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Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
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Justyna Rudomina Wielkopolską 
Nauczycielką Roku!

2 grudnia premiera książki 
o Chojnicy

Lekkoatletyczne emocje 
w Suchym Lesie
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INFORMACJA  
W SPRAWIE 
PREFERENCYJNEJ 
DYSTRYBUCJI  
WĘGLA

Sprzedaż węgla w ramach programu 
preferencyjnego zakupu paliwa stałego 
przez gospodarstwa domowe zgodnie z 
ustawą z dnia 27 października 2022 r. dla 
uprawnionych mieszkańców Gminy Suchy 
Las będzie odbywać się za pomocą wyspe-
cjalizowanego składu węgla.

Cena paliwa stałego przy zakupie pre-
ferencyjnym zgodnie z ww. ustawą nie bę-
dzie przekraczać kwoty: 2200 zł brutto za 
1 tonę węgla.

Jednocześnie informuję, że Gmina Su-
chy Las zapewni każdemu mieszkańcowi 
uprawnionemu do preferencyjnego naby-
cia węgla bezpłatny transport ze składu 
węgla do gospodarstwa domowego.

Podstawowym warunkiem zakupu wę-
gla po preferencyjnej cenie jest uzyskane 
uprawnienie do dodatku węglowego.

Uprawniony mieszkaniec, który będzie 
zainteresowany kupnem węgla po prefe-
rencyjnej cenie zobowiązany jest złożyć 
wniosek o wydanie zaświadczenia potwier-
dzającego wypłacenie dodatku węglowego 
lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 
jego wypłatę.

Formularze wniosku dostępne są:
•  w wersji papierowej w Biurze Obsłu-

gi Interesantów Urzędu Gminy przy ul. 
Szkolnej 13 w Suchym Lesie i Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. Wojciecha 
Bogusławskiego 17 w Suchym Lesie;

•  w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy: www.suchylas.pl 
i Ośrodka Pomocy Społecznej: www.ops.
suchylas.pl.

Wnioski można składać w formie papie-
rowej w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 w Su-
chym Lesie (pn. - pt., w godz. 7.30-15.30), 
lub w formie elektronicznej przy wykorzy-
staniu platformy ePUAP.

Zaświadczenie będzie upoważniało go-
spodarstwo domowe do jednorazowego za-
kupu paliwa stałego w ilości do 1500 kg w 
terminie do 31 grudnia 2022 r.

Po 1 stycznia 2023 r. będzie można ubie-
gać się o zakup kolejnych 1500 kg węgla.

Proszę o jak najszybsze składanie wnio-
sków z zaznaczeniem określonego sorty-
mentu konkretnego węgla w celu oszaco-
wania jego zapotrzebowania.

Informacja o podmiocie prowadzącym 
sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy 
Suchy Las zostanie podana do publicznej 
wiadomości, w tym w Biuletynie Infor-
macji Publicznej po stosownym zawarciu 
umowy z podmiotem wprowadzającym pa-
liwo (węgiel) do sprzedaży.

Ewentualne pytania w zakresie preferen-
cyjnego nabycia węgla proszę kierować do 
Urzędu Gminy Suchy Las, tel. 61 8926 297 
– sprawę prowadzi p. Szymon Adamczyk.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

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: 5 grudnia. Numer listopad 09 (222) 2022 został zamknięty 16 listopada.

Wójt  GrzeGorz  Wojtera  informuje . . .

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 regularny, prosto-
kątny. Sąsiedztwo nierucho-
mości wzdłuż ulicy stanowią 
tereny zabudowane budyn-
kami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi. Za działką oraz 
na całym obszarze za pasem 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej występują 
zabudowania magazynowo 
– gospodarcze związane z 
prowadzoną w sąsiedztwie 
działalnością gospodarczą. 

Teren działki jest niezabudowany, nie-
zagospodarowany, porośnięty, od strony 
ulicy ogrodzony. We frontowej części 
nieruchomości utwardzony, wysokości 
około 30 cm, fragment starej, zniszczonej 

betonowej posadzki wyłożonej płytkami   
gresowymi,  w części porośniętej roślin-
nością. Z ulicy dostęp do uzbrojenia w 
media: prąd, wodę, gaz, kanalizację. Na 
terenie nieruchomości zlokalizowane jest 

nieczynne przyłącze energe-
tyczne oraz kabel telekomuni-
kacyjny. 

Przetarg odbędzie się dnia  
7 grudnia 2022 r. (środa)  
o godzinie 11.00 w sali 105  
(I piętro) Urzędu Gminy Su-
chy Las przy ulicy Szkolnej 13.

Szczegóły: bip.suchylas.pl 
/ Nieruchomości przeznaczo-
ne do sprzedaży i dzierżawy / 
Ogłoszenia o przetargach. 

WÓJT GMINY SUCHY LAS OGŁASZA 
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, położonej w Suchym Lesie

Miejscowość – Suchy Las, ulica – Szkółkarska, 
arkusz mapy – 16, KW – PO1P/00262961/2, działka – 528/15, powierzchnia – 898 m².
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Z Panią JUSTYNĄ RUDOMINĄ 
rozmawiała JOANNA NOWAK

Joanna Nowak:  Gratuluję Pani 
zdobycia tytułu Wielkopolskiego Na-
uczyciela Roku. Co dla Pani oznacza to 
wyróżnienie?

Justyna Rudomina: Oznacza dla 
mnie przede wszystkim to, że dostrzeżo-
no pracę bibliotek szkolnych. Rok 2022 
będę już zawsze postrzegać jako rok 
wyjątkowy pod tym względem. 11 paź-
dziernika nasza koleżanka bibliotekarka 
została Nauczycielem Roku, dziesięć dni 
później tytuł Wielkopolskiego Nauczy-
ciela Roku także przypadł bibliotekarzo-
wi. To znak, że zauważono naszą pracę. 
Po pierwsze, dostrzeżono, że bibliotekarz 
pracujący w szkole jest nauczycielem  
(a to wcale nie jest takie oczywiste), po 
drugie, że biblioteka szkolna jest miej-
scem, które tętni życiem: centrum kultury, 
studiem filmowym, ośrodkiem wolonta-
riatu czy działań ekologicznych. Lubimy 
mówić w naszej szkole, że biblioteka jest 
centrum wszystkiego. I jest! Niezmiernie 
się cieszę, że myślenie o bibliotekach się 
zmienia.

Jakie inicjatywy podejmuje Pani na 
rzecz uczniów, wykraczające poza zwy-
kłą działalność szkolnej biblioteki?

Zacznę od tego, że podejmujemy – 
działam bowiem w niezwykłym duecie 
z koleżanką Moniką Jabłuszewską jako  
„panie z biblioteki”. Inicjatyw jest tak 
wiele, że trudno jest mi je wszystkie wy-
mienić...  Skupię się na kilku przykłado-
wych. Prowadzimy biblioteczne studio fil-
mowe „Czytanie ma moc!”, które poprzez 
sporą dawkę humoru dociera do młodych 
odbiorców i pokazuje, że książka jest 
dobra na wszystko. W naszej bibliotece 
podejmujemy także liczne działania eko-
logiczne – naszym ostatnim „dzieckiem” 
jest projekt „Mistrzu Janie, chylę czoła. 
Pszczoła”, który zdobył drugie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie „Drzewo 
Franciszka”.  Inicjatywa poskutkowała 
między innymi założeniem przybiblio-
tecznego ziołowo-kwietnego ogródka 
i okazało się, że woda z własnoręcznie 
wyhodowaną melisą i miętą naszym czy-
telnikom smakuje najlepiej! (uśmiech) 
Prowadzimy także koło „Zaczytani wo-
lontariusze”, łącząc ideę pomagania z 
czytelnictwem. Naszym odkryciem ostat-
nich dwóch lat są  gry i gamifikacje, które 
wprowadzamy do pracy z czytelnikiem. 
Robimy to chyba skutecznie (uśmiech), 
bo biblioteka pęka w szwach, czytelnic-
two kwitnie, a w lipcu za zgamifikowanie 
pracy biblioteki przywiozłyśmy z Rabki 
nagrodę: „małego Zwyrtałę” (nagroda 

przyznawana jest za najlepsze pomysły 
promujące czytanie).

Czy w swojej działalności ma Pani 
jakieś wzorce, czy też podejmowane 
inicjatywy rodzą się w Pani głowie, są 
całkowicie innowacyjne?

Chętnie się inspirujemy, najczęściej 
obserwując pracę innych bibliotekarzy i 
zdarza się nam sięgać po pomysły, które 
się już u kogoś sprawdziły. Ale większość 
naszych działań rodzi się w naszych gło-
wach. Prawdę mówiąc, nigdy nie przy-
szło mi do głowy słowo „innowacja”  
(uśmiech), choć mamy na koncie idee 
bardzo twórcze i oryginalne. Po prostu 
pojawia się pomysł, czasem nasz, a cza-
sem wychodzi on od naszych czytelni-
ków. A potem już tylko to, co najlepsze: 
planowanie i realizacja. Uwielbiamy to! 
Audiosłowniczek polsko-ukraiński, ak-
cja „Jestem oryginałem!” czy niezwykłe 
przedstawienie „Na czacie z Adamem” 
– to kilka przykładów z ostatniego roku, 
które powstawały od podstaw w naszej 
bibliotece.

Na ile ma Pani poczucie, że wpływa 
na postawy, kształtuje pozytywne za-
chowania uczniów sucholeskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2?

Zdecydowanie mam poczucie, że 
wpływamy na kształtowanie postaw i po-
zytywnych zachowań naszych uczniów! 

Z kolei w wymiarze lokalnym uroczy-
ste spotkanie odbyło się 26 października w 
Urzędzie Gminy Suchy Las.  W jego trak-
cie Wójt Gminy Grzegorz Wojtera gratu-
lował laureatce odniesionego sukcesu. Do 
gratulacji przyłączyli się również obecni na 
spotkaniu dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych – Jarosław  Krajewski, Ma-
ria Antas, Marzena Szymańska, Agnieszka 
Michalak, Krzysztof Antkowiak oraz Vio-
letta Pałącarz, kierownik Referatu Oświaty 
i Sportu Urzędu Gminy. 

Podczas gali w Poznaniu wyłoniono 
także Wielkopolską Szkołę Roku. W tym 
konkursie również odnieśliśmy sukces, 
ale w ubiegłorocznej jego edycji. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie została 
wówczas wyróżniona. 

Tegoroczna edycja obu konkursów była 
już szóstą. Do konkursu Wielkopolski Na-
uczyciel Roku wpłynęły 74 wnioski, a do 

konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” 
– 84. Nagrodzonych  i wyróżnionych zo-
stało 13 placówek edukacyjnych oraz 13 
nauczycieli z naszego regionu. Przy wy-
borze Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 
organizatorzy kierowali się entuzjazmem 
kandydatów, pasją i chęcią przekazywania 
przez nich wiedzy, w taki sposób, by każ-
dego dnia  dodawać młodzieży skrzydeł.

BS

Wielkopolski Nauczyciel Roku 
pracuje w Suchym Lesie
Justyna Rudomina, „Pani z biblioteki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Suchym Lesie została Wielkopolską Nauczycielką Roku! Konkurs organizowany przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego został podsumowany podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w piątek 21 października w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.
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Biblioteka jest miejscem szczególnym. 
W przeciwieństwie do zwykłych lekcji 
– u nas nikt nic nie musi, nie ma zadań 
domowych, ocen, a jeśli ktoś przychodzi, 
to tylko dlatego, że chce. I taki klimat 
sprzyja! Przede wszystkim rozwija się 
czytelnictwo, co dla nas jest nadrzędnym 
celem. Ale oprócz tego kwitnie bezinte-
resowna pomoc, trwają prace nad filmem 
czy przedstawieniem teatralnym, dzia-
ła nasza ekologiczna Wy-Twórnia, a za 
oknem można podglądać pszczoły, które 
przysiadły na kwiatach pomidorów. Rąk 
do podlewania rabat nigdy nie brakuje! 
To wszystko sprawia, że uczniowie mają 
możliwość realizowania swoich pasji, 
rozwijania talentów i uczą się współdzia-
łania w grupie.

Jednym z kryteriów oceny kandy-
datów do tytułu Wielkopolskiego Na-
uczyciela Roku jest krzewienie tradycji 
patriotycznych i lokalnych. Czy w dzi-
siejszych czasach odwoływanie się do 
tradycji jest jeszcze możliwe, czy znaj-
duje to zrozumienie u młodych ludzi?

Jak najbardziej jest możliwe, ale po-

trzeba na to formy, która będzie bliska 
młodemu człowiekowi. Nie należy bać 
się mediów społecznościowych, filmów 

na YouTube czy rolek na TikToku. Dla-
tego organizujemy festiwale książki hi-
storycznej czy przybliżamy ważne 
dla historii naszego regionu postaci 
– korzystając między innymi z dobro-

dziejstw współczesnego świata. W mi-
nionym roku szkolnym z powodzeniem 
zrealizowałyśmy dwa projekty: „Ale 
draka! Nie znasz Franka Jaśkowiaka?!” 
oraz „Patroni naszych ulic” – oba przy 
ogromnym zaangażowaniu uczniów, któ-
rzy pomagali wyszukiwać materiały, two-
rzyli biogramy, wcielali się w aktorów  
i lektorów. Zaangażowanie osobiste czy-
telników plus przyjazne im środki – to się  
u nas sprawdza.

Jaka jest Pani „recepta na sukces”, 
jakie cechy powinien mieć nauczyciel?

Recepta na sukces jest tylko jedna: 
kochać, to co się robi! Reszta przycho-
dzi sama. A cechy nauczyciela? Przede 
wszystkim dobre relacje z uczniami, kre-
atywność, pasja i dobry humor.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Życzę dalszych sukcesów w działalno-
ści zawodowej, nieustającego zapału  
w pracy z dziećmi oraz satysfakcji z 
podejmowanych inicjatyw. 

Nowe partnerstwo między szkołami
W grudniu 2021 roku w Suchym Lesie, a w październiku tego roku w Suchem (gmina part-
nerska Poronin). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i 
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem oficjalnie przypieczętowały współpracę.

Do partnerskiej gminy na Podhalu, na 
zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Suchem, pojechała czteroosobowa 
delegacja z gminy Suchy Las, na czele z 
Zastępcą Wójta Marcinem Bulińskim. 

Podczas uroczystego spotkania, które 
odbyło się 19 października w Szkole Pod-
stawowej w Suchem,  umowę o partner-
stwie swoimi podpisami sygnowali dyrek-
torzy obu placówek oświatowych – Maria 

Antas i Bronisław Chowaniec-Lejczyk.  
Dokument ten określa cele oraz obszary 

współpracy, w oparciu o które podejmo-
wane będą konkretne działania. Pierwsze 
zostały już nakreślone i w najbliższej przy-
szłości będą realizowane. 

– Współpraca ze Szkołą Podstawową 
w Suchem to nie tylko integracja środowi-
ska uczniowskiego, to również współpraca 
grona pedagogicznego oraz dyrekcji oby-
dwu szkół – podkreśla dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie Maria 
Antas. – Planujemy już w tym roku szkol-
nym wymianę uczniów między szkołami, 
która zapowiada się bardzo owocnie. W 
ramach wymiany uczniów obydwu szkół, 
młodzież będzie miała możliwość podró-
żowania, zwiedzania i poznawania nowych 
miejsc, kultury i ludzi.

Współpraca partnerska Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Suchym Lesie i Szkoły 
Podstawowej w Suchem to już trzecie 
partnerstwo pomiędzy  sucholeskimi i po-
roniańskimi placówkami oświatowymi. 
Wcześniej Zespół Szkół w Chludowie na-
wiązał współpracę ze szkołą w Poroninie, 
a Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie 
ze szkołą w Zębie. 

BS

Z ostatniej chwili:
Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska („Panie z biblioteki”) ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie otrzymały I Nagrodę w Konkursie na najlepiej 
przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 
2021/2022. 
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Podatek od nieruchomości 2023
Podczas październikowej sesji Rady Gminy Suchy Las została podjęta uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  
na 2023 rok. 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W gMINIE SUCHY LAS

RODZAJ PODATKU
Stawka

obowiązująca
w roku 2023

Stawka
obowiązująca
w roku 2022

Stawka maks.
ustalona przez
Min. Finansów

na 2023 r.

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej. 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej.
26,70 zł 24,30 zł 28,78 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie kultury fizycznej od 1 m² powierzchni użytkowej. 15,00 zł 15,00 zł 28,78 zł

Podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 

i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków od 1 m² powierzchni użytkowej.
14,00 zł 14,00 zł 28,78 zł

Podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m² powierzchni użytkowej.
13,47 zł 11,18 zł 13,47 zł

Podatek od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej.
5,87 zł 4,87 zł 5,87 zł

Podatek od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1m² powierzchni użytkowej.
9,71 zł 7,00 zł 9,71 zł

Podatek od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2% 2% 2%

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m² powierzchni.
1,16 zł 0,99 zł 1,16 zł

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni. 5,79 zł 4,80 zł 5,79 zł

Podatek od gruntów zajętych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa  
od 1m² powierzchni. 0,61 zł 0,54 zł 0,61 zł

Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

od 1m² powierzchni.
0,61 zł 0,54 zł 0,61 zł

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni.

0,61 zł 0,54 zł 3,81 zł

RekLama

 

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

• 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
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Cmentarz w Chojnicy to najstarsza za-
chowana katolicka nekropolia w gminie 
Suchy Las. Nieco zapomniany, gdyż od 
końca II wojny światowej jest zamknięty 
i znajduje się na terenie poligonu woj-
skowego Biedrusko. Wciąż jednak jest to 
świadectwo naszych dziejów, lokalnej toż-
samości i pamięci o naszych przodkach.  

