w bibliotece 
tomy poetyckie z wierszami naszych czy-
telników, a jeszcze większa widzieć szczę-
ście na twarzach autorów!

Justyna Rudomina i monika Jabłuszewska
Panie z biblioteki

PODRÓŻĄ KAŻDA MIŁOŚĆ JEST
Na półkach naszej biblioteki można znaleźć wyjątkowe wydawnictwo. To tomik poetycki 
z wierszami i ilustracjami autorstwa naszych uczniów. Jest piękny, kolorowy i urzekający! 
Zamieszczone w nim prace są efektem konkursów walentynkowych ogłoszonych na 
początku tego roku.

Ale draka! Nie 
znasz Franka 
Jaśkowiaka?!

Franciszek Jaśkowiak urodził się i miesz-
kał na terenie naszej gminy. Był propagato-
rem ochrony środowiska oraz krajoznaw-
stwa, a dzięki jego staraniom utworzono  
Wielkopolski Park Narodowy. W naszej 
szkole w 39. rocznicę jego śmierci odbyła 
się premiera projektu, który przybliża jego 
postać uczniom. 

Projekt przygotowywany w bibliotece 
z klasą czwartą obejmował m.in. stworze-
nie interesujących materiałów na zajęcia 
lekcyjne, w tym interaktywnego drzewa 
– infografiki zawierającej najważniej-
sze informacje o Franciszku Jaśkowiaku. 
Oprócz ukrywających się w koronie drze-
wa informacji tekstowych oraz zdjęć, na 
jednej z gałęzi pojawił się także film – mó-
wiona prezentacja. W lektorów wcielili się 
uczniowie klasy 4a. Drzewo interaktywne 
wraz z innymi materiałami poświęconymi 
przyrodzie oraz ekologii stanowi materiał 
na lekcje wychowawcze, biologii, edukacji 
wczesnoszkolnej.

Justyna Rudomina i monika Jabłuszewska
Panie z biblioteki
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W tym roku zależało nam na zupełnie 
innych przedsięwzięciach, autorskich, nie-
typowo przygotowanych, miałyśmy też 
ochotę na odrobinę teatru. I tak oto naro-
dziły się dwa niezwykłe działania.

JeSTeM OrYGinaŁeM – w tym 
projekcie wykorzystałyśmy podwójne zna-
czenie słowa „oryginał” i 
skupiłyśmy się na dwóch 
istotnych działaniach. 

Przy pomocy naszych 
finalistów i laureatów kon-
kursów przedmiotowych 
z języków obcych zapre-
zentowałyśmy dzieciom i 
młodzieży fragmenty dzieł 
literackich w oryginalnych 
językach. Idealnie wpisała 
się w ten projekt obecność 
uczniów z Ukrainy – utwór 
po ukraińsku również po-
jawił się w naszym zestawieniu: uczennica 
naszej szkoły Iryna przeczytała nam piękną 
opowieść dla dzieci pt. „101 latarni mor-
skich”. Podczas Tygodnia Bibliotek mogli-
śmy także wysłuchać po hiszpańsku „Don 
Kichota” (lektorkami były  nagrodzone w 
konkursie wojewódzkim uczennice), frag-
ment „Dziennika cwaniaczka” (czytany 
przez Nadię, laureatkę Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego), fragment 
„Pinokia” po włosku, który zaprezentowa-
ła Laura oraz urywek książki dla dzieci au-
torstwa Janoscha, odczytany po niemiecku 
przez Tymona. Do filmów, które codzien-
nie ukazywały się na bibliotecznym kanale 
YouTube, przygotowałyśmy napisy, które 
pozwoliły zrozumieć wszystkim treść pre-
zentowanych dzieł. Warto zaznaczyć, że to 
działanie niosło ze sobą dodatkowe cele: 
promocję sukcesów uczniowskich oraz 
zachęcenie uczniów do nauki języków ob-
cych.

Swoimi działaniami chciałyśmy także 
pokazać uczniom, że świat wokół nich jest 
interesujący, ponieważ jest różny, że „in-
ność” niesie z sobą siłę i piękno. Panie z 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zaprezentowały uczniom fragmenty trzech 
książek, które pozwalają to zrozumieć. W 
roli głównej wystąpiły naprawdę świetne 
tytuły: „Inny niż wszyscy”, „Wyspa mojej 
siostry” oraz „Kosmita” odczytane przez 
panią Ewelinę, doradcę zawodowego, pa-
nią Małgorzatę, szkolnego pedagoga oraz 
panią Annę, nauczyciela wspomagającego.

na cZacie Z adaMeM –  „Czaty” 
Adama Mickiewicza na nowo odczytane? 
Dlaczego nie? A co jeśli uczniowie przed-

stawią inscenizację, ale głosu użyczą akto-
rom... nauczyciele? Z dyrektorem na czele! 
Z takim dubbingiem to się musiało udać! 

„Czaty” to piękna Mickiewiczow-
ska ballada (z którą wiążą się nasze osobi-
ste wspomnienia) i od jakiegoś czasu mia-
łyśmy ochotę się z nią zmierzyć. Tydzień 

Bibliotek okazał się idealnym momentem 
na to przedsięwzięcie, a  w tegoroczne ha-
sło „Biblioteka – świat w jednym miejscu” 
nasz pomysł wpisał się idealnie. Zależało 
nam także na tym, by połączyć przestrze-
nie czasowe. Tak oto powstały nowe  „Cza-
ty”, pięknie wybrzmiewające podwójnym 
znaczeniem: Wojewoda ze swym pomoc-
nikiem czatują w krzakach, a niewiasta 
„dzierży swego smartfona” i czatuje z uko-
chanym. 

Świat przeszły i teraźniejszy w jednym 
miejscu. Trwa. Do naszego spektaklu po-
wstała piękna zapowiedź, a także film.

kSiĄżkOWe HiTY – to jedyna „po-
wtórzona” akcja w naszym zestawie na Ty-
dzień Bibliotek. Wracamy do niej, ponie-
waż nasi czytelnicy bardzo ją lubią, wręcz 
o nią dopytują. Dlaczego? Dzięki niej mają 
realny wpływ na nowości, które trafiają do 
biblioteki. Samo działanie jest proste – to 
najzwyklejsze głosowanie na ulubioną 
książkę, ale zwycięskie tytuły zostają za-
kupione do biblioteki! 

Prawdę mówiąc, w tegoroczne hasło 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu” 
wpisałyśmy się trochę przypadkowo, bo 
cała akcja planowana była przez nas sta-
rannie już wczesną jesienią, a wówczas nie 
wiedziałyśmy, jak będzie brzmiało motto 
na 2022 rok. Ale jak wiemy, przypadki nie 
istnieją, tak po prostu miało być! 

***
24 czerwca, w dzień zakończenia roku 

szkolnego, otrzymałyśmy radosną wia-
domość. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich przyznało naszej bibliotece wy-
różnienie dodatkowe za akcję „Jestem ory-

ginałem!” w konkursie na najciekawsze 
wydarzenie zorganizowane podczas Tygo-
dnia Bibliotek. W uzasadnieniu czytamy: 
„Doceniając wysoki poziom, oryginalność 
i różnorodność działań bibliotek upo-
wszechniających czytelnictwo”.

Justyna Rudomina i monika Jabłuszewska
Panie z biblioteki

XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek!
Tych kilka bibliotecznych dni wypełniła wzmożona praca, ale także wiele zabawy. Było 
twórczo, oryginalnie i radośnie.

Patroni 
naszych ulic
Codziennie, w drodze do szkoły, 
do pracy lub podczas spacerów, 
przemierzamy ulice Kubackiego, 
Zielińskiego czy Czarnieckiej. 

Czy wiemy, kim oni byli? Dlaczego 
ich nazwiska znalazły się na planie Su-
chego Lasu? Projekt „Patroni naszych 
ulic” pomógł uzyskać odpowiedzi na 
powyższe pytania. Jest to wspólne 
dzieło uczniów i bibliotekarzy naszej 
szkoły. Przy tworzeniu interaktywne-
go, wirtualnego spaceru grupa projek-
towa korzystała z literatury dostępnej 
w bibliotece, szczególnie z opracowań 
pana Ryszarda Chruszczewskiego, 

konsultowała się także z historykiem 
oraz z panią Barbarą Stachowiak, 
redaktor naczelną „Gazety Suchole-
skiej”, która o patronach naszych ulic 
wie prawdopodobnie wszystko!