Książka stanowi pokłosie długich 
poszukiwań i kwerend archiwalnych. 
Autorzy, poza danymi pochodzącymi z 
materiałów archiwalnych, uwzględnili 
w swojej pracy również przekazy ust-
ne i wspomnienia od osób związanych 
z ludźmi pochowanymi na cmentarzu w 
Chojnicy. Część książki stanowią zdjęcia 
nagrobków, które przetrwały do dzisiaj. 
Monografia to skarbnica wiedzy na temat 
chojnickiej nekropolii, ale również życia 
w XIX i XX wieku w miejscowościach, 
które w większości już nie istnieją. 

Zapraszamy na premierę książki i spo-
tkanie z jej autorami, które będzie okazją 
do rozmów nie tylko o historii cmentarza 
w Chojnicy, ale również o poszukiwaniu 

swoich korzeni i pielęgnowaniu pamięci 
o naszym dziedzictwie. 

Autorami książki są: Ryszard Chrusz-
czewski, Grażyna Głowacka, Ryszard 
Głowacki, Marek Hałas oraz Grzegorz 
Mencel. Wydanie sfinansowano ze środ-
ków Gminy Suchy Las. 

Wstęp na spotkanie jest darmowy, 
obowiązują wejściówki do odbioru w bi-
bliotece. 

mD

Sołtysujący wówczas Pan Przemysław 
Majkowski zaopiekował się znaleziskiem 
i rozpoczął wraz z grupką mieszkańców i 
przedstawicielami Rady Sołeckiej porząd-
kowanie odkrytych materiałów. W 2019 
roku nowa Pani Sołtys Katarzyna Kachel 
przejęła opiekę nad materiałami i kontynu-
owała porządkowanie dokumentów wraz  
z przedstawicielami nowej Rady Sołeckiej 
i mieszkańcami. 

Efekty wielomiesięcznych prac grupy 
zapaleńców nad porządkowaniem, oczysz-
czaniem, segregowaniem, dopasowywa-
niem, skanowaniem dokumentów możemy 
dzisiaj oglądać w poczekalni dworca w 
Golęczewie. Wyselekcjonowane doku-
menty zaprezentowane zostały w dwóch 
gablotach, których studiowanie pozwala 
zanurzyć się w niemal stuletnią historię 

dworca i miejscowości, najstarsze bowiem 
pochodzą z 1925 roku! W jednym z nich 

czytamy o poszukiwaniach zaginionych 
po wojnie rumuńskich wagonów, w in-
nym zaś o zakazie przyjmowania przesy-
łek zwierząt domowych z Czech z powodu 
wystąpienia tam zarazy. Innym ciekawym 
zaprezentowanym dokumentem jest pismo 
z 1927 roku w sprawie badań nad historią 
powstania wielkopolskiego.

Wystawę można oglądać w godzinach 
otwarcia poczekalni dworcowej, tj. od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00. 
Zachęcam gorąco! 

mD

Wyjątkowa wystawa na dworcu 
w Golęczewie
Dworzec kolejowy w Golęczewie powstał w 1906 roku na potrzeby wsi wzorcowej 
Golenhofen. Kilka lat temu mocno podupadły budynek został przejęty przez Gminę Suchy 
Las od PKP w celu rewitalizacji i udostępnienia na potrzeby mieszkańców. W 2018 roku,  
w czasie prac przygotowawczych do remontu, na strychu dworca natrafiono na dokumenty, 
z których uzbierało się kilka worków.  

Monografia cmentarza parafialnego  
w Chojnicy – premiera książki i spotkanie  
z autorami
2 grudnia 2022 r., godz. 18.00, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

Fo
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katarzyna kachel i Przemysław majkowski

Wyniki konkursu
W październikowej zabawie książki „Bocian. Biografia nieautoryzowana” autorstwa Adama Zbyryta i Piotra Tryjanowskiego wygrały:  
Elżbieta Fabiś, Agnieszka Imbiorkiewicz i Renata Stelter. Gratulujemy!
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29 września odbyła się XLIX sesja Rady 
Gminy Suchy Las. 

Na wstępie wiceprzewodniczący Rady 
Gminy radny Tomasz Sztolcman złożył wnio-
sek o zmianę porządku sesji – przesunięcie na 
jej początek projektu uchwały w sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na 
lata 2022 – 2030. Następnie skarbnik Gminy 
Monika Wojtaszewska złożyła wniosek o do-
pisanie do porządku sesji projektu uchwały 
w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki 
pisarskiej w uchwale w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: 
„Wymiana pieców węglowych na kotły gazo-
we w gminie Suchy Las”. Wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad pkt. 19 – Podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Su-
chy Las – złożyła przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecz-
nych radna Joanna Radzięda ze względu na 
brak uzgodnień ze związkami zawodowymi. 
Wszystkie zmiany zostały jednogłośnie prze-
głosowane przez radnych i porządek sesji 
wraz ze zmianami został przyjęty, podobnie 
jak protokół z XLVII sesji Rady Gminy Su-
chy Las z dnia 20 czerwca 2022 roku. 

W pierwszym punkcie sesji omówiono 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strate-
gii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-
2030. Został on szeroko przedstawiony przez 
dr. Bartłomieja Kołsuta w imieniu zespołu 
przygotowującego dokument. Uchwała zo-
stała przyjęta jednogłośnie. 

Jednogłośnie przyjęto również uchwałę 
zmieniającą w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
będącą następstwem zawartego w październi-
ku 2019 roku porozumienia pomiędzy Woje-
wództwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem 
Metropolia Poznań oraz gminami i powiata-
mi aglomeracji poznańskiej w zakresie po-
dejmowania wspólnych działań zmierzają-
cych do uruchomienia połączeń w ramach 
publicznego transportu zbiorowego w trans-
porcie kolejowym na linii komunikacyjnej 
Poznań Główny - Rogoźno, Rogoźno - Po-
znań Główny, a także w związku z deklaracją 
partycypacji finansowania połączeń kolejo-
wych na ww. linii komunikacyjnej. Uchwałą 

tą zwiększono dotację celową w roku 2023, w 
związku ze wzrostem cen energii trakcyjnej o 
ponad 430%, wzrostem kosztów dostępu do 
infrastruktury kolejowej, kosztów części za-
miennych, jak również wzrostem wynagro-
dzeń pracowniczych. 

Następnie przyjęto z drobnymi korektami 
pisarskimi uchwałę w sprawie sprostowania 
oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale 
nr XLVIII/551/22 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: 
„Wymiana pieców węglowych na kotły gazo-
we w gminie Suchy Las”. 

Ze względu na to, że bieżąca realizacja bu-
dżetu w 2022 roku wskazuje, że wykonanie 
części zadań inwestycyjnych zostanie prze-
suniętych na rok 2023, zasadnym było ana-
logiczne przesunięcie emisji obligacji z 2021 
roku na rok 2023. Co istotne zmniejszyło to 
o kwotę 3.600.000 zł ostateczną wielkość 
emisji, a terminy wykupu obligacji pozostały 
bez zmian, zatem kształtowanie się harmo-
nogramu spłaty zadłużenia Gminy poprawi 
jej wskaźniki. To zostało zawarte w kolejnej 
uchwale przyjętej jednogłośnie, zmieniającej 
uchwałę nr XIX/231/20 Rady Gminy Suchy 
Las z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie emi-
sji obligacji komunalnych oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu. 

Kolejną uchwałą uporządkowano kwestie 
budżetowe. Liczne zmiany dotyczyły zarówno 
planu wydatków bieżących, jak i wydatków 
majątkowych. Wprowadzono również autopo-
prawki Wójta Gminy. Mimo długotrwałej dys-
kusji udało się osiągnąć konsensus i przyjęto 
12 głosami uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 

10 głosami radnych przyjęto uchwałę w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Suchy Las na lata 2022 
– 2035, w której dodano następujące przed-
sięwzięcia: Chludowo – projekt nawierzchni 
ul. Sodowej; Golęczewo – wykonanie pełno-
branżowego projektu i kosztorysu remontu 
budynku starej remizy; integracja węzłów na 
północnej obwodnicy towarowej m. Pozna-
nia z miejskim transportem zbiorowym – do-
kumentacja; obsługa projektu „Karta Miesz-
kańca”; pełnienie funkcji inspektora ochrony 
danych osobowych dla UG oraz jednostek or-
ganizacyjnych Gminy; Suchy Las – przebu-
dowa ul. Szkolnej wraz z układem komuni-
kacyjnym do ul. Obornickiej – projekt; Suchy 
Las – przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z 
miejscami parkingowymi – projekt; Suchy 
Las – budowa układu drogowego wzdłuż ul. 
Obornickiej, rejon Forteczna – Nektarowa; 
Złotniki – przebudowa drogi wewnętrznej w 
m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcin-
ku ul. Radosna – ul. Pawłowicka.

Dokonano także kilku zmian w ważnych 
gminnych przedsięwzięciach. 

Kolejne cztery projekty uchwał dotyczyły 

pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskie-
go w zakresie finansowania: dwóch etatów 
pracowników Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu; najmu po-
mieszczeń na potrzeby lokalizacji siedziby 
filii w Suchym Lesie Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Luboniu, działalności 
izby wytrzeźwień oraz dofinansowania zada-
nia pn. „Przebudowa drogi 2406P Bolechowo 
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesio-
nową w m. Biedrusko”. 

Następną uchwałą przyjęto stawki dotacji 
przedmiotowych na rok 2023 dla gminnego 
zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie. 

W związku z uchwałami Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
stwierdzającymi nieważność niektórych 
zapisów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz załączników do tej uchwały, 
zasadnym było przyjęcie kolejnej uchwały w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej. 

Kolejne projekty uchwał zostały przyjęte 
jednogłośnie, a dotyczyły wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy części działki 
gruntu nr 23 w obrębie Biedrusko oraz wyra-
żenia zgody na przekazanie w drodze daro-
wizny nieruchomości położonych w Suchym 
Lesie na rzecz Skarbu Państwa – Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Odstąpiono 
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
położonej w Chludowie na rzecz ENEA Ope-
rator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
zbiorowym, Gmina ma obowiązek określe-
nia przystanków komunikacyjnych oraz wa-
runków i zasad korzystania z nich w drodze 
uchwały. Dlatego jednogłośnie podjęto uchwa-
łę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których wła-
ścicielem lub zarządzającym jest Gmina Su-
chy Las oraz warunków i zasad korzystania z 
tych przystanków. Zmiana nazwy dotyczyła  
przystanku autobusowego Suchy Las – Dział-
ki, na Suchy Las – Teren Aktywnej Edukacji 
i Sportu, co pozwoli na rozszerzenie działań 
promocyjnych tego miejsca.

Ostatnim projektem uchwały była uchwa-
ła w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze. Uchwała ta wynika 
z Karty Nauczyciela, zgodnie z którą organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin za-
jęć nauczycieli przedszkolnych. Wymiar ten 
nie może przekroczyć 25 godzin. 

Na tym zakończono prace nad uchwałami 
i przystąpiono do informacji. 

Z XLIX sesji Rady Gminy Suchy Las

radosław Banaszak
Przewodniczący  
rady Gminy  
Suchy Las



w w w . s u c h y l a s . p l 9

W dniu 27 października w sali kon-
ferencyjnej Parku Wodnego Octopus w 
Suchym Lesie odbyła się L sesja Rady 
Gminy Suchy Las. 

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od 
przyjęcia protokołu z poprzedniego posie-
dzenia. Tym razem jednomyślnie zatwier-
dzony został dokument dotyczący sesji nr 
XLVIII (z 11 sierpnia 2022). 

W dalszej części obrad zajęto się projek-
tem uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Bie-
drusko – rejon Rowu Północnego – część I. 
Radni jednomyślnie przyjęli projekt umoż-
liwiający wybudowanie nad Wartą (w 
rejonie mostu) przystani wodnej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, po-
mostami, trawiastymi lub piaszczystymi 
boiskami do gier sportowych oraz placami 
zabaw dla dzieci. Projekt nie przewiduje 
lokalizacji obiektów kubaturowych, poza 
maksymalnie jedną wiatą na słupach bez 
pełnych ścian. Możliwe będzie lokowanie 
przy przystani obiektów tymczasowych 
nietrwale związanych z gruntem, które po-
zwolą na realizację usług turystycznych, 
sportu i rekreacji oraz gastronomii (w tym 
food tracków lub ogródków gastronomicz-
nych). Obecnie w procedurze planistycznej 
(w trakcie wyłożenia do publicznego wglą-
du) jest część II MPZP Biedrusko – rejon 
Rowu Północnego, obejmująca teren tzw. 
górki Przybylaka (na mapach z okresu mię-
dzywojennego była ona nazywana Górą 27 
Grudnia). Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie 
się 21 listopada o godzinie 17.00 w sali 
konferencyjnej Parku Wodnego Octopus w 
Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 18. W 
dyskusji mogą wziąć udział wszystkie oso-
by zainteresowane.

Z pracami planistycznymi związana 
była również kolejna uchwała przyjęta 
przez Radę. W związku z odrzuceniem 

kilka miesięcy temu gotowego projektu 
MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i So-
snowej, którego ustalenia nie spotkały się z 
akceptacją radnych, konieczne było przy-
jęcie tzw. uchwały naprawczej, w której 
określono sposób w jaki wspomniany plan 
ma zostać poprawiony. Projekt uchwały 
został wypracowany podczas konsultacji 
prowadzonych przez Gminną Pracownię 
Urbanistyczną z radnymi z Jelonka i osie-
dla Grzybowego (Iwoną Koźlicką i Jaro-
sławem Dudkiewiczem) przy udziale rad-
nej Joanny Pągowskiej, przewodniczącej 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego (komisja ta jest odpowiedzial-
na za opiniowanie projektów planów miej-
scowych). Najważniejsze zapisy uchwały 
mówią o skomunikowaniu terenu zarówno 
z ulicą Obornicką, jak i ulicą Sosnową, 
a także o minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek około 800 m2. W 
kolejnym kroku procedury przygotowany 
zostanie zmodyfikowany projekt planu, 
który ponownie będzie podlegał wyłożeniu 
i opiniowaniu przez mieszkańców. Czekam 
na zakończenie prac w tym zakresie.

Podczas rozpatrywania proponowanych 
zmian budżetowych (oraz w dalszej części 
posiedzenia zmian w WPF) Rada Gminy 
zdecydowała o przesunięciu (w przypadku 
kilku inwestycji) części środków zapla-
nowanych na rok 2022 na rok kolejny w 
związku z tym, iż nie wszystkie płatności 
będą realizowane w tym roku (część faktur 
będzie płatna w 2023). Rada podjęła m.in. 
decyzję o zwiększeniu środków na reali-
zację ulicy Krętej w Golęczewie, tak aby 
możliwe było rozstrzygnięcie ogłoszonego 
przetargu na jej budowę.

W związku z przygotowywanym przez 
Urząd Gminy budżetem na nadchodzący 
rok, radnym przedłożono do uchwalenia 
stawki podatków od nieruchomości na rok 
2023. W zdecydowanej większości pozy-
cji, Rada przychyliła się do propozycji zło-
żonych przez Wójta. 

Rada przyjęła również uchwałę zmie-
niającą uchwałę w sprawie ustalenia in-
kasa za pobór podatków i opłat lokalnych. 
Skutkiem przyjęcia uchwały jest brak 
możliwości bezpłatnej wpłaty podatków w 
Poznańskim Banku Spółdzielczym (będą 
obowiązywały opłaty zgodne z normalną 
taryfą tego banku). Radni zdecydowali o 
takim rozwiązaniu w związku z tym, iż pa-
nuje powszechne przekonanie, że indywi-
dualne wpłaty podatków i opłat lokalnych 

przez mieszkańców w kasie tego banku 
stanowią zjawisko marginalne, a sam bank 
nie chciał przedstawić informacji o liczbie 
takich wpłat, a jednocześnie zażądał pod-
wyższonej opłaty za możliwość jej utrzy-
mania.

Kolejną przyjętą uchwałą był Program 
ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las 
na lata 2022-2027, z perspektywą do roku 
2030, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Konieczność opracowania  
Programu ochrony środowiska wynika 
z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). W przypad-
ku Gminy Suchy Las obecnie przyjęty Pro-
gram jest już czwartym dokumentem tego 
rodzaju. Poprzedni Program przyjęty zo-
stał Uchwałą Nr XLIII/556/18 Rady Gmi-
ny Suchy Las z dnia 27 września 2018 r., 
w związku z czym uzasadnione było do-
konanie aktualizacji i uchwalenie nowego 
Programu. W POŚ dokonano charaktery-
styki gminy Suchy Las, oceny stanu śro-
dowiska naturalnego z uwzględnieniem 
dziesięciu kluczowych obszarów przyszłej 
interwencji: ochrona klimatu i jakości po-
wietrza, zagrożenia hałasem, pola elek-
tromagnetyczne, gospodarowanie woda-
mi, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 
geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu odpadów, za-
soby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 
awariami. Uwzględniono także zagadnie-
nia horyzontalne, takie jak: adaptacja do 
zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska i działania edukacyjne. Dla 
obszarów interwencji dokonano analizy 
SWOT, czyli wskazania mocnych i słabych 
stron oraz szans i zagrożeń przy realizacji 
POŚ. Osoby zainteresowane mogą zapo-
znać się z Programem w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Suchy Las (bip.
suchylas.pl/10/programy-i-plany-ochrony-
srodowiska).

Ostatnią z uchwał przyjętych podczas 
pięćdziesiątej sesji obecnej kadencji była 
zmiana uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Suchy Las. Przyjęcie tej uchwały było 
konieczne w związku ze zmianami w pra-
wie oświatowym, dotyczącymi usunięcia 
dwóch stopni awansu nauczycieli (stażysty 
i kontraktowego). Zaproponowane zapisy 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
związki zawodowe zrzeszające nauczy-
cieli, co sprawiło, że Rada nie miała wąt-
pliwości co do konieczności przyjęcia tej 
regulacji.

Z L sesji Rady Gminy Suchy Las

tomasz Sztolcman
wiceprzewodniczący 
rady Gminy 
Suchy Las

Szczegóły przebiegu sesji oraz wyniki głosowań można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las:  
bip.suchylas.pl/294/protokoly-kadencja-2018-2023.

Nagrania z XLIX i L sesji Rady Gminy Suchy Las dostępne są w serwisie eSesja.tv pod linkiem: esesja.tv/transmisja/30883/l-sesja-rady-gminy-suchy-las.htm.
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Sołectwo jeLoNeK
W październiku delegacja sołectwa 

wsi Jelonek miała ogromną przyjemność 
uhonorować jedną z mieszkanek z okazji 
jubileuszu 90 urodzin. Sprawiliśmy Pani 
Pelagii niespodziankę obdarowując Ją oko-
licznościowym tortem, kwiatami i kilkoma 
upominkami. Nasza najstarsza mieszkanka 
jest ciągle aktywna i może być wspaniałym 
przykładem, jak praca w ogrodzie może 
dodawać sił bez względu na wiek.

Grupa BABY z JELONKA zorganizo-
wała spotkanie związane z dobroczynnym 
działaniem miodu na nasz organizm. Wła-
ścicielka pasieki pani Katriona bardzo cie-
kawie opowiedziała o swojej pasji i korzy-
ściach płynących ze spożywania różnych 
miodów.

29 listopada sołectwo Jelonek wraz z 
przyjaciółmi z Osiedla Grzybowego planu-
je organizację IMPREZY ANDRZEJKO-
WEJ w naszej świetlicy. Mam nadzieję, 
że to integracyjne spotkanie będzie równie 
udane jak wrześniowa BIESIADA JELON-
KOWA. 

Na ostatniej sesji RADY GMINY prze-
głosowano kompromisowy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
dotyczący terenu między ulicami Sosno-
wą, Złotnicką i Brzozową. Udało się wy-
pracować plan, który w możliwie najmniej 
uciążliwy sposób zorganizuje przyszły ruch 
samochodowy na tym terenie. Podzięko-
wania dla radnych za uwzględnienie uwag 

mieszkańców Jelon-
ka i osiedla Grzy-
bowego. Padła także 
deklaracja dotycząca 
przyszłej budowy 
drogi pieszo-rowe-
rowej łączącej ulicę 
Topolową z ulicą 
Nektarową w ciągu 
ulicy Obornickiej. Ta inwestycja zapewni 
bezpieczne dojście do przystanku autobu-
sowego naszym mieszkańcom. 

Jest jeszcze jedna bardzo ważna spra-
wa, którą chciałbym poruszyć. W związ-
ku z bardzo ciężką chorobą nowotworo-
wą mieszkanki Jelonka 42-letniej Pani 
Agnieszki i możliwością Jej dalszego, 
niestety płatnego, leczenia w Niemczech 
– zachęcam mieszkańców naszej GMINY 
do aktywnego wsparcia akcji FUNDACJI 
SIEPOMAGA na rzecz naszej sąsiadki. 
Oto link do zbiórki:  www.siepomaga.pl/
agnieszka-roszkowiak.  

Sołtys Wsi
andrzej Bartkowiak

Dużo wciąż dzieje się na osiedlu zarówno 
w zakresie naszych stałych propozycji inte-
gracyjno-rekreacyjnych (patrz zestawienie), 
jak i w obrębie nowych pomysłów i inicjatyw 
jednostkowych. Zarząd Osiedla szczególnie 
cieszy tak duże zainteresowanie nowymi cy-
klami zajęć, tzw. warsztatów zielarskich czy 
rekreacyjnych dla młodych mam z ich dzieć-
mi oraz joga dla dzieci. 

Wciąż dołączają nowi amatorzy naszych 
już trzyletnich zajęć plenerowych SALSA-
TION  na boisku przy ul. Sosnowej. Rosną 
liczebnie także grupy zajęć TAI CHI czy ta-
neczno-rytmicznych dla dzieci oraz atrakcyj-
nych zajęć dla zuchów i młodzieży w ramach 
spotkań harcerskiego szczepu Nomada. 
Wróciły też stałe spotkania grupy morsów w 
Strzeszynku. Niebawem planujemy ciekawe 

tzw. warsztaty ajuwerdyjskie.
Jesteśmy wdzięczni naszym mieszkańcom 

i licznym sympatykom osiedla za tak liczny 
odzew na październikową akcję zbiórki da-
rów na rzecz Ukrainy, dla ochronki JUREK 
oraz dla schroniska zwierząt w Skałowie. 
Ten pomysł zrealizowaliśmy w ramach tzw. 
pchlego targu w naszej świetlicy. Do bardzo 
udanych możemy także zaliczyć integracyj-
ny wyjazd na warsztaty salsation do Grzybo-
wa nad morzem. Rekordowe były na pewno 
osiedlowe obchody Halloween, do którego 
staraliśmy się podejść bardzo tolerancyjnie, 
honorując także tych co mają dystans do tych 
zabaw (nie było „nagabywania” domów, które 
nie były oznakowane). Dało to efekt kultural-
nie obchodzonego wieczoru 31 października 
z udziałem 200 przebierańców, bez wybry-

ków, a za to w miłej 
atmosferze, który za-
kończyliśmy hallo-
weenową dyskoteką 
dla najmłodszych.

Co jeszcze do 
końca roku na osie-
dlu? Wspólnie z 
sołectwem Jelonek 
planujemy zabawę andrzejkową (29.11), za-
prosimy nasze dzieci na tradycyjne ubieranie 
choinki na placu Grzybowym (26.11) wraz z 
małym kiermaszem świątecznym (dochody 
przekażemy na rzecz rehabilitacji Ani Ka-
rolewicz), a osiedlową wigilię planujemy 10 
grudnia.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Jarosław Dudkiewicz

oSIeDLe Grzybowe
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13 września tego roku u Pani Agnieszki 
zdiagnozowano ogromny guz mózgu! Kil-
ka dni później trafiła na stół operacyjny w 
szpitalu w Poznaniu. Lekarze usunęli guz i 
uratowali jej życie! Jednak szczęście Pani 
Agnieszki i jej rodziny nie trwało długo. 
Badania histopatologiczne wykazały, że 
guz, który usunięto, to glejak IV stopnia.

W ramach standardowej terapii, fi-
nansowanej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Pani Agnieszka poddawana jest 
obecnie radio- i chemioterapii.  To jednak 
za mało przy tym nowotworze. Szansą dla 

niej jest dostępne w Niemczech leczenie, 
które skutecznie zahamuje postęp i wygasi 
aktywność raka. Koszt leczenia szacowany 
jest na ponad 700.000 zł. 

Zapraszamy do wsparcia zbiórki –  
www.siepomaga.pl/agnieszka-roszkowiak.

Pomóżmy!
Trwa zbiórka na leczenie Agnieszki 
Roszkowiak, 42-letniej mieszkanki Jelonka,  
u której wykryto bardzo złośliwy nowotwór 
– glejak IV stopnia. 

Jodek potasu w pogotowiu
W Urzędzie Gminy Suchy Las 26 października odbyło się spotkanie z udziałem zastępcy 
wójta Marcina Bulińskiego, urzędników oraz szefów gminnych jednostek pomocniczych 
i organizacyjnych. Tematem spotkania była ewentualna dystrybucja tabletek z jodkiem 
potasu. Było to spotkanie, mające ustalić sposób organizacji akcji wydawania tabletek  
w przypadku zagrożenia radioaktywnego. 

Należy zaznaczyć, że aktualnie nie ma 
żadnego zagrożenia. Dystrybucja jodku 
potasu miałaby się odbyć po decyzji Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Informacje o tym fakcie przesyłane będą 
przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
oraz media gminne, w tym system powia-
damiania SISMS i aplikację BLISKO. 

Na spotkaniu ustalono, że każda jed-
nostka pomocnicza stworzy trzyosobowy 
zespół, który w przypadku zagrożenia bę-
dzie wydawał tabletki z jodkiem potasu w 
poszczególnych miejscowościach. Sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli otrzy-
mali z Urzędu Gminy odpowiednią liczbę 
tabletek. Dystrybucja odbywać się będzie 
w podanych poniżej punktach. 

Punkty – Hala GOS w Su-
chym Lesie: pkt nr 1, 2, 3, 4; 
świetlice w Złotnikach: plac 
Grzybowy 16 (dla Os. Grzybo-
wego, Złotnik Wsi oraz Jelonka), 

ul. Żukowa 14; świetlice w Złotkowie, Go-
lęczewie, Zielątkowie; Stary Bar w Chlu-
dowie; Dom Osiedlowy w Biedrusku.

Poruszone zostały również kwestie 
związane z pewnymi przeciwskazaniami 
stosowania tabletek z jodkiem potasu dla 
osób z chorą tarczycą i dla osób powyżej 
60 roku życia. Warto tę sprawę skonsul-
tować z endokrynologiem, jeżeli ktoś jest 
pod opieką lekarza specjalisty. 

Ustalono treść komunikatów, które 
będą wysyłane przez SISMS i aplikację 
BLISKO w przypadku zagrożenia. Będą to 
dwa komunikaty – o miejscu dystrybucji i 
dawkowaniu. Zachęcamy do zarejestrowa-
nia się w systemie powiadamiania kryzyso-

wego wszystkich, którzy jeszcze 
tego nie zrobili. Obok podajemy 
bezpośredni kod do informacji o 
systemie. 

Paweł andrzejewski
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Serdecznie zapraszamy do Naszego salonu w Suchym Lesie!

Plac Nowy Rynek 2 (znajdujemy się pomiędzy Pocztą, a piekarnią Pabich), tel. 535 993 155, kontakt@optykmichalak.pl 

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

Salony optyczne Optyk Michalak ZAPRASZAją w dniach  28 listopada – 2 grudnia 2022 r.  

na skorzystanie z wyjątkowych promocji w naszym salonie w Suchym Lesie: 

www.optykmichalak.pl

  OPrawy kOrekcyjne – raBat do 80%      OkULary PrzecIwSłOneczne – raBat 50% 

              MarkOwe SOczewkI PrOGreSywne nIkOn I jzO – raBat do 80% 

  PrOfeSjOnaLne BadanIe wzrOkU – raBat  100 zł

   2 Lata BezwzGLędnej GwarancjI na SOczewkI PrOGreSywne nIkOn

optyk_michalak  optykmichalak

Indywidualne podejście do potrzeb klienta, to cel który przyświeca Naszej rodzinnej firmie od 1992 roku. 
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Organizatorem zbiórki był Arkadiusz 
Bryś, mieszkaniec Golęczewa przy wspar-
ciu Gminy oraz mieszkańców. Przekazane 
rzeczy, tak ważne w tym niezwykle trud-
nym czasie dla naszych wschodnich są-
siadów, trafią m.in. do: Domu Dziecka i 
Centrum Wolontariatu w Żytomierzu, Le-
gionu Obolon – oddziału wojsk obrony te-
rytorialnej walczącego w Kijowie, a także 
do Hniwania, miasta partnerskiego gminy 
Suchy Las, którego mieszkańcy dzielnie 
walczą w obronie swojego kraju, walczą o 
jego wolność.   

Pan Arek jest w stałym kontakcie z jed-
ną z mieszkanek Hniwania Lilią Pomyka-
lową. Pani Lilia jest radną Miejskiej Rady i 
udzieliła nam telefonicznego wywiadu.  

W lutym minionego roku Rosja roz-
poczęła inwazję na Ukrainę. Czy do koń-
ca wierzyliście, że jednak tej strasznej 
wojny nie będzie, uda się jej uniknąć? 

Wszyscy pisali, mówili, że Rosjanie 
chcą zaatakować nasz kraj. Ale do końca 
nie wierzyliśmy, że może dojść do czegoś 
takiego. Nikomu to się w głowie nie mie-
ściło. Pierwszego dnia, kiedy wybuchła 
wojna, byliśmy w szoku. Wielu ludzi ucie-
kało w pośpiechu – w piżamach, zakładając 
na siebie tylko płaszcz, czy z jedną siatką, 
w której zmieściły się najpotrzebniejsze 
rzeczy. Ludzie uciekali tak, jak stali. 

Czy Hniwań, który położony jest 
w środkowej części Ukrainy, dotknęły 
działania wojenne?

Samego Hniwania działania wojenne 
nie dotknęły i wierzymy, że tak pozostanie.
Miasto jest szczelne, ale wszystkie okolice 
Hniwania zostały zaatakowane. Atak ra-
kietowy przeprowadzono m.in. na Winni-

cę, która oddalona jest od nas o ok. 30 km. 
To bardzo blisko. 

Trudno nawet sobie wyobrazić, jak 
można żyć w kraju, w którym toczy się 
wojna...

My przez cały czas żyjemy w strachu. 
Co dzień wyją syreny. We wszystkich 
miastach jest trwoga, bo nie wiadomo w 
którym momencie i gdzie uderzą rakiety. 
Kryjemy się w piwnicach, wszędzie tam, 
gdzie można się schronić. I czekamy, nie 

wiedząc jak długo to potrwa – godzinę, 
dwie czy cztery, czy za chwilę nie zginie-
my. To straszne. 

Mężczyźni z Hniwania walczą na 
froncie o wolność Ukrainy.

Z naszego miasta na wojnę poszło 800 
mężczyzn, 12 z nich zginęło… W Hniwa-
niu zostały utworzone oddziały obrony te-
rytorialnej, które m.in. podczas zagrożenia 
atakiem zabezpieczają punkty strategicz-
ne. Te osoby, które nie zostały zmobilizo-
wane, na przykład ze względów zdrowot-
nych, pracują w fabrykach, produkujących 
wszystko dla wojska. 

Ci mężczyźni, którzy wracają z fron-
tu co mówią?

Są osoby, którym jest ciężko i po po-
wrocie z frontu zostają w domach. Inne po 
pobycie w szpitalu wracają do zdrowia i 
jadą dalej. Nasze wojsko robi wszystko w 
obronie naszego kraju. Niestety są też ataki 
z użyciem broni chemicznej. Znajoma ro-
dzina mojej siostry straciła syna. Chłopak 
poszedł do wojska. Na jego grupę z dro-
na zrzucono trującą substancję. Nikt nie 
przeżył, z tych ludzi zostały same kości. 
Ta broń powoduje straszne rzeczy – gdzie 
indziej jej ofiary doznały potwornych po-
parzeń ciała, wypaliła im oczy.  

Kobiety też nie stoją bezczynnie z 
boku, widać to zresztą na zdjęciach za-
mieszczonych w postach na portalu spo-
łecznościowym Hniwania. 

Kobiety bardzo się angażują, gotują, ku-

pują i robią najpotrzebniejsze rzeczy. Po-
magają wojsku, oddziałom terytorialnym, 
które nas bronią, ale również mieszkańcom 
innych miast, gdzie sytuacja jest gorsza. 

Przy tej okazji dziękuję Arkowi i 
wszystkim, którzy nas wspierają – za 
odzież, śpiwory, jedzenie i wiele innych 
rzeczy. Ta cała pomoc trafia na front, do 
różnych miast, w różne strony Ukrainy.  
Dziękuję strażakom za przekazanie toreb 
ratowniczych. Takich nie ma na Ukrainie, 
a  wojsko bardzo je potrzebuje. Żołnie-
rze, gdy po nie przyjechali, to mieli łzy w 
oczach. Takie rzeczy jak bandaże, tabletki 
są u nas teraz trudne do kupienia albo kosz-
tują ogromne pieniądze. 

Przed Wami trudna zima…
Potrzebne są koce, ciepłe zi-

mowe ubrania, bielizna termicz-
na – wszystko to, co pozwoli się 
ogrzać. Ta pomoc na zimę ważna 
jest nie tylko dla naszego woj-
ska. Potrzebują jej także zwykli 
ludzie. Rosjanie przeprowadzają 
ataki rakietowe na naszą infra-
strukturę energetyczną. Są pro-
blemy z prądem, ogrzewaniem. 
Ci co mieszkają w blokach są 
w trudniejszej sytuacji. Łatwiej 
mają ci, co mieszkają w domach 
– mogą napalić w piecu, w ko-
minku. Są też dzieci, które zosta-

ły bez rodziców. Wielu zginęło na froncie, 
inni po prostu zniknęli...

Jakie są nastroje w ukraińskim społe-
czeństwie po ponad 260 dniach inwazji 
na Ukrainę. 

Wierzymy, że Ukraina wygra tę wojnę. 
Kiedy? Tego nie wiemy. Mamy jednak na-
dzieję, że jak najszybciej to się skończy. 
Takiego życia jak było już nie będzie, ale 
my zbudujemy wszystko na nowo i będzie 
jeszcze lepiej. 