W edukacyjnej grze zawarliśmy nie 
tylko sylwetki osób, których nazwiska 
noszą arterie Suchego Lasu, ale także 
quiz, który pomoże sprawdzić, ile z wia-
domości pozostało w naszych głowach.

Serdecznie zapraszamy do dydak-
tycznej, ale fascynującej zabawy za-
równo dzieci i młodzież, jak i wszyst-
kich, którzy chcą poznać sucholeskich 
bohaterów. Mamy nadzieję, że projekt 
nie tylko przybliży kontekst histo-
ryczny, kulturowy i społeczny cza-
sów, w których patroni żyli, tworzyli 
i działali, ale również umocni nasze 
poczucie wspólnoty w miejscu za-
mieszkania i więź z poprzednikami 
– https://view.genial.ly/623068524fc-
b760018a1f11b/interactive-content-
patroni-naszych-ulic.

monika Jabłuszewska i Justyna Rudomina
Panie z biblioteki
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Dzięki uprzejmości i zgodzie dyrek-
cji, dzień ten był wolny od tradycyjnych 
zajęć lekcyjnych.  Było mnóstwo dobrej 
zabawy, słonecznie, kolorowo i sportowo! 
Lody, popcorn, malowanie twarzy i tatu-

aże, zjeżdżalnie dmuchane, bin-
go, konkurencje sportowe, pokaz 
breakdance, speedcubing, tenis 
stołowy, cymbergaj…  i wiele 
innych atrakcji czekało tego dnia 
na naszych uczniów. 

Do wygrania było ponad 100 
nagród rzeczowych w różnych 
konkurencjach. Na wszystkich 
czekały słodkie upominki. 

 Pogoda dopisała, a pozytywna 
energia, uśmiechy i radość towa-
rzyszyły wszystkim cały dzień! 
Wolontariat szkolny działał  
z nami!

Organizator: Rada Rodziców

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień
1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie od samego rana 
rozbrzmiewała taneczna muzyka! 

Szkoła podStawowa nr 1 im. wojciecha boguSławSkiego w Suchym leSie

Ich organizatorem i przewodnikiem 
był nauczyciel historii Ryszard Chrusz-
czewski. W przygotowania zaangażowa-
ni byli uczniowie należący do Samorządu 
Uczniowskiego, pracujący pod kierunkiem 
pani Justyny Marciniak. Opracowali plakaty 
i ulotki pod wspólnym hasłem „Poznaj swój 
fyrtel”, które ukazywały uczniom ciekawe 
miejsca na terenie gminy.

2 i 3 czerwca uczniowie klas ósmych  z 
wychowawcami i opiekunami  uczestniczy-
li w wycieczkach po gminie, których trasa 
prowadziła przez Złotniki, Golęczewo, Zie-
lątkowo, Chludowo, Biedrusko i Morasko. 

Około godziny 9 wyjechaliśmy autoka-
rem z Suchego Lasu kierując się do Złotnik. 
Tam uczestnicy poznali historię zabytko-
wego dworca kolejowego, pałacu – dawnej 
posiadłości rodziny Hoffmeyerów oraz nie-
istniejącego obecnie Zakładu Doświadczal-
nego Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Kolejnym etapem wycieczki było Golę-
czewo. Uczniowie zobaczyli tu szachulco-
wy dworzec, dawną „Gospodę pod Złotą 
Gwiazdą”, zabytkowe domy, szkołę, figurę 
NMP, starą remizę i cmentarz ewangelicki. 

Z Golęczewa pojechaliśmy do Zieląt-
kowa, podziwiając malowniczy krajobraz. 
Była to okazja do przybliżenia uczniom 
postaci Jędrzeja i Bibianny Moraczewskich, 
którzy byli związani z tą miejscowością. 

Po przyjeździe do Chludowa odwiedzili-
śmy klasztor Księży Werbistów. W budynku 
naszą uwagę zwróciła kaplica oraz zabytko-

we drzwi i klatka schodowa – pozostałości 
ocalałe z pożaru, który po II wojnie świato-
wej strawił obiekt. Poza tym zwiedziliśmy 
park klasztorny i muzeum misyjne poświę-
cone ojcom Marianowi Żelazkowi i Piotro-
wi Nawrotowi. Uczniowie dowiedzieli się 
również wielu ciekawych informacji o Ro-
manie Dmowskim, który był mieszkańcem 
Chludowa w latach  1922 – 1934. 

Po opuszczeniu klasztoru, w centrum 
Chludowa uczestnicy wycieczki zajrzeli do 
kościoła modrzewiowego z XVIII wieku, 

poznali jego historię, a także zobaczyli bu-
dynek Starego Baru i biblioteki. 

W Morasku czekały na nich dwa pałace – 
stary (użytkowany przez Siostry Misjonarki 
Chrystusa Króla) i nowy – zdewastowany 
i nieużytkowany. Poznali również historię 
poewangelickiego kościoła. 

Ostatnim etapem wycieczki był re-
zerwat „Meteoryt – Morasko”, w którym 
uczestnicy zobaczyli kratery powstałe  po 
uderzeniach meteorytów. Przy wejściu do 
rezerwatu znajduje się pamiątkowy głaz, z 
którym związana jest historia pochodzącego 
z Glinienka Franciszka Jaśkowiaka, wybit-
nego krajoznawcy i popularyzatora Wielko-
polski. Zwieńczeniem wycieczki był krótki 
piknik, po którym ok. 14.30 wróciliśmy do 
Suchego Lasu.

Ryszard Chruszczewski

Poznaj swój fyrtel – wycieczki po 
gminie Suchy Las
Z inicjatywy p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie pana Jarosława Kra-
jewskiego, powstał projekt popularyzacji wśród najstarszej młodzieży naszej szkoły historii 
lokalnej, w formie zorganizowanych wycieczek.
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Zadanie konkursowe dotyczyło przed-
stawienia historii swojej rodziny, bliższej i 
dalszej, poszukiwań genealogicznych, zdo-
bywania informacji o historii rodu, rodziny 
– w Archiwach Rodzinnych, w Archiwach 
Państwowych, jak również w zasobach cy-
frowych, dzięki możliwości korzystania z 
cyfrowych aplikacji genealogicznych.

Atrakcyjna forma prezentacji Drzewa 
Genealogicznego w aplikacji Cyfrowe 
Drzewo Genealogiczne, z zastosowaniem 
techniki kolorowania starych zdjęć, dopeł-
niła pracę. Pierwsze kroki jednak, służące 
do pozyskania ogólnej wiedzy nt. doku-
mentacji, konserwacji i magazynowania 
zbiorów, zebrał Janek podczas wycieczki 
do Archiwum Państwowego w Poznaniu, 
po którym oprowadzała nas pani kustosz 
Beata Karwalska, pasjonatka genealogii, 
która w taki też fascynujący sposób otwo-
rzyła dla nas jego przestrzenie.

Dziękujemy pani kustosz Beacie Kar-
walskiej za wyjątkowe spotkanie, Archi-
wum Państwowemu w Poznaniu za możli-
wość wejścia w niezwykle ciekawy świat, 

Jankowi – szczególnie, gratulujemy osobi-
stego i rodzinnego sukcesu!

Dziękujemy pani Małgorzacie Dawi-
dowskiej i pani Katarzynie Stachuli za fo-
tograficzną dokumentację wydarzeń.

Dziś już wiemy, po oficjalnym ogło-
szeniu – przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki, Archiwa Państwowe w Warszawie 
oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, iż Janek 
Dawidowski, decyzją Kapituły Konkurso-
wej, znalazł się w grupie Wyróżnionych 
Uczniów na poziomie ogólnopolskim.

Przekazujemy Jankowi ogromne gratu-
lacje, dziękując za tę historyczną aktyw-
ność i sukces, który nas – nauczycieli na-
pawa ogromną dumą.

ewa Groszewska
Szkolny koordynator konkursu

„BEZ KORZENI NIE ZAKWITNIESZ. 
MOJA WIELKA I MAŁA OJCZYZNA”
– OGóLNOPOLSKI KONKURS GENEALOGICZNY
Z wielką radością informujemy społeczność sucholeską o sukcesie Janka Dawidowskiego, 
ucznia klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie, który w Ogólnopolskim 
Konkursie Genealogicznym „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” na 
etapie wojewódzkim znalazł się w gronie nagrodzonych uczniów i uzyskał tytuł Laureata 
stopnia wojewódzkiego.

Szkoła podStawowa nr 1 im. wojciecha boguSławSkiego w Suchym leSie

W trakcie tych spotkań zostały przy-
bliżone dzieciom sylwetki dwóch Polek, 
tegorocznych Patronek Roku – Marii Ko-
nopnickiej i Wandy Rutkiewicz. 

Prowadząca w ciekawy sposób przed-
stawiła dzieciom postać znanej wszyst-
kim poetki Marii Konopnickiej. W trakcie 
opowieści nie zabrakło 
zagadek związanych 
z utworem pt. „Rota”, 
który to dzieci z uwa-
gą wysłuchały, by na-
stępnie piórem Konop-
nickiej rozwiązać na 
tablicy związane z nim 
zadania. 

Mniej znaną postacią 
dla uczniów okazała się 
Wanda Rutkiewicz, ale 

dzięki tej lekcji bibliotecznej dzieci wiedzą 
już, że była silną, dążącą do swoich celów 
alpinistką i himalaistką. Wanda Rutkie-
wicz to pierwsza kobieta na świecie, która 
zdobyła szczyt K2, uznawany za najtrud-
niejszą górę świata. Zdobywczyni Mount 
Everestu – najwyższego szczytu na Ziemi 

– jako pierwsza Polka i Europejka. Uczest-
nicy spotkania mieli też okazję założyć na 
siebie plecak alpinisty. Wysłuchali również 
fragmentu książki o najwybitniejszej hima-
laistce wszech czasów.  

Pod koniec spotkania dzieci wiązały 
węzły na linie wspinaczkowej, które miały 
być podsumowaniem opowieści o tych wy-
bitnych Polkach. Na sam koniec wykonali 
swoje góry / szczyty do celów i marzeń, 
które mogły zabrać do domów. 

Julia Karolczak 
Anna Budna 

Justyna marciniak

Warsztaty literackie w CKiBP
W maju i w czerwcu klasy 2 i 3 uczestniczyły w warsztatach literackich pt. ,,Maria, Wanda 
i ja – jak inspirują nas wielkie Polki”, organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę 
Publiczną w Suchym Lesie.
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 Szkoła podStawowa w zeSpole Szkół im. ojca mariana żelazka w chludowie

Było to przedsięwzięcie, które zamknęło 
wyjątkowo obfitujący w wydarzenia arty-
styczne rok szkolny 2021/2022, a nagrodą 
za włożoną pracę i zaangażowanie aktorów 
jest  zakwalifikowanie się sztuki do XVII 
Festiwalu Młodego Teatru Wielkopolski 
„Dzień Dobry Sztuko 2022”. 

Kilka dni wcześniej uczniowie kla-
sy trzeciej debiutowali w roli aktorów w 
spektaklu pt. „Nie ma tego złego…”, przy-
gotowanym pod opieką pań Beaty Bodzek 
i Joanny Napierały, który spotkał się z bar-
dzo ciepłym odbiorem koleżanek  i kole-

gów oraz członków rodzin. 
Przypadające 15 czerwca obchody 20. 

rocznicy nadania imienia o. Mariana Że-
lazka Zespołowi Szkół w Chludowie, stały 
się inspiracją do nakręcenia teledysku do 
hymnu szkoły, przybliżającego postać tego 
skromnego misjonarza o wielkim sercu. W 

przygotowaniach brali udział absolwenci i 
pracownicy szkoły.

Czas pandemii skutecznie zablokował 
większość działań Stowarzyszenia Twór-
czość Bez Granic, dlatego, gdy tylko polu-
zowano obostrzenia, ze zdwojoną siłą, ku 

uciesze aktorów i reżyserek, ruszyły prace 
nad filmem pt. „Alibi na weekend”, w któ-
rym zagrali rodzice uczniów i nauczyciele 
chludowskiej szkoły. Premiera filmu nie-
przypadkowo odbyła się 27 marca, ponie-
waż w tym dniu przypada Międzynarodo-
wy Dzień Teatru, tym razem świętowany 
na filmowo. „Alibi na weekend” zostało 
docenione przez organizatorów VI Ogólno-
polskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych 
PYSZADŁO w Mogilnie i zakwalifikowało 
się do pokazów konkursowych. 

Działalność Stowarzyszenia Twórczość 
Bez Granic stała się dla wielu młodszych i 
starszych aktorów szansą rozwijania swoich 
artystycznych talentów, świetnie się przy 

tym bawiąc. Nie pozostaje nic innego, jak 
życzyć sobie, aby pani Beacie i pani Joannie 
nie zabrakło pomysłów na nowe przedsię-
wzięcia artystyczne, wnoszące tyle radości 
w szarzyznę życia codziennego. 

edyta Hącia

„Teatr Bez Granic co roku 
bezgranicznie nas zadziwia…”
Tytułowe słowa są cytatem z wypowiedzi Krzysztofa Antkowiaka, dyrektora Zespołu Szkół 
w Chludowie. Padły one podczas premiery spektaklu pt. „Eliksir starości”, przygotowanego 
przez młodzieżową grupę Teatru Bez Granic. 

Po 20 latach obchody rocznicy tego 
wspaniałego dnia rozpoczęły się od mszy 
świętej, której przewodniczył Jego Eksce-
lencja ks. Biskup Szymon Stułkowski. W jej 
trakcie  dziękowaliśmy za to, że o. Marian 
jest dla nas natchnieniem do czynienia do-
bra. Po mszy świętej, w sąsiedztwie kościo-
ła, dla upamiętnienia rocznicy został posa-
dzony dąb „Jubilat”, który od dzisiaj będzie 
przypominał o tym dniu, ważnym dla spo-
łeczności szkoły i mieszkańców Chludowa.

Uroczystość na dziedzińcu szkoły upa-
miętniająca 20. rocznicę nadania imienia 
rozpoczęła się od powitania przez prowa-
dzącego Jacka Kaczmarskiego i wystąpień 
Dyrektora Zespołu Szkół oraz zaproszo-
nych gości. Motywem przewodnim progra-
mu artystycznego były teksty czytane przez 
uczniów, napisane w oparciu o zapiski o. 
Mariana i wspomnienia Jego przyjaciół, 
przeplatane piosenkami m.in. o przyjaźni 

i pomaganiu drugiemu człowiekowi. Nie 
mogło też zabraknąć akcentu ukraińskiego 
– uczennice uczęszczające do naszej szkoły 
wykonały piosenkę będącą wyrazem tęsk-
noty za pokojem w ich ojczyźnie.

Ostatnim punktem obchodów był 
słodki poczęstunek – tort ufundowa-
ny przez Radę Rodziców.

Natomiast w budynku szkoły moż-
na było dokonać okolicznościowego 
wpisu do kroniki szkolnej, zapoznać 
się z wystawą zdjęć z minionych 20 
lat, podziwiać prace dzieci związane 
z o. Marianem czy obejrzeć i wysłu-
chać teledysku do hymnu szkoły na-
kręconego z okazji jubileuszu przez 
Stowarzyszenie Twórczość Bez Gra-
nic.

Obchody 20. rocznicy nadania 
szkole imienia o. Mariana Żelazka 
były okazją do przypomnienia Jego 
osoby i działalności na rzecz trędo-
watych w Puri oraz spotkań i wspo-
mnień osób związanych ze szkołą w 
Chludowie.

edyta Hącia

20 lat z naszym Patronem...
15 czerwca 2002 r. na dziedzińcu szkoły odbyła się uroczystość nadania imienia o. Mariana 
Żelazka Zespołowi Szkół w Chludowie, w której brał udział Nasz Patron.
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Były zabawy dla dzieci, gdzie gość spe-
cjalny Szymon Ziółkowski (Mistrz Olim-
pijski w rzucie młotem Sydney 2000) uczył 
rzucać oszczepem, a komentował to znany 
komentator sportowy Tomasz Zimoch (Pa-
nie Turek! Kończ pan ten mecz...). Były 
pokazy ratownictwa medycznego, był 

dmuchaniec i było jeszcze kilka dodatko-
wych atrakcji dla najmłodszych. Dla doro-
słych była okazja zapisania się do bazy da-
nych jako dawca szpiku. Z tej możliwości 
skorzystało 25 osób.

Na sam koniec imprezy – fajna uroczy-
stość (oprócz nagradzania zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach) – przekaza-
nie wsparcia finansowego przez Firmę Re-
hau Polska na działalność Fundacji.