Tego Wam życzę.
Rozmawiała

Barbara Stachowiak

Wspieramy Ukrainę przed 
nadchodzącą zimą
W listopadzie już po raz kolejny z gminy Suchy Las na Ukrainę pojechał transport z darami. 
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GrUdzIeń tO MIeSIąc wyjątkOwy
To mikołajki i Boże Narodzenie, to czas 
magiczny i niezwykłej atmosfery dzielenia 
się z innymi, a szczególnie z dziećmi.  
w dniach 3 i 4 grudnia, 
w godz. od 16.00 do 18.00 będziemy 
zbierać słodkości, które zostaną prze-
wiezione na Ukrainę! Miejsce zbiórki – 
Golęczewo remiza OSP ul. Dworcowa 61a.

radość pod choinkę
W ten świąteczny czas przekażmy 
ukraińskim żołnierzom życzenia, tchnące 
nadzieją i wiarą w lepsze jutro. Czekamy na 
Wasze świąteczne kartki.  
Zbieramy poza tym świeczki, ciepłe  
ubrania, koce, śpiwory, to wszystko  
co może przydać się w czasie zimy. 
kontakt: 602 112 501, 695 527 447.
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Rozpoczął się (trudny)  
sezon grzewczy
Nowoczesne sposoby ogrzewania domu za pomocą odnawialnych źródeł energii  
w ostatnim czasie zyskały na popularności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością 
większa świadomość ekologiczna społeczeństwa, w perspektywie oszczędności na 
kosztach ogrzewania, ale także światowy kryzys energetyczny. Mimo to nadal spora część 
społeczeństwa w swoich domach korzysta z tradycyjnych źródeł ogrzewania. 

Czym ogrzewane są domy w gminie Su-
chy Las?

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków na ten moment (9.11.2022) wpły-
nęło ponad 7400 deklaracji o użytkowanych 
źródłach ciepła i spalania paliw w gminie 
Suchy Las. W około 2600 z nich mieszkańcy 
zadeklarowali, że w budynkach mieszkal-
nych posiadają źródło ciepła opalane pali-
wem stałym. To oznacza, że swoje domy 
ogrzewają węglem, drewnem, pelletem lub 
innym rodzajem biomasy. 

Palenie śmieci jest zabronione i karane!
Sucholeska Straż Gminna podkreśla, 

że wbrew pojawiającym się w przestrzeni 
publicznej informacjom nawiązującym do 
trudnej sytuacji na rynku energetycznym, art. 
191 Ustawy o odpadach nie został uchylo-
ny. – Spalanie  wszelkich odpadów (nie tylko 
opon) jest dalej zabronione, podlega karze 
i będzie skutecznie egzekwowane – zazna-
czają strażnicy. Jest ono wykroczeniem, za 

które grozi mandat w wysokości do 500 zł, 
grzywna do 5 tys. zł lub kara w postaci aresz-
tu. Ponadto strażnicy, tak jak w poprzednich 
latach, będą prowadzić kontrole domowych 
pieców, czy spalane są w nich odpady, a w 
uzasadnionych przypadkach z palenisk będą 
pobierać próbki popiołu.

Spalanie odpadów to poważne zagro-
żenia 

Spalając odpady w domowym paleni-
sku jesteśmy narażeni nie tylko na konse-
kwencje prawno-finansowe, ale także na 
choroby, które niosą za sobą śmiertelne 
zagrożenie – choroby płuc, oskrzeli, ukła-
du sercowo-naczyniowego czy górnych 
dróg oddechowych. Jest to spowodowane 
tym, że podczas spalania różnego rodzaju 
odpadów wraz z dymem do powietrza wy-
dostają się trujące związki takie jak: meta-
le ciężkie, cyjanowodór, dwutlenek siarki  
i węgla, tlenki węgla i azotu, pyły zawieszo-
ne PM10 i PM2,5. 

Poza tym paląc odpadami stwarza-
my zagrożenie pożarowe. Podczas spala-
nia śmieci następuje wydzielanie się ga-
zów pożarowych, których cząstki stałe 
osadzają się na przewodach kominowych. 
Nieusuwane mogą zacząć się łuszczyć  
i ulec zapaleniu. Z kolei zapalenie sub-
stancji smolistych i wysoka temperatura 
mogą spowodować rozszczelnienie komina  
i rozprzestrzenienie się ognia do wnętrza 
budynku, co w konsekwencji może dopro-
wadzić do zatrucia domowników tlenkiem 
węgla i dymem. 

NIe dla czadu
Strażacy nie pozostawiają wątpliwości, 

niezbędnym elementem wyposażenia każ-
dego domu, stojącym na straży naszego bez-
pieczeństwa, powinien być czujnik tlenku 
węgla, dymu i gazu. Urządzenie to należy 
montować w miejscu chronionym, czyli w 
pomieszczeniu, gdzie odbywa się proces spa-
lania, na przykład w kuchni czy kotłowni. 

Kominiarz na szczęście 
Warto także do swojego domu, przy-

najmniej raz w roku, zaprosić kominiarza,  
a nawet jest to naszą powinnością. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami należy 
dokonywać okresowych przeglądów stanu 
technicznego przewodów kominowych (dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych),  
a także ich regularnego czyszczenia. 

BS

Lp. Parametry Jednostka

Akty prawne Stacje Uzdatniania Wody
Rozporzadzenie 

Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody 

przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi  
-  Dz.U. 2017, Poz. 
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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 0,001 <0,001 <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
2 Azotany mg/l 50 50 2,8 2,0 2,5 1,1 1,1 <1,0 4,3 2,4 1,3 2,1 <1,0 3,2 2,6 1,5 2,7

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 7,5 2,5 10,0 2,5 5,0 10,0 12,5 10,0 10,0 5,0 10,0

4 Cyjanki mg/l 0,050 0,050 <0,005 <0,005 <0,005 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
5 Fluorki mg/l 1,5 1,5 0,23 0,26 0,27 0,18 0,44 0,23 0,45 0,26 0,41 0,68 0,71 0,55 0,60 0,47 0,52
6 Magnez mg/l 30 - 125* nienormowany 9 14 16 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
7 Miedź mg/l 2,0 2,0 <0,003 0,004 <0,003 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
8 Ołów mg/l 0,010 0,010 <0,001 <0,001 <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

11 Odczyn (pH) 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 7,8 7,5 7,7 7,5 7,8 7,6 7,7 7,5 7,4 7,5 7,5 7,7 7,7 7,8 7,6
12 Rtęć mg/l 0,01 0,01 <0,0001 <0,0001 <0,0001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
13 Siarczany mg/l 250 250 73 129 36 83 6 110 4 190 6 2 <1 3 3 24 2

14 Twardość ogólna 
CaCO3 mg/l 60 - 500  

(3 - 28 dH)** nienormowany 242 (14) 321 (18) 303 (17) 370 
(21)

280 
(16)

320 
(18)

210 
(12)

420 
(24)

210 
(12)

220 
(12)

230 
(13)

270 
(15)

220 
(12)

230 
(13)

240 
(13)

15 Wapń mg/l nienormowany nienormowany 69 110 90 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
16 Żelazo mg/l 0,2 0,2 0,04 <0,040 <0,040 <0,040 0,050 <0,040 0,090 0,040 0,080 0,050 <0,040 0,040 0,170 0,080 0,200
17 Suma THM µg/l 100*** 100**** 15 <2 3 12 <2 <2 21 27 4 6 4 10 2 <2 5

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

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 III 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.                                                      

O G łO S Z e n i e
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Jest to kolejny fragment ciągu rowero-
wego, dzięki któremu będzie można bez-
piecznie pokonać trasę rowerem z Suchego 
Lasu do Złotnik. 

Wiele osób jest  zaskoczonych, że temat 
ten wielokrotnie podejmowany w prze-
strzeni publicznej, teraz – na etapie jego 
realizacji po raz kolejny jest dyskutowany. 
Do Rady Gminy Suchy Las wpłynął bo-
wiem wniosek o ponowne zweryfikowanie 

koncepcji drogi dla rowerów przy ulicy 
Muchomorowej w Złotnikach oraz o przy-
stąpienie do procedury aktualizacji (lub 
stworzenie nowego) projektu ścieżki rowe-
rowej na odcinku od ul. Nektarowej do ul. 
Ptasi Zaułek w miejscowości Złotniki, któ-
ry złożyło Stowarzyszenie Lokalni w Gmi-
nie Suchy Las. Stowarzyszenie przesłało 
także do redakcji „Gazety Sucholeskiej” 
swoje stanowisko w tej sprawie z prośbą  

o jego publikację. 
Dla pełnego obrazu tego tematu popro-

siliśmy także o wypowiedź Wójta Gminy 
Suchy Las oraz przedstawicieli Osiedla 
Grzybowego i Złotnik. 

BS

Temat ścieżki rowerowej  
na Grzybowym wywołany przez 
Stowarzyszenie
Została zaprojektowana i czeka na realizację. Ścieżka rowerowa na Osiedlu Grzybowym ma powstać 
w przyszłym roku na odcinku od ronda Muchomorowa / Nektarowa do ulicy Ptasi Zaułek. 

Stowarzyszenie Lokalni 
w Gminie Suchy Las,  
Wojciech Ptak

W planach budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Muchomorowej do Ptasiego Zaułka za 800 000 zł z 
publicznych pieniędzy. Dlaczego to zły pomysł? 

Na osiedlach z ograniczoną prędkością aut do 
30 km/h, na których dodatkowo wprowadza się 
koncepcję uspokojenia ruchu (czyli takim jakim jest 
os. Grzybowe), nie buduje się wydzielonych dróg dla 
rowerów. Mieszanie ruchu rowerowego z ruchem 
samochodów jest standardową opcją dla ruchu 
rowerowego na lokalnych ulicach dzielnic i osiedli 
mieszkaniowych, których przykłady możemy ob-
serwować zarówno w polskich, jak i zagranicznych 
miastach. Na osiedlach z ograniczoną prędkością sa-
mochodów do 30 km/h, na których wprowadza się 
koncepcję uspokojenia ruchu należy stosować inne 
rozwiązania, niż wydzielona droga dla rowerów. 

Koncepcja drogi dla rowerów na os. Grzybowym 
przy ul. Muchomorowej nie była poddana konsulta-
cjom i jest niezgodna z koncepcją ścieżek rowero-
wych na terenie gminy Suchy Las. 

Budowa drogi dla rowerów na os. Grzybowym 

to likwidacja zieleni (czyli powierzchni biologicznie 
czynnej). 

Budowa drogi dla rowerów na os. Grzybowym 
nie poprawi bezpieczeństwa rowerzystów. 

Priorytetem dla os. Grzybowego powinny być 
ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne prowadzące 
do szkół (głównie Szkoły Podstawowej nr 1, Urzędu 
Gminy i innych punktów w centrum Suchego Lasu). 

Konieczne jest opracowanie najpierw nowej 
koncepcji ścieżek rowerowych dla całej gminy Su-
chy Las i określenie priorytetów w tym zakresie. 
To zagwarantuje, że planowane inwestycje będę 
przemyślane, ale przede wszystkim będzie możliwe 
pozyskanie na ten cel środków z funduszy zewnętrz-
nych. 

Dlatego jako Stowarzyszenie Lokalni w Gminie 
Suchy Las złożyliśmy wniosek do Rady Gminy o po-
nowne pochylenie się nad tą sprawą. Są inne, lepsze, 
bezpieczniejsze i tańsze rozwiązania – warto z nich 
skorzystać. Gmina Suchy Las należąca do Metropolii 
Poznań może sięgnąć bezpłatnie po wypracowane 
standardy rowerowe – wypracowane z ekspertami, 
praktykami i zgodne z prawem – dlaczego tego nie 
robi?

Radna Gminy Suchy Las  
Iwona Koźlicka

Zaskakuje i zastanawia podjęcie inicjatywy 
przez GS na jej łamach, przeprowadzania  trój-
stronnej dyskusji wokół budowy ścieżki rowero-
wej przy osiedlu Grzybowym. Wydatkowano już 
środki na projekt, następnie na jego modyfikację 
w celu ochrony większych nasadzeń; co więcej: 
Urząd Gminy posiada już nawet  kosztorys inwe-
storski! Ani zarząd osiedla, ani radni nie działali i 
nie będą  działać wbrew woli mieszkańców, ani 
wbrew obowiązującym przepisom. Cała reszta 
należy do urzędników i fachowców. Osobiście 
oczekuję merytorycznego i rzetelnego przepro-
wadzenia całej procedury, związanej z budową 
tego odcinka/etapu ścieżki rowerowej, analo-
gicznie, jak to miało i ma miejsce w przypadku 
budowy dróg rowerowych w innych miejscach w 
naszej gminie.

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Grzybowego,  
Radny Gminy Suchy Las 
Jarosław Dudkiewicz

Stanowisko przewodniczącego zarządu 
osiedla, a jednocześnie radnego z osiedla Grzy-
bowego w przedmiotowej sprawie zostało już 
wypracowane w ramach bieżących uzgodnień 
w tej kwestii, które poczyniliśmy na zebraniu 
zarządu w dniu 5 września br. (osiedlegrzybo-
we.zlotniki.com/2022/09/zebranie-zarzadu-
w-dn-5-09-br-sprawozdanie/) oraz zaprezen-
towaliśmy po dyskusji wraz z różnymi głosami 
po Zebraniu Mieszkańców w dniu 12 września 
br. (osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/
zebranie-mieszkancow-12-pazdziernika-br/). 
Głos Stowarzyszenia Lokalni w Gminie Suchy 
Las w tej kwestii także został dostrzeżony – był 
publikowany na portalach osiedlowych.

Kwestia poprawnego zaprojektowania i re-

Wójt Gminy Suchy Las  
Grzegorz Wojtera

Aktualnie przygotowujemy przetarg na realiza-
cję ścieżki rowerowej w pasie ulicy Muchomorowej. 
Warto przypomnieć, że pomysł powstania ścieżki łą-
czącej Suchy Las ze Złotnikami jest inicjatywą lokal-
ną, która została zaakceptowana przez Radę Gminy.

Moim zadaniem było przygotowanie projektu, 
uzyskanie wymaganych zgód i przeprowadzenie tej 
inwestycji. Zgadzam się z opiniami, że zarówno w 
Europie, jak również w Polsce funkcjonują rozwią-
zania bardziej „środowiskowo oszczędne” i prostsze 
w realizacji. Wielu ekspertów i praktyków, o których 
wspomina Stowarzyszenie w swoim stanowisku po-

trafiłoby wskazać inne – zgodne z prawem koncep-
cje gotowe do zaimplementowania w Złotnikach. 
Problem w tym, że występując o pozwolenie na 
budowę musimy obligatoryjnie uznać za ekspertów 
(i praktyków) w tej sprawie urzędników z Wydziału 
Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. 

To właśnie ta instytucja określa podstawowe 
standardy drogowe i decyduje o parametrach dla 
każdej z inwestycji. Dlatego odcinek „ścieżki rowe-
rowej” na odcinku od ul. Nektarowej do ul. Ptasi 
Zaułek jeśli będzie realizowany to tylko w oparciu o 
aktualny projekt. 
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alizacji przebiegu tej ścieżki powinna być domeną 
fachowców – projektantów, którzy odpowiadają 
za dochowanie najlepszych standardów bezpie-
czeństwa z zachowaniem optymalizacji kosztów 
jej realizacji.

Dla zarządu osiedla oraz obu radnych, jest oczy-
wistym, że ostateczny przebieg ścieżki musi spełniać 
kryteria maksymalnego bezpieczeństwa jej funkcjo-
nowania, co jest sporym wyzwaniem wobec zna-
nych kłopotów z coraz większym ruchem kołowym 
na ul. Muchomorowej. Bez zasadniczych zmian w 
organizacji ruchu (np. ruch jednokierunkowy) trud-
no myśleć o prowadzeniu ciągu rowerowego w pasie 
jezdni ul. Muchomorowej. Zwraca na to uwagę wie-
lu naszych mieszkańców.

Przypominamy, że ścieżka rowerowa (pieszoro-
werowa) istnieje od ul. Złotnickiej do ul. Słowiczej, 
po zachodniej stronie ul. Muchomorowej i z całą 
pewnością warto rozważyć, by ten odcinek został 
przedłużony do ul. Ptasi Zaułek, co spowodowałoby 

połączenie sieci ścieżek bez znacznych nakładów.
W sprawie proponowanego przebiegu ścieżki 

zarząd osiedla wraz z osiedlowymi radnymi wystą-
pił w grudniu ubiegłego roku do Urzędu Gminy, by 
doprowadzić do korekty projektu celem niewyci-
nania dorodnych nasadzeń przy ul. Muchomorowej 
–  efektem tego jest oficjalny dokument z Urzędu 
Gminy z dnia 6 kwietnia br. (osiedlegrzybowe.zlot-
niki.com/2022/04/sprawa-sciezki-rowerowej-no-
tatka-z-ug/), potwierdzony potem w piśmie Wójta 
z dnia 22 kwietnia br. (pkt 5 – osiedlegrzybowe.
zlotniki.com/2022/04/odpowiedz-urzedu-gminy-
zarzadowi-osiedla).

Przewodniczący zarządu (pełniąc jednocześnie 
od grudnia 2021 r. także funkcję radnego) w imie-
niu zarządu osiedla wyraża zdziwienie co do trybu 
„konsultacji” tej kwestii dopiero na tym etapie re-
alizacyjnym.

***

Panu Tomaszowi Mikołajczakowi
Członkowi Rady Nadzorczej  

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

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci  

MATKI

składają Zarząd i Pracownicy
ZGK  Suchy Las sp. z o.o.

***

Rusza strategiczna inwestycja 
drogowa w Złotkowie
W poniedziałek 14 listopada wójt Grzegorz Wojtera podpisał z Wykonawcą umowę na 
realizację obecnie największej i bardzo ważnej inwestycji drogowej w gminie.  