Po imprezie było wiele zapytań, czy był 
to jednorazowy wyskok, czy będzie szan-
sa na powtórkę? Organizator Gogol MTB 
Team deklaruje, że jeżeli nie wydarzy się 
nic dramatycznego, to już teraz warto re-
zerwować sobie termin na początku lipca 
2023 roku na podobne spotkanie, być może 
w takim lub nawet w poszerzonym gronie.

Impreza została dofinansowana ze środ-
ków Gminy Suchy Las.

Wojciech Gogolewski

Pozostałe drużyny to: Gmina Su-
chy Las, Biedrusko, Osiedle Grzy-
bowe, Osiedle Suchy Las, Osiedle 
Suchy Las-Wschód, Gmina Tarno-
wo Podgórne, Policja, Trąby Jery-
chońskie, Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego, Złotniki Wieś. 

Największy puchar pojechał do 
Tarnowa Podgórnego, drugie miej-
sce wywalczyła reprezentacja Osie-

dla Suchy Las-Wschód, a o trzecim miej-
scu w meczu Osiedle Grzybowe – Trąby 
Jerychońskie zadecydowały rzuty karne, 
z których zwycięsko wyszli reprezentanci 
Osiedla Grzybowego. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
dzielnej postawy w tak trudnych warun-
kach (było bardzo gorąco). Dziękujemy za 
udział i zapraszamy za rok! 

Organizatorami turnieju byli: Gminny 

Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, 
Gmina Suchy Las i Red Box Aka-
demia Piłkarska.

małgorzata Dawidowska

Z cyklu Gogol MTB 
Kryterium Leśne Suchy Las 2022 to już historia. Kto był, ten czeka na przyszły rok, kto 
nie dotarł na parking leśny przy Łysym Młynie niech żałuje. Organizator w tym roku do 
współpracy zaprosił Drużynę Szpiku i oprócz wyścigu na rowerach terenowych odbył się 
również Piknik z rowerem w tle. 

Dni Gminy rozpoczęły się  
od piłkarskich rozgrywek
25 czerwca, już od samego rana na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Suchym Lesie rozgrywane były mecze piłkarskie. W II Memoriale im. Piotra Koperskiego 
wzięło udział 11 drużyn, w tym jedna złożona z gości z gmin partnerskich – Isernhagen 
(Niemcy), Hnivania (Ukraina) i Poronina. 
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– Moja przygoda z Suchym Lasem roz-
poczęła się dużo wcześniej, bo w 2009 roku 
– mówi Katarzyna Kustoń. – Najpierw 
byłam zastępcą dyrektora Parku Wodnego 
„Octopus”, który powstał rok wcześniej 
jako jednostka budżetowa Gminy. Ale po-
tem wójt Grzegorz Wojtera podjął decyzję 
o włączeniu „Octopusa” do Gminnego 
Ośrodka Sportu i wtedy zostałam zastępcą 
dyrektora Linkowskiego. Miałam z nim za-
szczyt współpracować do lipca 2017 roku, 
kiedy przeszedł na emeryturę.  Mogę więc 
powiedzieć, w tym miesiącu obchodzę mały 
jubileusz, bo kieruję GOS-em już pięć lat.

Z roku na rok Gminny Ośrodek Sportu w 
Suchym Lesie prężnie się rozwija. 
Obecnie GOS zarządza m.in. halą 
sportową w Suchym Lesie, klubem 
fitness Fit Athletica, zespołem bo-
isk w Suchym Lesie (boiska te są 
w trwałym zarządzie) oraz Par-
kiem Wodnym „Octopus”. 

– Pielęgnujemy także boiska na 
terenie gminy – dodaje  dyrektor 
Katarzyna Kustoń. – Wykonuje-
my też specjalistyczne czynności 
agrotechniczne na murawach na-
turalnych w Suchym Lesie, Złotko-
wie, Golęczewie oraz konserwację 
boisk ze sztuczną nawierzchnią w Suchym 
Lesie, Zielątkowie, Złotnikach i w Biedru-
sku. Utrzymujemy wszystkie obiekty w sta-
nie gotowości do prowadzenia działalności 
sportowej przez szkoły, kluby i stowarzy-
szenia sportowe z terenu gminy Suchy Las. 
Dodatkowo nadzorujemy salę sportową i 
boisko ze sztuczną nawierzchnią w Szkole 
Podstawowej przy ul. Konwaliowej w Su-
chym Lesie (w godzinach popołudniowych 
i w weekendy) oraz salę sportową w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Poziomkowej w 
Suchym Lesie. Pielęgnacja boisk z natu-
ralną trawą to m.in. koszenie, podlewanie, 
skaryfikacja, aeracja, nawożenie oraz inne 
czynności związane z należytym utrzyma-
niem nawierzchni. Każdy obiekt, każde bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią w gminie, ze 
względu na rodzaj nawierzchni oraz tego 
w jakim terenie jest usytuowane, wymaga 
indywidualnego podejścia, wykonywania 
innych czynności oraz częstotliwości prze-
prowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. 

 Dyrektor Katarzyna Kustoń zauważa, 
że zarządzanie halą sportową, jak i pły-
walnią z roku na rok jest coraz większym 
wyzwaniem, ponieważ jest coraz więcej 
awarii, a to wiąże się z koniecznością re-

montów urządzeń technicznych obsługują-
cych obiekty. 

– Co roku staramy się wykonywać nie-
zbędne remonty i modernizacje po to, żeby 
utrzymać obiekty w należytym stanie, ale 
także dostosowywać do aktualnych tren-
dów – powiedziała nam Katarzyna Kustoń. 
– Systematycznie unowocześniamy ich 
wygląd i wprowadzamy udogodnienia dla 
klientów. Ostatnie dwa lata, które upłynęły 
pod znakiem pandemii, były również bar-
dzo ciężkie dla naszego ośrodka ze względu 
na wprowadzane restrykcje i obostrzenia. 
Obiekty GOS niestety nie mogły funkcjono-
wać w pełnym zakresie. Na szczęście mamy 

to już za sobą, aktualnie wszystkie zajęcia i 
imprezy sportowe w naszych obiektach od-
bywają się zgodnie z planem. 

Dyrektor Katarzyna Kustoń wymienia 
szereg imprez, które udało się przeprowa-
dzić w ostatnich kilkunastu miesiącach. To 
m.in. dwudniowy Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Suchy Las oraz Prezesa Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej (23/24 stycznia 
2021, organizator SKF Red Box), cykliczne 
rozgrywki turniejowe w piłce nożnej TMS 
Suchary „Suchary Cup 2021” (6/7 lutego 
2021), XVII Wielkopolski Międzynaro-
dowy Turniej Judo „Suchy Las 2021” (20 
marca 2021, organizator UKS Gimnazjon), 
Powiatowy Turniej „Mała Liga Suchy Las 
i Przyjaciele (22 maja 2021, organizator 
Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las). 
Ostatnią imprezą kończącą sezon 2020/2021 
były Halowe Mistrzostwa Polski Dzieci 
Chorych na Cukrzycę (organizator Stowa-
rzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci z 
Cukrzycą), które jednak ze względu na co-
vidowe obostrzenia zamiast w marcu 2021 
roku odbyły się 19 czerwca 2021 roku na 
boisku przy ul. Konwaliowej.

Sezon 2021/2022 rozpoczął się od im-
prezy koszykarskiej – Dzień z Koszyków-

ką (4 września 2021, organizator Stowa-
rzyszenie Basket Team Suchy Las) oraz 
41. Międzynarodowego Turnieju Sporto-
wego Tańca Towarzyskiego (18 września 
2021). 11 września 2021 roku odbył się 
pierwszy Memoriał Piotra Koperskiego, w 
drugiej edycji tych zawodów piłkarskich 
rywalizowano 25 czerwca br. podczas Dni 
Gminy Suchy Las.

Kolejne spore wydarzenia to dwudnio-
we zgrupowanie karate (9-10 października 
2021, organizator M. Drążewski Karate 
Olimpijskie), turniej Suchary Cup 2021 
(20 listopada 2021, organizator TMS Su-
chary), Turniej Mikołajkowy (4-5 grudnia 
2021, organizator SKF Red Box), pierwszy 
Piłkarski Turniej Oldboy’ów (11 grudnia 
2021, SKF Red Box), pierwszy Klubowy 
Turniej Piłkarski (12 grudnia 2021, SKF 
Red Box). 

Dyrektor Katarzyna Kustoń 
zdecydowanie podkreśla bardzo 
dobrą współpracę z sucholeskimi 
stowarzyszeniami sportowymi, 
działającymi niezwykle prężnie i 
dynamicznie.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
DĄB 

Klub powstał w Suchym Lesie 
na początku 2017 roku, a jego ro-
dowód wywodzi się z sekcji lek-
kiej atletyki UKS Gimnazjon Su-
chy Las. W tamtym czasie przez 
sekcję przewinęła się duża liczba 

uzdolnionej młodzieży od kategorii dzie-
ci, aż do kategorii seniora młodzieżowca. 
UKS Dąb został utworzony z inicjatywy 
doświadczonego trenera Marka Kasprzyka. 
Pierwszym prezesem i trenerem był wspo-
mniany Marek Kasprzyk, który niestety 
przedwcześnie zmarł. Klub specjalizuje się 
w szkoleniu dzieci i młodzieży i proponu-
je  głównie konkurencje biegowe i skoki. 
Obecnie w sekcji regularnie trenuje ponad 
60 zawodniczek i zawodników w wieku 
od 6 do 19 lat, a także w kategorii senior i 
masters. Wśród zawodników klubu są lub 
byli medaliści mistrzostw Wielkopolski, 
medaliści, finaliści i uczestnicy zawodów 
ogólnopolskich w lekkiej atletyce.

Klub co roku organizuje Sucholeski 
Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci i mło-
dzieży, w którym startują uczniowie i za-
wodnicy ze szkół gminnych i innych za-
przyjaźnionych szkół.
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 
RED BOX 

SKF RED BOX istnieje od 2010 roku, 
a jego głównym celem jest  propagowanie 
sportu wśród dzieci i młodzieży. Stowa-
rzyszenie  przygotowało  wiele profesjo-
nalnych projektów, a duża część z nich jest 

W czerwcowym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” przedstawiliśmy historię powstania 
Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Przez 14 lat, czyli od 2003 roku, GOS-em 
kierował Krzysztof Linkowski, który w 2017 roku przeszedł na emeryturę. Wtedy schedę  
po nim przejęła Katarzyna Kustoń.

GOS – Katarzyna KUStOŃ
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co roku kontynuowana. Dużą siłą stowa-
rzyszenia jest organizacja turniejów i lig 
piłkarskich, o których wcześniej wspomi-
nała dyrektor Katarzyna Kustoń. Wszyst-
kie imprezy cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem i są bardzo wysoko oceniane 
przez uczestników i obserwatorów. Wiele 
pochwał stowarzyszenie zebrało również 
za organizację Igrzysk Przedszkolaka w 
Suchym Lesie. Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej RED BOX jest też operatorem 
RED BOX Piłkarskiej Akademii. Tutaj 
trenerzy  szczególną wagę przykładają do 
czterech elementów: edukacji, zdrowia, 
strony społecznej i sportu. Zajęcia piłkar-
skie prowadzone są w Suchym Lesie i in-
nych miejscowościach gminy Suchy Las, a 
także w Poznaniu. Drużyny Akademii roz-
grywają spotkania w Lidze Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej, w RED BOX 
Junior Lidze w Złotkowie, a także w wielu 
innych rozgrywkach i turniejach.  
BASKET TEAM SUCHY LAS

Stowarzyszenie Basket Team Suchy 
Las powstało w 2017 roku. Głównym ce-
lem stowarzyszenia jest propagowanie kul-
tury fizycznej i wyrabianie wśród dzieci i 
młodzieży nawyków zdrowego stylu życia 
poprzez szkolenie ogólnosportowe i naukę 
gry w koszykówkę. Na początku szkole-
niem objętych było 60 dzieci. Dziś sto-
warzyszenie oferuje zajęcia z koszykówki 
dla ponad 250 dzieci, prowadząc zajęcia w 
Suchym Lesie i Biedrusku. Poza działal-
nością szkoleniową skierowaną do dzieci 
i młodzieży w ramach klubu, działa także 
zespół III ligi męskiej, złożony z seniorów 
i juniorów Basket Team Suchy Las. W 
stowarzyszeniu trenują obecnie dzieci od 
roczników 2015, zarówno dziewczynki jak 
i chłopcy. W rozgrywkach ligowych orga-
nizowanych przez Wielkopolski Związek 
Koszykówki w sezonie 2021/22 Suchy Las 
reprezentowało 9 zespołów. Największym 
sportowym osiągnięciem stowarzyszenia 
jest zdobycie tytułu mistrza Polski chłop-
ców do lat 14. 
TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY 
SPORTOWEJ SUCHARY SUCHY LAS

TMS Suchary Suchy Las powstało w 
1995 roku z inicjatywy kilkunastu młodych 
chłopaków, którzy postanowili spełnić 
swoje piłkarskie marzenia. Założyli więc z 
pomocą rodziców swoją własną drużynę. Z 
biegiem lat obok drużyny seniorów biorą-
cej udział w rozgrywkach Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej, powstały także ze-
społy młodzieżowe. Obecnie klub prowa-
dzi zajęcia treningowe dla 14 grup, w tym 
13 młodzieżowych i zrzesza prawie 350 
zawodników w wieku od lat 6 do 47 oraz 
członków ich rodzin (głównie rodziców 
młodych graczy). Suchary uczestniczą w 
programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich 
od początku wprowadzenia programu – w 

latach 2022-2024 uzyskując Srebrny Cer-
tyfikat PZPN. Wysoki poziom szkolenia 
oraz zarządzania klubem został również 
doceniony przez środowisko piłkarskie i 
obecnie Suchary są Klubem Partnerskim 
ekstraklasowej Warty Poznań. W trakcie 
jednej rundy Suchary rozgrywają ponad 
150 spotkań ligowych i pucharowych, co 
daje ponad 300 w ciągu roku. Sztab szko-
leniowy TMS to zespół licencjonowanych 
przez PZPN trenerów, posiadający doświad-
czenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
KLUB SPORTOWY AKRO FLY

Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO 
FLY zarejestrowano w lipcu 2021 roku. 
Celem działania KS Akro Fly jest rozwój 
i popularyzacja sportu, a przede wszyst-
kim gimnastyki sportowej, akrobatyki ze-
społowej i powietrznej oraz tańca sporto-
wego. W grudniu 2021 roku AKRO FLY 
zorganizował pierwszy  Przegląd Tańca 
Akrobatycznego w Powietrzu PTAK’21, 
a w tym ciekawie zapowiada się spotkanie 
dotyczące edukacji i szkolenia dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z zakresu pedagogiki 
cyrku i akrobatyki powietrznej. Dziecię-
co-młodzieżowa reprezentacja akrobatyki 
powietrznej AKRO FLY, współpracując 
z Teatrem Akrobatycznym „Z Głową w 
Chmurach”, swoje umiejętności  prezen-
towała na pokazach m.in. w Suchym Le-
sie, Luboniu, Poznaniu i Pniewach. Wśród 
młodych zawodniczek klubu są już laure-
atki prestiżowych turniejów tańca w po-
wietrzu. Obecnie w klubie trenuje ponad 
40 dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Zajęcia 
są prowadzone w SP nr 62 na Podolanach 
oraz w CKiBP Gminy Suchy Las.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
GIMNAZJON

Gimnazjon funkcjonuje od 2003 roku 
i zajmuje się szkoleniem w olimpijskim 
judo, a od 2010 roku prowadzi również za-
jęcia w sporcie rekreacyjnym nordic wal-
king.

Sekcja judo zajmuje się głównie szko-
leniem dzieci i młodzieży, aczkolwiek w 
ramach sekcji funkcjonuje również gru-
pa masters. Sekcja nordic walking skupia 
głównie dojrzałą część mieszkańców gmi-
ny Suchy Las. Flagowym przedsięwzię-
ciem klubu jest organizowany w hali GOS 
w Suchym Lesie „Wielkopolski Międzyna-
rodowy Turniej Judo”. Corocznie w marcu 
na tatami startuje około 1000 zawodników, 
w tym duża grupa zawodników z zagrani-
cy.

UKS Gimnazjon na terenie gminy jest 
liderem, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych 
punktów we współzawodnictwie sportu 
dzieci i młodzieży. Judocy z Suchego Lasu 
zdobyli  kilkanaście medali mistrzostw 
Polski i kilkadziesiąt w Pucharach Polski. 