Zadanie pn. „Złotkowo – budowa pełne-
go uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji 
gospodarczej i przebudowa odcinka byłej 
drogi krajowej” będzie wykonywało kon-
sorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych Spółka Ak-
cyjna z siedzibą w Kole oraz Wykonaw-
stwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej 
Stasiak z Chodzieży. Główne prace mają 
rozpocząć się już w nowym roku. 

– Inwestycja w Złotkowie obejmie bu-
dowę ok. 2 km dróg na odcinku pomiędzy 
ul. Pawłowicką a ul. Lipową wraz z pełną 
infrastrukturą, ciągami pieszymi i drogą 
rowerową – informuje Aurelia Szczęsna, 
kierownik Referatu Budowlano-Inwesty-
cyjnego Urzędu Gminy Suchy Las. – W 

ramach tego zadania po zachodniej stronie 
ul. Obornickiej wybudowane zostaną:  dro-
ga serwisowa wzdłuż ul. Obornickiej, nowe 
skrzyżowanie z ul. Obornicką na wysokości 
serwisu Toyota,  drogi obsługujące tereny 
aktywizacji gospodarczej, w tym m.in. uli-
ce Północna, Zachodnia, Południowa.  Za-
danie obejmie także budowę  chodników, 
ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji oraz 
brakującej infrastruktury: sieci wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
kanału technologicznego, oświetlenia dro-
gowego. Ponadto przebudowane zostaną  
urządzenia teletechniczne oraz elektro-
energetyczne.

– Bez wątpienia jest to jedna z ważniej-
szych inwestycji drogowych w gminie w 

ostatnich latach – podkreśla wójt Grzegorz 
Wojtera. – Przy tym, jedna z droższych, bo 
całkowity koszt to ok. 23 mln zł. Na szczę-
ście dofinansowywana jest z budżetu cen-
tralnego niemałą kwotą 9,3 mln zł. 

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli nie 
tylko na znaczną poprawę bezpieczeństwa, 
ale mocno zmieni krajobraz komunikacyj-
ny w Złotkowie. 

Osobiście ubolewam nad faktem, że 
nie udało się zapewnić finansowania dla 
dwóch brakujących – ważnych elementów 
tego projektu: sygnalizacji świetlnej na 
nowo powstałym skrzyżowaniu oraz wyko-
nania ok. 200 metrów drogi serwisowej od 
skrzyżowania do ul. Lipowej. Mam jednak 
nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy 
mogli do tego powrócić.  

BS
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Projekt sfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, prze-
znaczonych na walkę ze skutka-
mi pandemii Covid – 19, został 
skierowany do samorządów, na 
terenie których działały Państwo-
we Gospodarstwa Rolne (PGR). 
Głównym jego celem było wspar-
cie uczniów w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do Internetu, których 
deficyt ujawnił się podczas reali-
zacji nauki zdalnej, wprowadzo-
nej w czasie pandemii, a tym samym miał 
wpływ na wykonywanie przez młodych 
ludzi obowiązków szkolnych.

Do wzięcia udziału w programie upraw-
nione zostały 1604 gminy. Gmina Suchy 
Las na liście wniosków, które spełniły 

wszystkie kryteria formalno-merytorycz-
ne i otrzymały grant, znalazła się z kwotą 
95 000,00 zł. 

Za kwotę tę Gmina zakupiła 38 lapto-
pów, które w październiku pracownicy 
Urzędu Gminy przekazali ostatecznym 
beneficjentom programu. Osoby te do pro-

gramu zostały zakwalifikowane 
na podstawie wcześniej przepro-
wadzonego naboru. 

bs

Projekt realizowany na podsta-
wie Umowy o powierzenie grantu 
o numerze 1848/2022 w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotyczą-
ce realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Laptopy ze środków unijnych
38 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych oraz szkół średnich z gminy Suchy Las 
otrzymało sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ten został zakupiony 
przez Gminę w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem projektu jest dofinansowanie wy-
cieczek szkolnych dla dwóch grup wieko-
wych (klasy I-III oraz klasy IV-VIII szkół 
podstawowych) w ramach wskazanych w re-
gulaminie projektu punktów edukacyjnych.

Jest to uatrakcyjnienie procesu edukacyj-
nego dzieci i młodzieży poprzez umożliwie-
nie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację 
podstaw programowych dla szkół podsta-
wowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lek-

cyjne, dzięki czemu nauka nabierze prak-
tycznego wymiaru. Uczenie się oparte na 
praktycznym odkrywaniu śladów historii, 
czy też eksperymentowaniu w centrach na-
uki stworzy uczniom warunki do zdobywa-
nia nowych umiejętności w niepowtarzal-
nym środowisku edukacyjnym.

W ramach programu „Poznaj Polskę” 
dofinansowaniu podlegają wycieczki:

• jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
• dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
• trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Wybrane przez szkoły miejsca podróży 
to na przykład: Muzeum Pierwszych Pia-
stów w Lednicy, Wielkopolski Park Et-
nograficzny w Dziekanowicach, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Muzeum Instru-
mentów Muzycznych w Poznaniu, Euro-
pejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 
Muzeum Zamkowe w Malborku, Zespół 
Dworsko – Parkowy w Koszutach czy 
Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planeta-
rium – Toruń”.

Planowany jest udział w kolejnych edy-
cjach programu, by jak najwięcej klas mo-
gło skorzystać z dofinansowania.

Referat Oświaty i Sportu UGSL

Uczniowie będą poznawać Polskę
Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Suchy Las pozyskał środki z programu rządowego 
„Poznaj Polskę”. 

Konkurs adresowany był do przedszko-
laków w wieku 6 lat oraz do uczniów szkół 
podstawowych z klas 1-4. Zadanie, jakie 
zostało postawione przed dziećmi pole-
gało na wykonaniu eko – zwierzątek przy 
pomocy materiałów do recyklingu, takich 
jak: papier, butelki plastikowe czy słoiki. 

Uczestnicy konkursu wykazali się 
ogromną pomysłowością oraz talentami 
plastycznymi. Powstały kreatywne i pięk-
ne prace, za co ich autorzy zostali nagro-
dzeni.

Szkoła: klasy od 1-4
1.  Zuzanna Kamycka
2. Anna Pękal 
3. Emilia Kasperek
Przedszkole: dzieci 6-letnie
Antonina Dąbrowicz
Maksymilian Jagodziński
Artur Łysakowski
Wyróżnienia:
Jagoda Karczowska, Maksymilian Sobczak, 
Antoni Węgielski, Maksymilian Kruczyń-
ski, Maja Koszuda, Aleksandra Górna.

„Eko – zwierzątka” – konkurs 
rozstrzygnięty
Żyrafa, słoń, pająk czy sowa – „Eko – zwierzątka” były motywem przewodnim konkursu, 
koordynowanego przez Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy. Jego rozstrzygnięcie  
i wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym odbyło się w drugiej połowie 
października. 
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ADoPtUJ PRZyJAciELA!
ŻAbA to najstarszy płaz... to znaczy oczywiście: PIeS :) w naszym schro-
nisku. I chociaż lubimy zachęcać Państwa do adopcji humorem, a nie 
brać na litość, to nie ukrywamy, że Żaba to jeden z tych piesków, któ-
rych adopcja ucieszyłaby nas wyjątkowo. Żaba ma około 12 lat. to typ 
łagodnej olbrzymki - na widok człowieka cieszy się jak szczeniak, jest przy-
jazna, nie ma w niej żadnej agresji. jej styl życia to nieśpiesznie tuptanie sobie 
przez świat i konsumpcja smaczków. chętnie dołożyłaby do tej listy jeszcze wylegiwa-
nie się na kanapie w ciepłym domu, z własnym kocykiem i kochającym człowiekiem. 
Żaba już długo jest w schronisku. Nie wiemy, czy ma nadzieję, że jej los się zmieni. Może 
już pogodziła się z tym, że ma swój boks dzielony z kumplem – Gapciem, że chodzi na 
wybieg i spacery z wolontariuszami, potem wraca do boksu, że tak już musi być. Ale 
my chcielibyśmy jeszcze jej pokazać, że może być też inaczej. tylko czy zdążymy... jeżeli 
chcielibyście poznać Żabę, prosimy o kontakt pod nr tel. 783 552 272 w celu ustalenia 
terminu spotkania. zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: przystanekskalowo.

Na przełomie 2018 i 2019 roku na Osie-
dlu Grzybowym została wprowadzona 
nowa organizacja ruchu drogowego. Jed-
nym z głównych elementów uspokojenia 
ruchu, na który szczególną uwagę zwró-
ciło Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
było ustanowienie zasady prawej strony 
na skrzyżowaniach dróg równorzędnych 
(nie obowiązuje w przypadku skrzyżowań, 
gdzie na wlotach dróg równorzędnych 
znajdują się znaki informujące o końcu 
strefy zamieszkania).

– W układzie skrzyżowań równorzęd-
nych na ulicach Sosnowej i Muchomoro-
wej, gdzie pierwszeństwo przejazdu mają 
pojazdy nadjeżdżające z prawej strony, za-
stosowaliśmy, zgodnie z przepisami, ozna-

kowanie poziome P-14 – informuje 
Józef Klimczewski z Referatu Ko-
munalnego Urzędu Gminy Suchy 
Las.  – W wyniku toczących się 
dyskusji i uwag ze strony przed-
stawicieli jednostki pomocniczej 
i jej mieszkańców o zwiększeniu 
bezpieczeństwa w obrębie tych 
skrzyżowań, zwróciliśmy się do 
Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu z wnioskiem o zatwierdze-
nie Projektu organizacji ruchu, 
którym równorzędne skrzyżo-
wania na ulicach Sosnowej i Muchomoro-
wej chcieliśmy uzupełnić o pionowe znaki 
drogowe A-5 (skrzyżowania równorzędne).  
W piśmie projektowane rozwiązanie uza-

sadniliśmy, że: obserwacje mieszkańców 
oraz Zarządu Osiedla potwierdzają wymu-
szenia w ruchu pojazdów na skrzyżowa-
niach przez nieprawidłowe interpretowa-
nie istniejącego oznakowania poziomego, 

co może prowadzić do zagrożenia bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników ruchu 

na tych ulicach. 
Jak podkreśla Józef Klimczewski, 

zastosowanie dodatkowego ozna-
kowania A-5, ostrzegającego o 

skrzyżowaniu równorzędnym, 
dla tych ulic jest prawnie uza-
sadnione, ponieważ mamy tu 

do czynienia: z obszarem za-
budowanym, a skrzyżowania 
mogą nie być wystarczająco 
postrzegane przez kierują-
cych. 

Wniosek złożony przez 
Gminę, Starostwo skierowało 
pod obrady Zespołu Bezpie-
czeństwa Ruchu Powiatu przy 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powia-
tu Poznańskiego. W oparciu o jednoznaczne 
stanowisko Komisji, nie wyrażono zgody 
na dodatkowe oznakowanie skrzyżowań na 
wspomnianych wcześniej ulicach, co zosta-
ło wyrażone w piśmie. Zalecono natomiast 
w nim ponowne umieszczenie przy wszyst-
kich wlotach na osiedle – od strony ulic 
Muchomorowej i Sosnowej – znaku D-48, 
informującego o zmianie zasad pierwszeń-
stwa na skrzyżowaniach. 

– W tej chwili na posiedzeniach gmin-
nego Zespołu zadaniowego ds. bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego rozmawiamy 
także nad innymi rozwiązaniami, które 
dodatkowo poprawiłyby bezpieczeństwo 
w obrębie tych skrzyżowań. Planujemy 
wprowadzić je już w nowym roku – dodaje 
Józef Klimczewski. 

Chodzi o zastosowanie tablic informa-
cyjnych, które wzmocnią przekaz o obo-
wiązującej  organizacji ruchu. 

bs

Dodatkowe oznakowanie na  
Grzybowym – odpowiedź Starostwa 
Jest odpowiedź Starostwa Powiatowego w Poznaniu na Projekt organizacji ruchu związany 
z uzupełnieniem oznakowania skrzyżowań równorzędnych w ciągu ulic Sosnowej  
i Muchomorowej w miejscowości Złotniki. Wniosek w tej sprawie, zgodny z oczekiwaniami 
Zarządu Osiedla i mieszkańców, złożyła Gmina Suchy Las.
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PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZA 2500 ZŁ BRUTTO.

Dodatkowe kryteria udziału w Programie: 
• Możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego.
• Zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej i budowę 

podłączenia.
• Zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na realizację podłączenia.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja:
• jest zabudowana i zamieszkana;
• na wysokości posesji jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej);
• nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki.

TYLKO TERAZ 

NA SPECJALNYCH 
WARUNKACH

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Aquanet S.A. przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączeń 
do sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
• Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
• Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. 
• Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.

Drogi Mieszkańcu – grożą nam kary!
Polskie prawo nakłada na właściciela nieruchomości i gminę obowiązek dbania o wysoki 
poziom ochrony środowiska. Do podstawowych zadań w tym zakresie należy zapewnienie 
odpowiedniego odprowadzania ścieków, polegającego na przyłączeniu nieruchomości do 
sieci kanalizacji sanitarnej przez właściciela. 

Wiedz, że nawet gdy Twoja nierucho-
mość wyposażona jest w szczelny zbiornik 
bezodpływowy, a w ulicy znajduje się sieć 
kanalizacji sanitarnej, to Twoim obowiąz-
kiem jest przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej. 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastą-
pić wyłącznie w przypadku, gdy nierucho-
mość została wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymaga-
nia określone w przepisach odrębnych. 

Nowe przepisy, które weszły w życie 
9 sierpnia 2022 r., tj. ustawa z dnia 7 lip-

ca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wod-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1549) mówią, że na gminę 
zostanie nałożona kara pieniężna, jeśli nie-
ruchomości położone przy istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej nie zostaną do niej 
przyłączone. Aby wywiązać się z tego obo-
wiązku, przyłączenia w naszej Gminie mu-
szą osiągnąć co najmniej 98%. 

W związku z powyższym, aby uniknąć 
kar prosimy wszystkich właścicieli o przy-
łączenie swoich nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie 
wymaga pozwolenia na budowę. 

W przypadku, gdy na Twojej działce 
znajduje się już wybudowane przyłącze 
zakończone studzienką rewizyjną, Twoim 
obowiązkiem jest na swój własny koszt wy-
budować instalację zewnętrzną łączącą bu-
dynek z siecią kanalizacyjną. 

Jeśli jednak przy Twojej działce jest ist-
niejąca sieć kanalizacji sanitarnej, ale nie jest 
wybudowane przyłącze, to też masz obowią-
zek przyłączenia nieruchomości do sieci. 

Zgłoś się do Urzędu Gminy Suchy Las, 
a pomożemy Ci w skorzystaniu z Programu 
Aquanet uruchomionego na prośbę naszej 
Gminy. W ramach tego Programu Aquanet 
podłączy Twoją nieruchomość do sieci ka-
nalizacji sanitarnej za 2.500 zł brutto, które 
można rozłożyć na raty. Warunki, jakie trze-

ba spełnić, by zakwalifikować się do Pro-
gramu znajdują się w niżej zamieszczonej 
ulotce. Należy pamiętać, że beneficjentami 
są osoby fizyczne, których nieruchomości 
wyposażone są w zbiornik bezodpływowy 
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Właściciele firm oraz obiektów użytecz-
ności publicznej lub wspólnot czy spółdzielni 
mieszkaniowych położonych na nieruchomo-
ściach, przy których znajduje się sieć kanali-
zacji sanitarnej bez wybudowanego przyłą-
cza, w celu spełnienia ciążącego obowiązku, 
zobowiązani są do złożenia w Aquanecie 

wniosku o wydanie warunków przyłączenia. 
Po uzyskaniu ww. warunków przyłącze ka-
nalizacyjne i instalacja zewnętrzna realizo-
wane są we własnym zakresie. 

Należy zwrócić uwagę, że zrzucanie ście-
ków do sieci kanalizacji sanitarnej jest korzyst-
niejsze ekonomicznie w porównaniu do kosz-
tów odbioru i wywozu ścieków przez wozy 
asenizacyjne, co pokazuje tabela.

Jeśli jednak w naszej Gminie nie zosta-
nie osiągnięty ustawowy poziom przyłączeń 
nieruchomości do sieci, to naliczona kara 
będzie pokryta z odprowadzanych podatków 
wszystkich mieszkańców Gminy Suchy Las. 
Natomiast na osoby, które nie spełnią usta-
wowego obowiązku przyłączenia nierucho-
mości do sieci będą nakładane kary grzywny 
– zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

Drogi mieszkańcu, podłączając swoją 
nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej 
masz kontrolę nad tym, że ścieki na pewno 
trafią do oczyszczalni ścieków. Zadbajmy 
razem o nasze środowisko, bo przecież zo-
stawiamy je dla następnych pokoleń – na-
szych dzieci i wnuków. 

W przypadku pytań zapraszamy do kon-
taktu z pracownikiem Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las. Nu-
mer kontaktowy do osoby merytorycznej: 
61 8 926 580. Danuta kałążna

Referat Ochrony Środowiska UGSL

Miesiące od dnia podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej 1 6 12 24 36

Koszt wywozu ścieków ze 
zbiornika bezodpływowego (zł) 300 1800 3600 7200 10800

Koszt korzystania  
z kanalizacji (zł) 87,03 522,18 1044,36 2088,72 3133,08

Oszczędności (zł) 212,97 1277,82 2555,64 5111,28 7666,92

W tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4-osobowej rodziny mieszkającej 
w Suchym Lesie, przy miesięcznym wytworzeniu 10 m3 ścieków.