Również sekcja nordic walking może 
poszczycić się dużymi sukcesami w Pucha-

rach Polski, mistrzostwach Polski, a nawet 
mistrzostwach świata. Obecnie Gimnazjon 
skupia 200 członków. Szacuje się, że przez 
blisko 20 lat funkcjonowania, przez klub 
przewinęło się kilka tysięcy zawodniczek 
i zawodników. 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
OCTOPUS

UKS Octopus działa na terenie gminy 
Suchy Las od roku 2010. Osoby uczęsz-
czające na zajęcia, to głównie uczniowie ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Suchy 
Las. Z roku na rok klub, a co za tym idzie 
i Gmina, jest coraz bardziej zauważany na 
arenie pływackiej w zawodach wojewódz-
kich, krajowych oraz międzynarodowych.  
Zawodnicy reprezentujący „Ośmiorniczki” 
rywalizując w zawodach, osiągają wysokie 
lokaty.

Oprócz licznych startów w zawodach 
pływackich przedstawiciele Octopusa bio-
rą udział w wielu różnych wyjazdach inte-
gracyjnych oraz zgrupowaniach. Głównym 
celem obozu jest przygotowanie kondycyj-
ne zawodników do treningów, które co roku 
rozpoczyna się na początku września.

Osoby, które osiągną wiek 13 lat oraz 
trenują w klubie minimum dwa lata, 
uczestniczą w specjalnym kursie, który za-
kończony jest egzaminem oraz uzyskaniem 
stopnia Młodszego Ratownika WOPR. 
SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE 
SPORTOWE FIGHTER

Działalność stowarzyszenia, które po-
wstało w 2005 roku, rozpoczęła się od po-
wołania sekcji sportowej karate na bazie 
wcześniej działającej od 1999 roku Szko-
ły Karate. W tym też roku stowarzyszenie 
powołało kolejne sekcje sportowe – oprócz 
wspomnianej karate, również sekcje lek-
kiej atletyki, nordic walkig, piłki ręcznej 
oraz  skautingu Towarzystwa Gimnastycz-
nego Sokół, czego owocem są letnie i zi-
mowe obozy sportowe. 

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla 
różnych grup wiekowych, począwszy od 
przedszkolaków 4-6 lat, poprzez grupy 
szkolne 7-14 lat, młodzieżowe 15-18 lat i 
dorosłych w sporcie powszechnym m.in. 
na bazie programu międzynarodowego 
ERASMUS+ Karate Sport at School. Sto-
warzyszenie Fighter było przez wiele lat 
organizatorem (m.in. w Suchym Lesie) 
Międzywojewódzkich Mistrzostw  Mło-
dzików, Mistrzostw  Wielkopolski, Pol-
ski, Pucharów Polski w Karate Shotokan i 
olimpijskim. Prężnie przez wiele lat funk-
cjonowała sekcja piłki ręcznej. Wielkim 
sukcesem było powołanie sekcji lekkiej 
atletyki – Klubu Biegacza Fighter. Sto-
warzyszenie zajmuje się też działalnością 
o charakterze edukacyjnym i społecznym, 
angażując się w wiele akcji lokalnych, re-
gionalnych i ogólnopolskich.

marek Lubawiński
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Zaangażowanie osób tworzących klub 
oraz ciężka praca wielu trenerów przez 
ponad ćwierć wieku przyniosły pozytywne 
owoce w postaci wychowanków, którzy co-
raz śmielej poczynają sobie w dorosłej pił-
ce. Historia Sucharów wielokrotnie wspo-
minała o występach drużyny seniorskiej, 
rzadziej natomiast była mowa o naszej su-
charowej młodzieży, która zaczyna odnosić 
wymierne sukcesy w rozgrywkach central-
nych, reprezentując barwy znanych w całej 
Polsce zespołów. Jako klub możemy być 
szczególnie dumni z naszej pracy szkole-
niowej, gdyż przysłowiową „wisienką na 
torcie” są występy naszych wychowanków 
w młodzieżowych reprezentacjach Polski. 
Poniższa prezentacja zaczyna się właśnie 
od tych, którzy dostąpili zaszczytu gry w 
narodowych biało-czerwonych barwach.
Krzysztof Bąkowski

Data urodzenia: 
4 stycznia 2003
Obecny klub:
Lech Poznań
Pozycja: bramkarz
do 2011 w Sucharach
2011/2012 – 2012/2013 Warta 
Poznań

2013/2014 – 2020/2021 Lech Poznań
runda jesienna 2021 Stomil Olsztyn
od 2022/2023 Lech Poznań
Sukcesy:
•  16 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski
•  6 występów w Pucharze Polski
•  15 występów w 1 Lidze
•  31 występów w 2 Lidze
•  21 występów w Centralnej Lidze Juniorów (Wicemistrz 

Polski w 2019 r. U-17)

Filip Wilak
Data urodzenia:
6 sierpnia 2003
Obecny klub: 
Lech Poznań
Pozycja: napastnik
do 2012 w Sucharach
od 2012/2013 Lech Poznań
Sukcesy:

•  5 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski 
(1 bramka)

•  4 występy w Pucharze Polski (1 bramka)
•  31 występów w 2 Lidze (2 bramki)
•  21 występów w Centralnej Lidze Juniorów (4 bramki, 

Wicemistrz Polski w  2019 r. U-17)

Mateusz Duchowski
Data urodzenia: 
27 kwietnia 2000
Obecny klub: 
Szturm Junikowo
Pozycja: pomocnik
do 2013 w Sucharach
2013/2014 – 2014/2015 (runda 
jesienna) Warta Poznań

2014/2015 (runda wiosenna) – 2017/2018 Pogoń 
Szczecin
2018/2019 – 2020/2021 Ruch Chorzów
od 2021/2022 Szturm Junikowo
Sukcesy:
•  1 występ w Pucharze Polski
•  3 występy w 2 Lidze
•  60 występów w 3 Lidze (6 bramek)
•  14 występów w Centralnej Lidze Juniorów

Mateusz Rocławski
Data urodzenia: 
18 kwietnia 1999
Obecny klub: 
Nielba Wągrowiec
Pozycja: pomocnik
do 2010 w Sucharach
2010/2011 – 2014/2015 Pozna-
niak Poznań

2015/2016 Sokół Szamocin
od 2015/2016 Nielba Wągrowiec
Sukcesy:
•  23 występy w 3 Lidze

Jakub Uzar
Data urodzenia: 
3 stycznia 2003
Obecny klub: 
FASE Szczecin
Pozycja: obrońca
do 2016 w Sucharach
od 2016/2017 FASE Szczecin
Sukcesy:

•  41 występów w Centralnej Lidze Juniorów (6 bramek)

Poza wyżej wspomnianymi również wie-
lu innych zawodników rozpoczynających 
kiedyś karierę w Sucharach obecnie repre-
zentuje zespoły seniorskie na wojewódzkim 
szczeblu rozgrywek. Nie sposób wymienić 
wszystkich, warto jednak wspomnieć, że 
w ostatnim okresie „najgłośniej” było o 
Mateuszu Adamczaku (GKS Dopiewo, IV 
Liga) i Stasiu Prycińskim (Kotwica Kórnik, 
IV liga). Będziemy za naszych wychowan-
ków trzymać dalej kciuki, żeby ich kariery 
rozwijały się jeszcze bardziej pozytywnie, 
a tym samym będą świadectwem dobrej 
szkoleniowej pracy, którą zamierzamy z 
powodzeniem kontynuować. Wielu naszych 
młodych piłkarzy kontynuuje swoje kariery 
także w juniorskich zespołach renomowa-
nych klubów, więc wkrótce zapewne usły-
szymy również i o ich sukcesach.

mariusz Rembicki

Najmłodsze zespoły z roczników 2012 – 
2017 brały udział w turniejach ligowych bez 
ewidencji bramek i wyników, gdzie najważ-
niejsza była gra w piłkę bez niepotrzebnej 
presji. Turnieje te realizowały wprawdzie 
aspekt rywalizacji, ale głównym ich zało-
żeniem było kreowanie ducha sportowego 
fair play.