  * średni koszt wywozu szamba: 30 zł/m3

**  koszt korzystania z kanalizacji obejmuje: abonament: 12,23 zł/miesiąc, cena ścieków: 7,48 zł/m3. Stawki cen i opłat brutto zgodne 
z obowiązującą w 2022 roku taryfą Aquanet.

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji 
sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Aquanet S.A. 
przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ ZA 2.500 ZŁ BRUTTO.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja:
jest zabudowana i zamieszkana;•	
na wysokości posesji jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej);•	
nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki.•	

Dodatkowe kryteria udziału w Programie: 
Możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego.•	
 zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie  •	
działki drogowej i budowę podłączenia.
zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na realizację podłączenia.•	

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.•	
Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. •	
Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.•	

Cena za realizację podłączenia obejmuje: kompleksowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej, 
tj.: uzyskanie warunków przyłączenia, wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych decyzji 
 i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym 
oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację 
geodezyjną. Usługa dotyczy budowy podłączenia do sieci kanalizacyjnej o długości maksymalnie  
30 mb, w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną o średnicy 425 mm (1 szt.) 
oraz grawitacyjnego odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej. 

TYLKO TERAZ PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZA 2500 ZŁ BRUTTO.

Dodatkowe kryteria udziału w Programie: 
• Możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego.
• Zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej i budowę 

podłączenia.
• Zgoda właściciela sieci kanalizacyjnej na realizację podłączenia.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja:
• jest zabudowana i zamieszkana;
• na wysokości posesji jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej);
• nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki.

TYLKO TERAZ 

NA SPECJALNYCH 
WARUNKACH

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ

Wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązku podłączenia się do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Aquanet S.A. przedstawia specjalnie przygotowany Program podłączeń 
do sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
• Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
• Przewidywane wzmożone kontrole ilości ścieków wywożonych z szamb. 
• Korzystanie z kanalizacji jest bardziej opłacalne niż wywóz nieczystości z szamba.
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Liście prawie wszystkich gatunków 
drzew doskonale nadają się do kompo-
stowania. Możemy je włożyć do przydo-
mowego kompostownika wraz z innymi 
bioodpadami (np. resztkami warzywnymi 
i owocowymi, rozdrobnionymi gałęziami 
drzew i krzewów czy innymi organicznymi 
pozostałościami z ogrodu). W ten sposób 
uzyskamy całkowicie darmowy, naturalny 
kompost, który sprawdzi się do użyźniania 
gleby w naszym ogrodzie czy doniczkach. 
Możemy kompostować też same liście, 
z których powstanie ziemia liściowa, co 
prawda mniej zasobna w składniki pokar-
mowe, ale także wartościowa – jako kom-
ponent gleby poprawi jej strukturę, spulch-
ni ją i zatrzyma wodę. 

Proces powstawania kompostu zależy 
od wielu czynników i trwa około roku. Ale 
z naturalnego, wyprodukowanego przez 
nas nawozu możemy cieszyć się szybciej. 
Powstanie kompostu przyspieszymy stosu-

jąc dedykowane, specjalistyczne preparaty  
albo dodając nawóz azotowy. 

Liście warto wykorzystywać nie tylko 

do kompostowania. Doskonale sprawdzą 
się jako osłona roślin przed mrozem – do 
kopczykowania wokół pni drzew lub krze-
wów, albo do ściółkowania grządek. 

Mogą one posłużyć również jako schro-
nienie dla mniejszych lub większych zwie-
rząt. Tworząc kopiec z liści w zacisznym 
miejscu stworzymy przytulny dom np. dla 
jeży, w którym przezimują do wiosny.  

Wiesław Orczewski
kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska UGSL

Ochrona środowiska jest nam bliska 

Żółty jesienny liść
Każda pora roku ma swój urok. Jesień zachwyca nas różnymi barwami liści – żółtymi, 
brązowymi czy czerwonymi. Liście te jednak z czasem opadają. Mając przydomowy ogród 
doskonale wiemy, jak może być ich dużo. Ale i te opadnięte mogą być bardzo przydatne – 
nie tylko jako element dekoracyjny do jesiennych bukietów. Warto je zagospodarować na 
swojej działce. 

UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania układu tłocznego 
cena za realizację podłączenia obejmuje wyżej wymienione składowe 
poza zaprojektowaniem i wybudowaniem zewnętrznej instalacji tłocznej 
łączącej instalację wewnętrzną w budynku z planowanym przyłączem 
kanalizacyjnym. realizacja i koszt instalacji tłocznej (wraz z przepompownią) 
będzie leżeć po stronie mieszkańca.

Cena 2.500 zł może ulec zmianie w następujących przypadkach:
 jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym •	
do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości będzie wymagało 
montażu dodatkowych studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni wynosi 
900,00 zł brutto za każdą kolejną studnię; 
 jeżeli całkowita długość podłączenia okaże się dłuższa niż 30 mb, w takim •	
przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 70,00 zł 
brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący na odcinku od 30 mb do 50 mb, 
dla odcinka powyżej 50mb zastosowana zostanie wycena indywidualna. 

Cena nie obejmuje: 
 doprowadzenia terenu działki do stanu zastanego poprzez odtworzenie •	
nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia,
likwidacji szamba,•	
 zapewnienia przenośnego punktu sanitarnego na czas realizacji zlecenia.•	

Aby zgłosić chęć udziału w Programie należy złożyć wypełniony 
wniosek w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji nieruchomości 
(w formie papierowej lub elektronicznej - skanu).
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej:
 www.aquanet.pl/ppdsk

złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników Aquanet 
S.A. pod kątem kryteriów udziału w Programie. Po zakończeniu 
weryfikacji, otrzymają Państwo z urzędu gminy informację o 
zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku.

TERMIN REALIZACJI PODŁĄCZEŃ DO SIECI  
UZALEŻNIONY JEST OD ZEBRANIA WYMAGANEJ ILOŚCI 

WNIOSKÓW Z JEDNEGO REJONU.

Schemat realizacji III edycji Programu Podłączeń:
Pobranie wniosku ze strony internetowej Aquanet S.A. (po stronie 1. 
mieszkańca).
Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do mieszkańca, 2. 
podpisanie i odesłanie do urzędu gminy (po stronie mieszkańca).
Uzupełnienie części wniosku zawierającej pytania do gminy i 3. 
odesłanie do Aquanet S.A. (po stronie gminy).
weryfikacja wniosku pod kątem możliwości zakwalifikowania 4. 
do III edycji PPDSK i odesłanie informacji zwrotnej do gminy (po 
stronie Aquanet S.A.).
Przekazanie wyników weryfikacji mieszkańcowi (po stronie gminy).5. 
w przypadku zakwalifikowania się do III edycji PPDSK podpisanie 6. 
zlecenia realizacji usługi podłączenia (po stronie mieszkańca i 
Aquanet S.A.).
Po zebraniu minimalnej ilości zleceń z jednego rejonu wybór 7. 
wykonawcy na realizację podłączeń (po stronie Aquanet S.A.).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

Więcej na temat Programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej 
dowiesz się w Twoim Urzędzie Gminy.
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Biblioteka poleca
DLA DOROSŁYCH:
Glendy Vanderah, Tam, gdzie las spotyka 
się z niebem, Muza 2022.

Z a m i ł o w a n i e m 
Joanny są ptaki. Po 
śmierci matki i wal-
ce z chorobą wraca 
do pisania doktoratu  
z ornitologii. W ra-
mach badań wynaj-
muje chatkę w lesie 
by obserwować je 
w naturalnym śro-
dowisku. Jednak nie 

będzie jej długo dane cieszyć się samot-
nością, ciszą i spokojem, gdyż pewnego 
dnia na progu domku zjawia się tajemni-
cza dziewczynka. Dziecko przedstawia się 
jako Ursa, wygląda jakby uciekło z domu 
i z uporem maniaka utrzymuje, że pocho-
dzi z odległej Galaktyki Wiatraczek. Jak 
sama mówi – jej celem na Ziemi jest uj-
rzenie pięciu cudów. Zdesperowana Jo nie 
ma innego wyjścia – pozwala małej zostać 
do czasu aż rozwikła zagadkę jej pocho-
dzenia. Pomagać jej w tym będzie młody 
sąsiad imieniem Gabriel.

Czy uda im się dowiedzieć skąd po-
chodzi Ursa? Bo przecież nie z kosmosu, 
prawda?

Tam, gdzie las spotyka się z niebem to 
debiut amerykańskiej autorki. Glendy Van-
derah stworzyła historię ciepłą, fascynu-
jącą, magiczną. To książka, która porusza 
serca.

DLA MŁODZIEŻY:
Kid Toussaint, Magiczna 7. Nigdy sami, 
Story House Egmont 2022.

Przed wieloma 
wiekami potężny 
czarodziej podzielił 
swoją moc między 
siedmioro uczniów. 
Teraz, stulecia póź-
niej, przyszedł czas 
na nowe pokolenie, 
którego częścią jest 
Leo. Nastolatek wła-

śnie się przeprowadził i zaczyna naukę 
w nowym gimnazjum. Skrywający nie-
zwykły talent chłopak próbuje od nowa 
ukształtować swoją rzeczywistość, jednak 
inni uczniowie już od pierwszych dni nie 
będą mu tego ułatwiać. Co więcej – niektó-
rzy z nich okazują się równie tajemniczy  
w kwestii własnych zdolności. 

Nigdy sami to pierwszy tom nowej serii 
komiksów przygodowych dla młodzieży. 
Seria autorstwa Kida Toussainta doczekała 
się w oryginalnej belgijskiej wersji na ten 
moment aż 9 albumów. Książka przyciąga 
wzrok grafiką, zatrzymuje uwagę młodego 
czytelnika szybko mknącą akcją i pozo-
stawia niedosyt w oczekiwaniu na kolejny 
tom.

DLA DZIECI:
Anna Mietelska, Tajemnica Hotelu 
Grandspejszyn, Nasza Księgarnia 2022.

Zaczęło się od zabawy. Córka autorki – 
Hania, wykreowała własny świat na kilku 
półkach nad kanapą. Pierwowzór książko-
wego Hotelu Grandspejszyn wyposażyła 

we własnoręcznie 
zrobione miniaturowe 
meble, aby wkrótce 
potem właściciele – 
Ella i Łilkinson mogli 
zacząć przyjmować 
gości. Przygody plu-
szowych przyjaciół 
tak bardzo zachwyci-
ły Annę Mietelską, że 

ta postanowiła je spisać oraz własnoręcz-
nie zilustrować.

Poznajcie stałych bywalców pensjonatu 
– żądną przygód wynalazczynię Mo, roz-
tańczoną baletnicę Ajmi, wiecznie zmar-
twionego Pana Liblinga oraz nieśmiałego 
kotka Dżersiego. Dni upływają bohaterom 
spokojnie, każdy z nich skupia się na tym 
co lubi najbardziej. Wkrótce potem do 
grona pensjonariuszy dołącza Pan Miś. 
Pluszowy astronom burzy sielankową at-
mosferę Zielonej Kotliny utrzymując, że 
okolicy grozi zagłada. Los doliny spoczy-
wa teraz w małych łapkach mieszkańców 
hotelu.

Książkę Anny Mietelskiej spośród in-
nych pozycji dla najmłodszych wyróżnia-
ją subtelne, urocze ilustracje. Na ponad 
170 stronach autorka zdołała zawrzeć 
dużą dozę przygody, szczyptę magii oraz 
urzekających bohaterów. Przygotujcie so-
bie gorące kakao i razem z pluszowymi 
przyjaciółmi rozwiążcie Tajemnicę Hotelu 
Grandspejszyn.

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

Bajanie na  
dywanie – Kto 
przytuli Misia 
Tulisia?

Listopad to miesiąc, który kojarzony 
jest przez najmłodszych z Dniem Pluszo-
wego Misia. Jeden z najbardziej znanych 
okazów tego typu w literaturze stanowi 
niejaki Miś Tuliś. Tuliś jest przeuroczym, 
małym niedźwiedziem brunatnym, któ-
ry porwał serca dzieci na całym świecie. 
Dołączcie wraz z nami do Misia Tulisia  
25 listopada 2022 r. o godzinie 16:00, bo 
w tym dniu będzie szukał u nas prawdzi-
wego, misiowego przytulenia. Zabierzcie 
ze sobą na Bajanie na Dywanie także wła-
sne ulubione, domowe niedźwiedzie. Do 
zobaczenia.

Zachęcamy do zapisywania się telefo-
nicznie pod numerem: 612 500 401.

CZYTANIE NA CZEKANIE  
– Misie, miśki, misiaczki

Kto nie miał w życiu ani jednego 
pluszowego miśka łapka w górę!!! 
Mamy nadzieję, że wśród Was dziecia-
ki, nie ma kogoś takiego. Misie są róż-
ne – pluszowe, gałgankowe, wełniane. 
Służą do kochania, przytulania i łatwe-
go zasypiania. Jednym słowem miś 
jest przyjacielem dzieciństwa. Spo-
tkajmy się zatem z misiami podczas 
kolejnego Czytania na czekanie już  
24 listopada 2022 roku o godz. 16:00  
w złotnickiej filii bibliotecznej przy  
ul. Dworcowej 2. Zapraszamy dzieci 
od 2 do 4 lat wraz z rodzicami. Zapi-
sy osobiście lub pod nr: 61 8125 659. 
Aaa… i nie zapomnijcie zabrać ze 
sobą swoich futrzastych towarzyszy.
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Wszystkim miłośnikom książek dzie-
cięcych i bibliotek, kampania ,,Mała książ-
ka – wielki człowiek”, jest z pewnością 
bardzo dobrze znana! W tegorocznej edycji 
projektu na bibliotekarzy i Małych Czytel-
ników, czeka jednak wiele nowości!
Nowa edycja, nowa Wyprawka 
Czytelnicza

Z myślą o najmłodszych czytelnikach 
przygotowana została nowa Wyprawka 
Czytelnicza. Znajdziecie w niej autorską 
książkę napisaną i zilustrowaną specjal-
nie dla projektu przez wybitnych twórców, 
uwielbianych przez najmłodszych czytel-
ników. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o rozmaitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania biblioteki. 

Nowością w tegorocznej kampanii są 
również Wyprawki w wersji ukraińsko-
polskiej. Mamy ogromną nadzieję, że po-
mogą dzieciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się 
z polskimi bibliotekami i literaturą. Wspól-
ne czytanie to przecież nie tylko wspaniała 
zabawa i rozwój w wielu obszarach, ale 

też budowanie poczucia bezpieczeństwa  
i przynależności do wspólnoty – rodzinnej 
i lokalnej.

Jak działa projekt?
Do tegorocznej edycji projektu zgłosiło 

się aż 6710 bibliotek publicznych z całej 
Polski. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedzi jedną z nich, 
otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytel-
niczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki 

z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.
Dlaczego warto odwiedzać  
z dzieckiem bibliotekę?
•  Dziecko może poznać ważne miejsce na 

mapie dzieciństwa – bibliotekę –  i dzięki 
temu w pełni stać się uczestnikiem życia 
kulturalnego.

•  Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny do-
stęp do książek, ale też szeroką ofertę kul-
turalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak 
i rodzice mogą brać udział w rozmaitych 
zajęciach, warsztatach i wydarzeniach 
przygotowanych przez bibliotekarzy.

•  Wizyty w bibliotece uczą dziecko sa-
modzielności, podejmowania własnych 
wyborów i odpowiedzialności za wypo-
życzoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania 
jest prezentem na całe życie! Zaprasza-
my więc do odwiedzenia biblioteki.

***
kampania „mała książka – wielki człowiek” to 
projekt realizowany przez instytut książki ze środków 
ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

Mała książka – wielki człowiek
Nowa odsłona kampanii „Mała książka – wielki człowiek” już w naszej bibliotece!
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Radek Rak laureat Nagrody Literackiej 
Nike 2020, Nagrody im. Jerzego Żuław-
skiego i Nagrody Nowej Fantastyki za po-
wieść Baśń o wężowym sercu albo wtóre 
słowo o Jakóbie Szeli. Tytuł ten był też no-
minowany do Nagrody Literackiej Gdynia 
i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janu-
sza Zajdla oraz Śląkfy z rok 2019. Lekarz 
weterynarii, mieszka w Krakowie. Zade-
biutował powieścią Kocham cię, Li-
lith (2014). Znany jest z projektu Le-
gendy polskie. Allegro realizowanego 
przez Powergraph i Allegro. Za drugą 
powieść, Puste niebo (2016), otrzy-
mał Złote Wyróżnienie Nagrody 
Literackiej im. Jerzego Żuławskie-
go oraz nominację do Nagrody im. 
Janusza A. Zajdla. Afirmuje życie, 
ukochaną żonę, dobrą herbatę i góry. 
Najnowszy tytuł z 2022 roku to Agla. 
Alef. Brawurowa historia przygodo-
wa, ale też wnikliwa i wzruszająca 

powieść psychologiczna o dojrzewaniu  
i przemianie, o miłości i odkrywaniu swej 
cielesności, o zawiedzionych przyjaźniach, 
wykluczeniu i samotności, o odnajdywaniu 
siebie i stawaniu się człowiekiem w pełni 
znaczenia tego słowa. To powieść odważ-
na, smakowita i niepodobna do żadnej in-
nej książki jego autorstwa.

Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy Suchy Las serdecznie 
zaprasza na spotkanie autor-
skie z Radkiem Rakiem, które 
odbędzie się 14 stycznia 2023  
o godzinie 18.00. Wstęp na spo-
tkanie jest bezpłatny, należy 
jednak wcześniej pobrać wej-
ściówkę z Biblioteki Publicznej  
w Suchym Lesie, filii bibliotecznej  
w Złotnikach lub Chludowie lub 
zarezerwować ją telefonicznie: 
612 500 401. 

Warsztaty 
bożonarodzeniowe  
z Anną Kaźmierak

Oszałamiające i kolorowe są święta 
Bożego Narodzenia. Wiele barw posiada 
także magiczny świat polskich zwyczajów 
ludowych z nimi związanych. Będziecie 
mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się 
mu nieco bliżej podczas warsztatów z ilu-
stratorką i graficzką Anną Kaźmierak. Pani 
Ania z pewnością wprowadzi Was w świą-
teczny nastrój poprzez fantastyczną zabawę 
folklorystyczną, inspirowaną książką wła-
snego autorstwa Turony, Żandary, Herody: 
Ludowa Maskarada. Chwyćcie ołówki  
i pędzle i dołączcie do nas!!! Czekamy na 
Was już 10 grudnia 2022 o godzinie 11.00 
w bibliotece w Suchym Lesie. 

Wiek: od 4 do 10 lat wraz z opiekunami
Liczba uczestników: do 20 osób
Zapisy na warsztaty w Suchym Lesie:
10.12.2022, godz. 11.00 – 12.30
Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 16, 
tel. 61 25 00 401

Spotkanie autorskie  
z Radkiem Rakiem
Radek Rak świetnie panuje nad słowem – nad różnymi tonacjami polszczyzny, nad jej 
możliwościami, nad tym, co żyje pośród słów, przy dźwiękach i echach prawie niesłyszalnych 
(Z laudacji przewodniczącego jury Pawła Próchniaka dla Radka Raka – Nagroda Lite-
racka Nike 2020)
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Artur Barciś w lekki i zabawny sposób odsłoni realia aktorskie-
go życia. W anegdotach o kulisach pracy na scenie teatralnej i pla-
nie filmowym opowie o tremie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, 
czyli aktorskich wpadkach. Dowiemy się, jakie dowcipy aktorzy 
robią sobie na scenie. Wszystko opatrzone, w mistrzowski sposób 
wykonywanymi piosenkami.

Zapraszamy na warsztaty robienia ozdób świątecznych  
z makramy, które poprowadzi Monika z Pasji Mony. Zaprasza-
my uczestników powyżej 10 roku życia lub młodszych z opie-
kunem. Poczuj z nami świąteczny klimat i ubierz swój dom  
w własnoręcznie wykonane ozdoby.

zapisy: 612500400 / 402 / 
koszt: 80 zł

17.12.2022, godz. 11:00-13:00 / CKiBP

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce
FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEj 20.11.2022, 

godz. 16:00 Kościół w Suchym Lesie

CZYTANIE NA CZEKANIE
/ dla dzieci 2-4 lat /

24.11.2022,  
godz. 16:00

Biblioteka w Złotnikach
zapisy pod numerem: 612 500 401

BAjANIE NA DYWANIE. KTO PRZYTULI MISIA TULISIA?
/ dla dzieci 2-4 lat /

25.11.2022,  
godz. 16:00

CKiBP / biblioteka 
 zapisy pod numerem: 612 500 401

MONTOWNIA WYOBRAźNI
/ warsztaty dla dzieci 7-9 lat /

28.11.2022, 
godz. 16:00

CKiBP / biblioteka 
zapisy pod numerem: 612 500 401

ANDRZEjKOWA POTAńCóWKA NA LUDOWO 30.11.2022, 
godz. 19:00

CKiBP / Stary Bar w Chludowie
wstęp wolny

MONOgRAFIA CMENTARZA PARAFIALNEgO W CHOjNICY
/ spotkanie autorskie /

2.12.2022,  
godz. 18:00

CKiBP / biblioteka
wejściówki do odbioru w bibliotece  

w Suchym Lesie

WARSZTATY BOżONARODZENIOWE  
Z ILUSTRATORKą ANNą KAźMIERAK

/ dla dzieci 4-10 lat z opiekunami /

10.12.2022, 
godz. 11:00

CKiBP
biblioteka

zapisy pod numerem: 612 500 401

SPOTKANIE ŚWIąTECZNE
/ spektakl, koncerty, pokazy, wystawy /

10.12.2022 CKiBP
szczegóły wkrótce na www.osrodekkultury.pl

BARWY INSTRUMENTóW
/ wykłady, spotkania /

11.12.2022, 
godz. 10:00-16:00

CKiBP
Stary Bar w Chludowie

EWA BEM
/ koncert /

11.12.2022, 
godz. 19:00

CKiBP
sala widowiskowa / miejsca siedzące

bilety: 100/70 zł 

OZDOBY ŚWIąTECZNE
/ warsztaty makramy od 10 lat (młodsi uczestnicy z opiekunem) /

17.12.2022, 
godz. 11:00-13:00

CKiBP
koszt: 80 zł

zapisy: 612 500 400 / 402

ARTUR BARCIŚ SHOW 12.01.2023, 
godz. 19:00

CKiBP 
sala widowiskowa / miejsca siedzące 

bilety: 70/50 zł

RADOSłAW RAK
/ spotkanie autorskie /

14.01.2023, 
godz. 18:00

CKiBP
sala widowiskowa

wejściówki w bibliotekach od 15.11.2022

Zastrzegamy prawo zmian w programie www.facebook.pl/CKiBP

Artur Barciś Show
Nowy rok rozpoczniemy od pełnego humoru i wdzięku spotkania  
ze znakomitym i lubianym aktorem. 

Zrób świąteczną dekorację
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Powozy
Częścią rezydencji Raczyńskich w Ro-

galinie jest powozownia z kolekcją po-
jazdów używanych przez ziemiaństwo 
wielkopolskie. Czego tam nie ma! Pojazdy 
używane do objazdu pól czy polowań (po-
lówka, bryczki), spacerowo-sportowe wo-
lanty, wyjazdowo-spacerowe victorie i ka-
rety. Obok nich stoją używane w miastach 
plauka i dorożka oraz… lektyki. Zbiory 
uzupełniają sanie wyjazdowe i saneczki 
dziecięce do psiego zaprzęgu. Historyczne 
pojazdy znajdują się również w kolekcji 
zamku w Kórniku. Dormeza, przystosowa-
na do spania, służyła do dłuższych wypraw, 
a karety i lekka kalesza to pojazdy repre-

zentacyjne. Budynki powozowni zachowa-
ły się też w obrębie posiadłości Turnów w 
Objezierzu i w rezydencji Mielżyńskich w 
Iwnie, a część zbiorów Muzeum Przyrod-
niczo-Łowieckiego w Uzarzewie ekspono-
wana jest w stajni-wozowni, której fasadę 
zdobi rzeźba głowy konia.

Dawniej powozy kursowały w ramach 
poczty dyliżansowej. W Kostrzynie prze-
trwał do dziś służący obsłudze wozów i 
koni pocztowych budynek poczthalterii. 
Dziś doskonałą okazję do obejrzenia po-
wozów w ruchu stwarza Wielka Otuska 
– cykliczne zawody w powożeniu rozgry-

wane w Otuszu koło Buku, a jeźdźcy ry-
walizują w skokach przez przeszkody pod-

czas Festynu Żelaznej Podkowy w Stajni 
Raduszyn.
Maszyny i pojazdy

Kopaczka konna, maneż pałąkowy czy 
pług konny – to tylko niektóre maszyny 
z kolekcji Izby Muzealnej Historii Rol-
nictwa Ziemi Kostrzyńskiej w Czerlejnie. 
Już same nazwy wskazują na istotną rolę 
koni na wsi. Przypominają o tym również 
kuźnie. Do dziś ostały się nieliczne jak 
zabytkowa Kuźnia na Piaskach w Kórni-
ku. Konie były również niezastąpione dla 
strażaków. Świadczą o tym odrestauro-
wane sikawki konne, które można podzi-
wiać w Górze koło Tarnowa Podgórnego 
oraz na trasie questu „Golęczewo – wieś 
wzorcowa”, a niebawem również przed 
Izbą Pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostrzynie. Podczas specjalnych okazji 
prezentowane są również pojazdy z Chlu-
dowa, Murowanej Gośliny, Nowinek i Su-
chego Lasu. Listę uzupełnia zabytkowy 
wóz strażacki z Białężyna. 
Hej, hej ułani!

Dwudziestolecie międzywojenne to 
czas świetności oddziałów kawaleryjskich, 
co odzwierciedla ekspozycja Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. 
W zbiorach placówki znalazły się repliki 
mundurów, lanca z proporczykiem, ułań-
skie rogatywki i archiwalne fotografie kon-
ne. Jedną z formacji kawaleryjskich był 7 
Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, 
upamiętniony poprzez pomnik oraz mu-
ral w Biedrusku. Inna jednostka, 26 Pułk 
Ułanów Wielkopolskich, powstała z ini-
cjatywy Ignacego Mielżyńskiego, który 
doczekał się tablicy pamiątkowej w Iwnie. 
Tamtejszy pałac i stadnina założona przez 
hrabiego zasłynęły później jako plenery fil-
mowe popularnego serialu „Karino”. 

Dawne tradycje w szczególny sposób 
kultywują członkowie Reprezentacyjnego 
Oddziału Kawalerii, którzy co roku wy-
ruszają spod pałacu w Rogalinie w liczącą 
niemal 300 kilometrów konną wyprawę 
szlakiem bojowym 15 Pułku Ułanów Po-
znańskich. Odwiedzając Rogalin, warto 
przy okazji zajrzeć do Galerii Obrazów, 
gdzie na ścianach wiszą obrazy o tematyce 
konnej, jak choćby „Targ koński” Witolda 
Wejcherta czy „Konie kąsane przez mu-
chy” Alberta Besnarda.
W siodle

240 kilometrów – taki dystans w siodle 
można pokonać korzystając z Wilczego 
Szlaku, najdłuższego szlaku turystyki kon-
nej w Europie. Trasa rozpoczyna się w Stę-

szewku, przecina Puszczę Notecką, prowa-
dzi wzdłuż Warty i przez Puszczę Notecką 
aż do Lubniewic. Na potrzeby krótszych 
przejazdów leśnicy przygotowali trasy na 
prawym brzegu Warty: na Łęgach Me-
chlińskich, w lasach między Kórnikiem a 
Puszczykowem, w rejonie Gruszczyna i 
w pobliżu Mściszewa. Na przeciwległym 
brzegu rzeki turyści konni mogą skorzy-
stać ze szlaków na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w okolicy Dymaczewa 
Starego, Puszczykowa i Trzebawia.
Gdzie na koń?

W sąsiedztwie Poznania działają liczne 
stajnie i ośrodki, w których miłośnicy jaz-
dy konnej mogą realizować swą pasję. Do-
świadczeni jeźdźcy mogą też spróbować 

swoich sił w łucznictwie konnym w Ośrod-
ku Jeździeckim Kawalkada w Rakowni. 
Kto woli podziwiać najlepszych jeźdźców 
w akcji, ma ku temu okazję podczas plene-
rowych widowisk w Parku Dzieje. Konie  
(a dokładniej koniki polskie) można też 
spotkać w zagrodzie w Puszczy Notec-
kiej przy ścieżce dydaktycznej w dolinie 
Kończaka. A przy odrobinie szczęścia na 

zaskakujące spotkanie można liczyć na Łę-
gach Rogalińskich, patrolowanych przez 
amazonki ze straży konnej Ligi Ochrony 
Przyrody.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„turystyczne PLotki”: w ramach cyklu wspól-
nie z Poznańską Lokalną organizacją turystyczną 
(PLot) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i pozna-
wania mniej lub bardziej znanych turystycznych 
perełek okolic Poznania. 

kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na 
łamach informatorów samorządowych 13 gmin 
członkowskich PLot, w naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Z kopyta
„Koń jaki jest, każdy widzi”. Te słowa sprzed niemal 300 lat stały się symbolem czegoś 
oczywistego. Od tamtej pory rola koni uległa znaczącym zmianom, ale oczywistym 
pozostaje ich ogromne znaczenie w życiu człowieka. Czas zatem ruszyć z kopyta w 
poszukiwaniu konnych akcentów w sąsiedztwie Poznania.
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W gminie Suchy Las jednym z zabyt-
kowych cmentarzy o prawie 200-letniej 
historii jest cmentarz w Chojnicy, znajdu-
jący się na terenie dzisiejszego poligonu 
wojskowego. Pierwsze pochówki prawdo-
podobnie odbyły się na nim w 1841 roku, 
natomiast ostatni nieco ponad sto lat póź-
niej – w 1947 roku. 

Ten stary cmentarz należący do parafii 
Chojnica – Morasko od 2013 roku znajdu-
je się pod opieką Towarzystwa Przyjaciół 
Gminy Suchy Las. Dziś prace na jego tere-
nie, w imieniu Grażyny i Ryszarda Głowac-
kich, wykonują strażacy z OSP Chludowo. 

W tym roku chojnicką nekropolię porząd-
kowali 22 października. Natomiast można 
było ją odwiedzać, za zgodą Wojska,  mię-
dzy 28 października a 6 listopada. 

W tych dniach na cmentarz do Chojnicy 
przybyło wiele osób, by uczcić tych, którzy 
tu spoczywają, przywołać o nich pamięć i 
zapalić na ich grobach symboliczny znicz. 

Chojnicki cmentarz to szczególne miej-
sce, miejsce nad którym unosi się duch hi-
storii. Są tu krzyże i groby, te bezimienne, 
ale także te zachowane i odnowione, od-
wiedzane przez rodziny zmarłych. 

Na jednym z nagrobków widnieje imię 

i nazwisko Józefa Juchacza, o którym in-
formacje Państwu Głowackim przekazała 
rodzina. Józef Juchacz urodził się 14 marca 
1876 roku w Podłozinach, koło Dopiewa. 
Jego rodzicami byli Barbara (z domu Ma-
tysiak) i Walenty Juchaczowie. Wychował 
się w wielodzietnej rodzinie. 

W roku 1900 ożenił się z Weroniką Lu-
dwikowską, z którą zamieszkał w Podło-
zinach. Pracował w tym czasie jako fusz-
pan (stangret) w majątku ziemskim księcia 
Romana Czartoryskiego w Konarzewie. 
W latach 1901-1912 został ojcem pięcior-
ga dzieci. Po urodzeniu piątego dziecka, 
żona Weronika bardzo ciężko zachorowa-
ła. Zmarła 12 grudnia 1913 roku w wieku 
31 lat. 

9 lutego 1914 roku Józef ożenił się po 
raz drugi. Drugą żoną była Franciszka Łu-
kaszewska, pracująca jako pokojówka w 
pałacu Czartoryskich w Konarzewie. Ze 
związku z Franciszką urodziło się kolejne 
sześcioro dzieci. Pierwszy syn Jan, który 
na świat przyszedł 1 grudnia 1914 roku, 
od urodzenia chorował na serce i zmarł w 
wieku 14 lat. Także został pochowany na 
cmentarzu w Chojnicy.  

W okresie I wojny światowej Józef 
Juchacz został zmobilizowany przez ar-
mię pruską i walczył na froncie. W 1924 
roku kupił gospodarstwo rolne (50 mórg) 
w Glinnie (teren obecnego poligonu  woj-
skowego) i zamieszkał tam z całą rodziną. 
W 1925 roku, w wyniku przechłodzenia or-
ganizmu nabawił się choroby płuc i mimo 
intensywnego leczenia zmarł  9 kwietnia 
1927 roku, przeżywszy 51 lat.

BS

Cmentarz w Chojnicy  
– historyczne miejsce na mapie gminy
Październik i listopad to miesiące szczególnej pamięci i zadumy. Odwiedzamy cmentarze, 
także te stare, porządkujemy groby i wspominamy tych, których nie ma już z nami.
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Szkieł wyhaltowoł auto do kontro-
li. Szofer szpycuje zaskoczony i pyta:  
– Panie władzo, przecież jechołem lang-
sam, puszorek mom zapięty – co jest 
lołs. Szkieł szpeknął na swojego kompla  
i mówi: – Przecież kejter musi mieć szpe-
cjalną siatkę. Kierowca wywolo ślipia 
jak szyroko i letko wygłupiuny odpolo: 
– Ale jaki kejter. – Jak to jaki, przecież 
jest siedzieć tam z tyłu – odpowiada po-
licjant. – Ale to jest pluszok – rzuca szo-
fer. – Jo tam się na wszystkich rasach nie 
wyznaję, więc trzebno bydzie za niego 
zabecalować.

Na Świętym Marcinie spikło się 
dwóch kompli. – Tej, a ty gdzie tak szpu-
lujesz pełną wiksą. – Letę na próbę chó-
ru. – Ady przestań szklić, na jaką próbę 
chóru – dziwi się pierwszy. – No jak Ci 
mówię, to tak jest – z lekką rachą odpo-
wiada pytany. – No a co tyż tam robicie 
– dopytuje kompel. – Szpilujemy w kar-
ciochy i łykomy berbelę. – Jasny gwint,  
a kiedy śpiewocie? – pyto pafnięty kom-
pel. – Kiedy? No jak wracamy curig do 
chaty – pada odpowiedź.