Rocznik 2011 grał w lidze z sędziami 
i ewidencją wyników własnych meczów, 
ale bez stosowania tradycyjnych tabel li-
gowych. Trenerzy dzięki temu mogli się 

bardziej skupić na swoich drużynach i po-
stępach poszczególnych zawodników w 
bezpośredniej konfrontacji z innymi zespo-
łami, nie zaś na stricte ligowej rywalizacji o 
pozycję w tabeli.

Starsze roczniki od 2010 wzwyż grały 
już w tradycyjnych ligach i trzeba przy-
znać, że patrząc na same tabele wyglądało 
to naprawdę obiecująco (szczegóły na stro-
nach www.suchary.com.pl/druzyny oraz 
www.wielkopolskizpn.pl/wiosna-2022). W 
niektórych kategoriach rywalizacja trwała 

dosłownie do ostatniej ligowej 
kolejki, więc tym bardziej 
należy docenić determinację 
naszej piłkarskiej młodzieży.

Dwie drużyny (rocznik 
2007/2008 i rocznik 2009) 

zajęły pierwsze miejsca w swo-
ich grupach i dzięki temu uzyska-

ły awans do wyższej kategorii rozgrywek. 
Wszystkie pozostałe drużyny zanotowały 
przyzwoite występy i tym samym w kolej-
nym sezonie dalej będą miały możliwość 
rozwijania swoich umiejętności na wysokim 
poziomie ligowym. W sezonie 2022/2023  
w rundzie jesiennej aż trzy młodzieżowe ze-
społy Sucharów (roczniki 2007, 2008, 2009) 
będą reprezentować Gminę Suchy Las w li-
gach wojewódzkich, co potwierdza, iż sztab 
trenerski wraz z podopiecznymi wykonuje 
dobrą pracę na treningach, a Suchary stają 

WIOSENNE ROZGRYWKI  
– PODSUMOWANIE
Wiosna tego roku obfitowała w pełne emocji mecze naszej Sucharowej młodzieży oraz 
drużyny seniorskiej w ramach rozgrywek ligowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

KARIERY NASZYch WYchOWANKÓW
Gdy 27 lat temu na piłkarskiej mapie naszej gminy pojawił się początkowo podwórkowy 
zespół Sucharów, to nikt w najśmielszych snach nie zakładał,  że poza zabawą w sport 
przerodzi się to w projekt oferujący profesjonalne szkolenie, dające możliwości dalszego 
rozwoju piłkarskiej pasji wśród lokalnej młodzieży. 
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Referat Promocji Gminy zaprosił do zaba-
wy na rowerach całe rodziny. Celem gry była 
promocja dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego gminy oraz zapoznanie ze znamie-
nitymi postaciami, związanymi z jej terenem. 
Rowerzyści, którzy startowali w maksymal-

nie 5-osobowych drużynach, otrzymali spe-
cjalne zadanie do wykonania, polegające na 
odzyskaniu porwanego na 7 kawałków płót-
na z informacją o ukrytym skarbie. 

Trasa gry poprowadzona została mię-
dzy Suchym Lasem a Biedruskiem przez 

teren poligonu. Uczestnicy gry, aby zdobyć 
wszystkie fragmenty zaginionego płótna, 
musieli odbyć podróż w czasie i odwiedzić 
6 punktów kontrolnych (PK), a następnie 
dojechać do mety, gdzie czekał na nich 
ostatni fragment układanki. 

W punktach kontrolnych drużyny dosta-
wały do wykonania zadania przygotowane 
przez znane postacie związane z historią 
gminy. Rowerzyści mieli okazję spotkać i 
poznać o. Mariana Żelazka (PK w Złotni-
kach), Wojciecha Bogusławskiego (PK w 
Glinnie), Włodzimierza Gedymina (PK w 
Łagiewnikach), Helenę Kurcewiczówną (PK 
w Chojnicy), cesarza Wilhelma II (PK przy 
kasynie w Biedrusku) i Albrechta Otto von 
Treskowa (PK przy pałacu w Biedrusku).

Wyzwanie podjęło 130 śmiałków i z 
opinii uzyskanych na mecie – nie żałowali 
swojej decyzji! Zabawa była świetna, wie-
dza uzyskana po drodze niezwykle cenna, 
a zadania bawiły niezależnie od wieku.

Niewątpliwie frajdą była również sama 
możliwość przejazdu przez poligon i zoba-
czenia mokradeł w Glinnie czy ruin kościo-
ła w Chojnicy. Należy bowiem pamiętać, 
że na co dzień teren poligonu jest całko-
wicie niedostępny, a przejazd podczas gry 
możliwy był za specjalną zgodą Centrum 
Szkolenia Wojsko Lądowych w Poznaniu, 
Wojskowego Zarządu Infrastruktury i Nad-
leśnictwa Łopuchówko, którym serdecznie 
dziękujemy za współpracę!  

Dziękujemy również za włączenie się 
do zabawy zarządom osiedli: Biedrusko, 
Suchy Las i Suchy Las-Wschód, które dla 
uczestników gry przygotowały na starcie i 
mecie dodatkowe atrakcje (m.in. konkurs 
na miasteczku rowerowym, szelki odbla-
skowe czy wystawę pojazdów militar-
nych).

małgorzata Dawidowska

Zaprosiliśmy mieszkańców  
do „Podróży w czasie”
Jubileusz nadania Gminie Suchy Las flagi i herbu tradycyjnie świętowany jest każdego roku 
w czerwcu. Oprócz kulminacyjnego punktu obchodów, podczas którego mieszkańcy bawią 
się na wielkim festynie i koncertach, organizowane są imprezy towarzyszące. W tym roku 
jedną z nich była Herbowa Gra Rowerowa „Podróż w czasie”.

się coraz bardziej rozpoznawalną marką na 
piłkarskiej mapie Wielkopolski. Pozostałe 
zespoły młodzieżowe jesienią będą konty-
nuować rozgrywki na poziomie I-wszych 
Lig Okręgowych, ale wierzymy że i one 
wkrótce będą cieszyć się z awansów na 
szczebel wojewódzki.

Pomimo wielkiej determinacji i ambitnej 
postawy naszej drużyny seniorów dosłownie 
do ostatniego meczu, finalnie nie udało się 
utrzymać w okręgówce i najbliższy sezon li-
gowy rywalizacja przeniesie się do A-Klasy.

Pragniemy przy tym podziękować 
wszystkim Rodzicom, Zawodnikom, Trene-
rom, Asystentom i Kierownikom Drużyn za 
Wasze nieocenione zaangażowanie!

Pierwsze tygodnie lipca to czas wakacyj-
nej laby i treningi mają bardziej luźny cha-
rakter, ale już 30 lipca ponad setka naszych 
zawodników z roczników 2009 – 2012 wraz 

ze sztabem trenerskim wybierze się na tygo-
dniowy obóz przygotowawczy do Wąsosza. 
Tydzień później swoje przygotowania do 
nowego sezonu na obozie w Wąsoszu reali-
zować będą trampkarze starsi oraz juniorzy, 
natomiast najmłodsi pojadą do Lubasza.  

Mamy nadzieję, że ciężka praca na tre-
ningach połączona z zajęciami integracyj-
nymi w czasie wolnym, przyniesie same 
pozytywne efekty w rundzie jesiennej.

Pierwsze mecze odbędą się w młodzie-
żowych ligach wojewódzkich, a ich start 
jest planowany już w połowie sierpnia, stąd 
zachęcamy do śledzenia bieżących informa-
cji na stronach www.suchary.com.pl oraz 
www.wielkopolskizpn.pl, a także w naszych 
mediach społecznościowych.

SUCHARY TO MY!!! MOŻEMY 
WSZYSTKO!!!

mariusz Rembicki
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Z wielką przyjemnością informujemy, 
że przedstawicielka naszej gminy, zawod-
niczka KU AZS UAM Triathlon Poznań po 
bardzo zaciętej rywalizacji na finiszu, w 
warunkach iście afrykańskich, jeżeli cho-
dzi o temperaturę, została wicemistrzynią 
Polski w Aquathlonie. Julia wyszła z etapu 
pływackiego w czołówce stawki, na etapie 
biegowym nie pozostawiła wątpliwości 
swoim rywalkom i z niewielką stratą 3 se-
kund do zwyciężczyni i z przewagą aż 16 
sekund nad 3 miejscem uplasowała się na 
drugim miejscu Mistrzostw Polski w Aqu-
athlonie. Wynik ten pozwolił również na 

zdobycie trzeciego miejsca w klasyfikacji 
końcowej Grand Prix w Aquathlonie.

Już kolejnego dnia – 2 lipca – nasza re-
prezentantka stanęła na starcie zawodów 
cyklu Pucharu Polski w Triathlonie, gdzie 
utrzymała bardzo dobrą dyspozycję z dnia 
poprzedniego i zajęła trzecie miejsce, zdo-
bywając cenne punkty do klasyfikacji ge-
neralnej Pucharu Polski.

W obu rywalizacjach na linii startu po-
jawiła się ścisła triathlonowa czołówka 
młodziczek w Polsce, co daje podwójną 
satysfakcję z uzyskanego wyniku.

Kolejnym celem są Mistrzostwa Polski 
w Triathlonie, które odbędą się w ostatni 
weekend lipca w Krakowie, gdzie zapowia-
da się kolejne bardzo mocne ściganie, jak 
również Turniej Nadziei Olimpijskich, któ-
ry odbędzie się w sierpniu w Białymstoku.

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych 
sukcesów!    Przemysław Sikora

Julia Sikora ponownie na podium
W pierwszy weekend lipca w miejscowości Susz (woj. warmińsko-mazurskie) odbyły 
się zawody rangi Mistrzostw Polski w Aquathlonie oraz zawody z cyklu Pucharu Polski 
w Triathlonie kategorii młodzik (13-14 lat), w których z powodzeniem wystartowała 
mieszkanka Złotnik Julia Sikora.

Dużym sukcesem sporto-
wym i organizacyjnym za-
kończyła się kolejna edycja 
Red Box Junior Ligi, która od 
wiosny tego roku odbywa się 
na wspaniale przygotowanych 
boiskach KS Złoci Złotkowo.

Liga została zorganizowana dla 
roczników 2012, 2013, 2014, 2015 i 
młodsi. Oprócz drużyn z naszej gminy 
gościliśmy zespoły z całej Wielkopolski: 
Wrześni, Gniezna, Witkowa, Śremu, Do-
piewa, Rokietnicy, Lubonia, Koziegłów i 
Poznania. Przez 5 sobót i niedziel piłkarze 
rozgrywali swoje mecze w systemie każdy 
z każdym, czerpiąc radość z gry na zielonej 
murawie.

Jak wielka była chęć rozgrywania me-
czów niech świadczy fakt, że pierwsze 
zaczynały się o godzinie 9 w soboty i nie-
dziele, a pierwsi zawodnicy w strojach 
meczowych przybywali już o godzinie 8 
gotowi do gry i łapania endorfin!

W ostatni dzień rozgrywanej Ligi, dla 
dodatkowego uatrakcyjnienia naszego tur-

nieju dla najmłodszych adep-
tów z rocznika 2015 i młod-
szych, zaprosiliśmy zespoły z 
Unii Swarzędz oraz GKS Do-
piewa.  

Podstawowy cel organizacji 
Ligi jest prosty: aby – oprócz me-

czów mistrzowskich przy Wielko-
polskim Związku Piłki Nożnej – pił-

karze mieli większą szansę rozgrywania 
meczów, by częściej mogli poczuć atmos-
ferę piłkarskiego święta, jakim jest mecz 
piłkarski, by mogli poczuć smak sportowej 
rywalizacji, spotkać chłopaków i dziew-
czyny z przeciwnej drużyny, sędziów. Co 
ważne graliśmy wg unifikacji WZPN, bez 
wyników końcowych. Rozegraliśmy po-
nad 500 meczów, strzelając ponad 1000 
bramek. Udało się nam to naprawdę zna-
komicie!

Podczas uroczystej ceremonii każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz medal. Każdemu zespołowi wręczono 
pamiątkowy puchar. 

Wszyscy podkreślali gotowość gry  

w jesiennej edycji Ligi, która ruszy już  
4 września. Do zobaczenia!!!

Podziękowania
Specjalne podziękowania za możli-

wość rozgrywania naszej ligi Red Box 
Junior w Złotkowie należą się Panu 
Wójtowi Grzegorzowi Wojterze oraz 
Prezesowi Złoci Złotkowo Maciejowi 
Dobrzykowskiemu. Serdecznie dzięku-
jemy!
Serdecznie zapraszamy do naszej 

akademii najmłodszych z roczników 
2016 i młodsi

Duże zainteresowanie najmłodszych 
naszą akademią spowodowało, że już od 
pierwszych dni września będziemy przyj-
mować zapisy dla roczników 2016, 2017. 
Czekamy na Was!!!

Stowarzyszenie kultury Fizycznej 
red Box – nadchodzące wydarzenia
•  31.07 – 5.08 – Profesjonalny Piłkarski 

Pro Camp, praca nad rozwojem indywi-
dualnym.

•  15.08 – 20.08 – Drużynowy obóz Red 
Box Piłkarskiej Akademii. 

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 Junior Liga  
sezon Wiosna 2022
– flagowy turniej dla najmłodszych sportowców zakończony

Julia po lewej
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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

• 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

Lp. Parametry Jednostka

Akty prawne Stacje Uzdatniania Wody
Rozporzadzenie 

Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody 

przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi  
-  Dz.U. 2017, Poz. 

2294

Dyrektywa  
w sprawie jakości 
wody przeznac-

zonej do spożycia 
przez ludzi  

- 98/83/WE
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Parametry mikrobiologiczne
1 Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry f izyczno-chemiczne
1 Arsen mg/l 0,010 0,010 n.b. n.b. <0,001 n.b. n.b. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
2 Azotany mg/l 50 50 5,7 3,8 1,9 <1,0 <1,0 2,2 1,4 <1,0 1,2 <1,0 <1,0 2,4 1,3 1,0 2,3

3 Barwa mg Pt/l
Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian

Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian

5,0 <2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 12,5 2,5 5,0 10,0 15,0 7,5 7,5 5,0 12,5

4 Cyjanki mg/l 0,050 0,050 n.b. <0,005 <0,005 n.b. n.b. <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
5 Fluorki mg/l 1,5 1,5 0,22 0,24 0,23 0,27 0,43 0,25 0,48 0,18 0,41 0,51 0,67 0,53 0,57 0,50 0,66
6 Magnez mg/l 30 - 125* nienormowany n.b. 12 15 n.b. n.b. 10 12 14 11 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
7 Miedź mg/l 2,0 2,0 n.b. 0 <0,003 n.b. n.b. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
8 Ołów mg/l 0,010 0,010 n.b. 0 <0,001 n.b. n.b. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

11 Odczyn (pH) 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,7 7,4 7,8 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4
12 Rtęć mg/l 0 0 n.b. <0,0001 <0,0001 n.b. n.b. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
13 Siarczany mg/l 250 250 84 122 34 88 8 46 4 180 6 2 <1 1 3 22 3

14 Twardość ogólna 
CaCO3 mg/l 60 - 500  

(3 - 28 dH)** nienormowany 270 
(15)

316 
(18)

295 
(17)

360 
(20)

270 
(15)

275  
(15)

190  
(11)

450  
(25)

210  
(12)

220 
(12)

230 
(13)

280 
(16)

230 
(13)

230 
(13)

250 
(14)

15 Wapń mg/l nienormowany nienormowany n.b. 100 89 n.b. n.b. 90 n.b. 140 66 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
16 Żelazo mg/l 0,2 0,2 0,04 <0,04 0,050 0,07 0,18 <0,04 0,08 0,06 0,09 0,03 0,06 0,04 0,16 0,09 0,20
17 Suma THM µg/l 100*** 100**** 17 <2 <2 6 <2 <2 2 12 <2 5 4 8 <2 <2 3

18 Suma chloranów  
i chlorynów mg/l 0,7 nienormowany <0,1 2,0

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, tel. 61 835-91-00, fax 61 835-90-12;   www.aquanet.pl,  e-mail:  klient@aquanet.pl  

Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w II kwartale 2022 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje:  
JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA AQUANET S.A. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ 

(wartości średnie podstawowych parametrów).

  *  nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów  jest równe lub większe od  250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów 
dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych 

** wartość zalecana ze względów zdrowotnych      
  

  ***  suma następujących trihalometanów : trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, 
tribromometan (bromoform).     

****  suma następujących trihalometanów: chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.

Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacjach Uzdatniania Wody AQUANET S.A. 
spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                                                      
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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 

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

100 zł rabatu!
na profesjonalne badanie wzroku

super rabaty  na soczewki progresywne  

i fotochromowe transitions!

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