Jedyn dziń u dźwi nieba ulęgły się 
dwie persony – szofer autobusu i ksiądz. 
Święty Piotr wykuknął i pyto się co jest 
lołs. Kożden zaczął trajować, że chce się 
dostać do nieba. Święty Piotr podrapoł 
się po glacy i szpycując na kierowcę roz-
tworzył dźwi. – No dalej ryn do środysz-
ka – dodał. Ksiądz roztwarł ślipia jak 
szyroko i pyto się co z nim. – Ty bydziesz 
musioł pokitować jeszczy deczko w czy-
ścu. – Ady ni może to być – wyślabro-
toł kanonik. – Suchej no – przerwł mu 
Święty Piotr – jak ty zaczynołeś glyńdzić 
na ambonie, to całka wiara w kościele 
z mety garowała, a tyn szofer ledwie co 
ruszył to wiaruchna w autobusie z mety 
zamykała ślipia i zaczynała się modlić.

WYCE PO NOSZYMU
Zapraszamy do kolejnej odsłony dowcipów w gwarze poznańskiej, autorstwa Pana Jana 
Strugarka, mieszkańca Biedruska.
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Chór „Dębowy Liść”, działający przy 
Klubie Seniora „Dębowy Liść” w Su-
chym Lesie,  podczas przeglądu zapre-
zentował się znakomicie, co zostało do-
cenione przez jury.  

Podczas Czerwonackich RETROspek-
cji „Nasz” chór w muzycznej rywalizacji 
zajął I miejsce. Drugie miejsce przypadło 
Chabrom z Wronek, a trzecie zespołowi 
Kwiat Jesieni z Czerwonaka. Wyróżnio-

ne zostały: Ze-
spół Regional-
ny Olszyna ze 
Swarzędza, gru-
pa Z Nadwar-
ciańskich Łąk z 
Owińsk, Ture-
wianki i zespół 
Złota Jesień z 
Kostrzyna. 

Dodatkową nagrodą dla wszystkich 
uczestników, ale także dla publiczno-
ści był koncert Pawła Gołeckiego, który 
zwieńczył tegoroczny przegląd. 

bs

Głównym celem naszego wyjazdu były 
dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się w 
czwartek 29 września, w niewielkim miastecz-
ku Potigny w Normandii. Jest to szczególne 
miejsce, związane bardzo mocno z Polską. To 
tutaj na początku XX wieku przybyło wielu 
naszych rodaków, by pracować w miejsco-
wych kopalniach, a ze względu na liczbę osób 
o polskich korzeniach Potigny nazywane jest 
„la petite Varsovie” – „małą Warszawą”. 

Organizatorem spotkania było Towarzy-
stwo Potigny/Jutrosin i jego prezes Marie-
Neige Fichet de Clairfontaine. W położonej 
w centrum miasteczka hali sportowej pu-
bliczność zgromadziła się nad wyraz licz-
nie (na widowni zasiadło kilkaset osób), by 
cieszyć się i wzruszać pięknem polskiego 
folkloru. Po koncercie wiele osób 
podchodziło do tancerzy, by dzię-
kować za emocje towarzyszące 
występom, opowiadać po krótce 
o swoich polskich korzeniach, o 
tym jak pielęgnują polski język i 
tradycje, choć są już trzecim po-
koleniem urodzonym we Francji. 

Drugi koncert miał miejsce w 
Châteaugiron, w znanej zespo-
łowi z poprzedniego wyjazdu 
(2017) sali widowiskowej Le 
Zéphyr. Dzięki zaangażowaniu 
niezastąpionej Claudine Desmet 
oraz innych członków Stowa-
rzyszenia Chateaugiron-Puszczykowo po 
raz kolejny tancerze i muzycy mogli zago-
ścić we francuskich rodzinach. Także i ten 
koncert grany był przy pełnej widowni, a 
pięćdziesięciu Chludowian znów porwało 
przybyłych w świat polskiego folkloru. 

Ponad dwugodzinne koncerty, w reżyse-
rii pani Renaty Banaszewskiej, pozwoliły 
gościom wędrować po całej Polsce: od Lu-

blina i Rzeszowa, przez Kraków, Śląsk, Ma-
zowsze, aż po Wielkopolskę. Był lajkonik, 
wielkopolskie dudy i kozioł. Zespół pokazał 
z mocą, że Polska ma wielkie bogactwo w 
postaci swojej kultury oraz że pasja nie ma 
ograniczeń wiekowych (najstarszy tancerz 
liczył sobie bowiem 70 lat). Na zakończenie 
każdego z koncertów widzowie otrzymali 
od Zespołu muzyczny upominek, jakim była 
piosenka „Auprès de ma blonde” wykona-
na w języku francuskim. Siedmioosobowa 
kapela oczarowała publiczność harmonią 
dźwięków melodii, które publiczność nuciła 
w kuluarach jeszcze długo po koncercie.

Oklaskom i wyrazom uznania nie było 
końca. Wszyscy podziwiali barwne stroje 
i zachwycali się różnorodnością, jaka charak-

teryzuje poszczególne regiony naszego kraju. 
Szczególnie ciepłe słowa płynęły od przedsta-
wicieli licznie zgromadzonej Polonii, którzy 
w wielu momentach nie kryli łez wzruszenia. 
Wśród widzów, na koncertach zasiedli mero-
wie: w Potigny – Gerard Kępa, w Châteaugi-
ron Yves Renault i Denis Gâtel (mer z Osse). 

Dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego 
Chludowianie mogli zaprezentować doro-

bek polskiej kultury na wspaniałych sce-
nach oraz zobaczyć nowe, ciekawe miejsca. 
W tym roku szlak do Francji wiódł przez 
Steyl, miasteczko w Holandii, które ściśle 
związane jest z Chludowem. Znajduje się 
tam bowiem dom macierzysty werbistów, 
z grobowcem świętego o. Arnolda Janssena, 
założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego. 

W Normandii zespół odwiedził także 
Polski Cmentarz Wojenny w Grainville-
Langannerie – jedyny polski cmentarz wo-
jenny z okresu II wojny światowej na terenie 
Francji, na którym pochowano 696 polskich 
żołnierzy, głównie z 1 Dywizji Pancernej. 
Hymn narodowy, zapalenie znicza, modli-
twa i wpis do księgi pamiątkowej – to była 
prawdziwa lekcja historii. Krótka prelekcja 
jednego z uczestników wyjazdu na temat 
operacji „Overlord” poprzedziła wizytę w 
Ouistreham na jednej z plaż (Sword Beach), 
na której w czerwcu 1944 roku rozpoczął 
się desant sił brytyjskich. Na trasie zespołu 
znalazło się także urokliwe miasto Bayeux 

z imponującą katedrą Notre-Da-
me de Bayeux i malowniczymi 
średniowiecznymi domostwami. 
W drodze powrotnej mieliśmy 
okazję spędzić wieczór w zabyt-
kowym centrum Brugii, znajdu-
jącym się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

Wróciliśmy do Polski z no-
wymi doświadczeniami oraz z 
przekonaniem, że to co robimy 
– to misja i zadanie. To nie tylko 
wspaniała zabawa i przygoda, 
ale przede wszystkim ogromne 
bogactwo i dobro, którego cza-

sami na co dzień nie dostrzegamy, a które 
u innych wywołuje tak wielkie emocje i 
wzruszenie. 

Dziękujemy Gminie Suchy Las za wspie-
ranie działalności Stowarzyszenia ZPiT 
„Chludowianie”. To dzięki niemu pełnienie 
naszej misji jest w ogóle możliwe.

monika Jabłuszewska
monika niklewicz

ZPiT Chludowianie

Złota polska jesień we Francji
Na przełomie września i października, na zaproszenie Stowarzyszenia Châteaugiron-
Puszczykowo, obchodzącego 25-lecie działalności, Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” po 
raz kolejny miał zaszczyt wystąpić dla francuskiej i polskiej publiczności. 

Triumf „Dębowego Liścia”
W Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach 16 października odbył się przegląd 
senioralnych zespołów wokalnych Czerwonacka RETROspekcja. Przed publicznością 
wystąpiły zespoły wokalne ze Swarzędza, Czerwonaka, Wronek, 
Owińsk, Kostrzyna, Turwi oraz oczywiście z Suchego Lasu.
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Na uroczystość zostali zaproszeni goście: 
Prezes Poznańskiego Okręgowego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych Ryszard Napierała, Prezes Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Józef Śpiewak, Wójt Gminy 
Grzegorz Wojtera, Prezes OSP Chludowo 
Jerzy Świerkowski, Sołtys wsi Chludowo 
Halina Gramsch, Przewodnicząca KGW 
Chludowo Irena Markiewicz, Prezes Kółka 
Rolniczego w Zielątkowie Henryk Dunst, 
Prezes Kółka Rolniczego w Złotkowie Bro-
nisław Schneider. 

Uroczyste spotkanie otworzył Paweł 
Zbierski, obecny Prezes Kółka Rolniczego 

w Chludowie. Minutą ciszy uczczono zmar-
łych w ciągu ostatnich 10 lat członków na-
szej organizacji. 

Historię Kółka Rolniczego w Chludowie 
przedstawił Paweł Zbierski. Prezes Poznań-
skiego Okręgowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych odczytał list 
gratulacyjny z okazji 100. rocznicy powsta-
nia Kółka i przekazał go na ręce Prezesa 
Pawła Zbierskiego. Wójt Grzegorz Wojtera 
przedstawił obecną sytuację w rolnictwie na 
terenie gminy i złożył życzenia Prezesowi 
Pawłowi Zbierskiemu. 

W czasie uroczystości wręczono odzna-
czenia członkom Kółka Rolniczego w Chlu-

dowie za Zasługi dla Kółek Rolniczych. 
Odznaczenia otrzymali: Adam Warzy-

bok, Włodzimierz Lerczak, Jan Ciślak.
Dyplomy Zasłużonego Działacza Kó-

łek Rolniczych otrzymali: Paweł Zbierski, 
Wojciech Madeła, Zbigniew Czosnyka, Eu-
geniusz Andrychowski, Marek Rybak, Wie-
sław Gębka, Krzysztof Rożdżyński, Kazi-
mierz Tecław, Andrzej Gimzicki.

W czasie uroczystości śpiewał chór  
z Chludowa Cantus Familiaris. Zaprosze-
ni goście i członkowie Kółka Rolniczego  
w Chludowie mile spędzili czas przy kawie i 
ciastkach, wspominając historię organizacji.

Podziękowania kieruję do Pań z OSP 
Chludowo za przygotowanie uroczystości, 
obsługę kelnerską oraz do chóru Cantus Fa-
miliaris, który swoim występem upiększył 
naszą uroczystość. Szczególne podziękowa-
nia dla zespołu organizacyjnego przy Kółku 
Rolniczym w Chludowie za zorganizowanie 
tej jubileuszowej uroczystości. 

Prezes kR w Chludowie
Paweł Zbierski

Z satysfakcją odnotowujemy rosną-
ce zainteresowanie tego typu imprezami. 
Wszystkim służymy radą i pomocą w zor-
ganizowaniu odpowiednich strojów, jeśli 
nie dysponują własnymi. 

Wrześniowy bal miał prawie dwukrotnie 
większą obsadę od zeszłorocznego. Tym ła-
twiej było nam odtworzyć dwór ostatniego 

(jeśli nie liczyć dwóch rosyjskich carów, 
tj. królów tzw. Kongresówki) króla Polski 
Stanisława II Augusta. Nieco popuszczając 
wodze fantazji, nasz król (w tej roli trady-
cyjnie Piotr Maćkowiak) zaprosił na swój 
dwór carycę Katarzynę II (odtwarzaną przez 
imienniczkę władczyni Katerynę Wyrlieje-
wą z Wiednia), choć historycznie widzieli 
się ostatni raz w Petersburgu dobrych kil-
ka lat zanim oboje zostali władcami swych 
państw (jeśli nie liczyć krótkiego spotkania 

w 1787 roku, podczas gdy nasz bal był da-
towany na anno Domini 1776).

Jak przystało na bal u króla polskiego, 
stroje zachodnie mieszały się z sarmac-
kimi. Nie byłoby tej imprezy, gdyby nie 
pomoc organizacyjna ze strony Wioletty 
Strychalskiej i jej córki Julii i oczywiście 
pracowników Zamku Biedrusko. Na balu 

wcieliły się one odpowiednio w postacie 
Izabeli Czartoryskiej i Julii Teresy Potoc-
kiej. Sam miałem przyjemność wystąpić 
jako Alois Friedrich von Bruehl (1739-
1793), syn saskiego ministra Heinricha von 
Bruehla, który mimo zakończenia saskich 
rządów w Polsce w 1763 roku, pozostał w 
Warszawie by pomagać Stanisławowi Au-
gustowi reformować polskie siły zbrojne, a 
zwłaszcza artylerię. Natomiast już jako po 
prostu historyk – Piotr Napierała przepro-

wadziłem próbę tańców.
Podstawę tańców stanowiły tak jak za-

wsze angielskie i szkockie kontredanse o 
wdzięcznych nazwach takich jak Indian 
Queen, Hunt the Squirrel, Mr. Beveridge’s 
Maggot czy Hall in the Wall – żywiołowe, 
a jednocześnie niezbyt wymagające tech-
nicznie. Myślimy jednak, by co jakiś czas 
organizować dodatkowe warsztaty taneczne, 
by nasi goście czuli się pewniej na parkiecie. 
Jak tańce te wyglądają, można zobaczyć na 
YouTube w klipach wideo z „Posnania Ba-
rocca” w nazwie. Większość tańców wyma-
ga ustawienia się linii uczestników i uczest-
niczek naprzeciwko siebie, choć sam taniec 
odbywa się głównie w ramach zmieniających 
się czwórek. I tak po każdej sekwencji figur 
pary nr 1 przesuwają się w prawo, a pary nu-
mer 2 w lewo. To by taniec wyszedł pięknie 
wymaga współpracy wszystkich tańczących 
na sali, a każdy udany taniec daje mnóstwo 
wspólnej radości i satysfakcji. Niektóre tań-
ce jak np. Upon a Summer’s Day tańczy się 
w zestawach po sześć osób, czy jak kto woli 
po trzy pary. Zestaw tańców uzupełniają za-
bawy dworskie imitujące strzelanie z pisto-
letów czy zbieranie gruszek. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

Obecnie w Posnania Barocca myśli-
my już o wiosennym balu napoleońskim. 
Mamy nadzieję, że i tutaj da o sobie znać 
rosnące zainteresowanie tego typu impre-
zami. W dzisiejszych czasach, w których 
co chwilę zaskakują nas rozmaite bezpre-
cedensowe wydarzenia, łączność z prze-
szłością i historią daje nam możliwość na-
brania dystansu i poczucie zakorzenienia. 
Pamięć o przeszłości nie tylko bowiem 
uczy, ale i daje siłę do radzenia sobie z rze-
czywistością.  

Piotr napierała

Na dworze u króla Stanisława  
II Augusta… w Biedrusku
Niedawno, a konkretnie 24 września, Posnania Barocca zorganizowała w Zamku Biedrusko 
kolejny historyczny bal w strojach z końca XVIII wieku. 

100-lecie powstania Kółka  
Rolniczego w Chludowie
15 października w remizie strażackiej w Chludowie odbyło się uroczyste zebranie z okazji 
100-lecia powstania Kółka Rolniczego w Chludowie. Uroczystość została poprzedzona mszą 
św. w miejscowym kościele. 
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I u nas obchodzono uroczyście dziesię-
ciolecie niepodległości Polski. (…) Obchód 
rozpoczął się dnia 11-go listopada rano 
hejnałem z wieży szkolnej, odegranym na 
wszystkie strony świata na cześć poległych. 
Pochód do kościoła odbył się w takim po-
rządku: najpierw szły dzieci ze 
sztandarem i z kierowniczką 
szkoły p. Janicką, która od 5 lat 
cieszy się u nas zaufaniem; dalej 
szedł komitet budowy pomnika, 
potem towarzystwo powstańców 
i wojaków, potem kółko rolnicze, 
przedstawiciele powiatu, banku 
rolnego, osadników, kółek rolni-
czych itd. (…) Po obiedzie dzieci 
popisywały się mówieniem wier-
szy. Było przedstawienie teatral-
ne o tym, „Jak to Janek szedł na 
wojnę”, odegrane bardzo ład-
nie. W przerwach ślicznie grała 
muzyka wojskowa. Zakończyła 
uroczystość wspólna wieczerza 
i odśpiewanie paru pieśni, a na 
końcu „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród”.

To fragment relacji pana Julia-
na Wygachiewicza z uroczystości 
odsłonięcia figury Królowej Ko-
rony Polskiej, która ukazała się 
w „Gazecie Świątecznej” w 1929 
roku, a którą odczytał pan Leszek 
Rewers podczas tegorocznych 
odchodów 11 listopada w Golę-
czewie. Dzięki temu mogliśmy 
namacalnie poczuć ciągłość tra-
dycji i zaangażowania mieszkań-
ców Golęczewa i całej gminy w 
organizację Dnia Niepodległości 
pod figurą Królowej Korony Pol-
skiej (pełny zapis relacji p. Wygachiewicza 
dostępny na stronie www.goleczewo.com).

– Coraz więcej nowych mieszkańców 
włącza się w nasze obchody. To było też 
widać 5 listopada, kiedy sprzątaliśmy teren 
wokół figury. Już nie tylko szkoła, rada so-
łecka i KGW się angażują, ale również dzie-
ci i przede wszystkim rodzice – podkreślała 
pani Julia Żuberek,  która razem z panią 
Danutą Kamińską prowadziła tegoroczną 
uroczystość. 

W południe 11 listopada w centrum Go-
lęczewa zgromadziły się całe rodziny, by 
wspólnie świętować 104. rocznicę odzy-
skania niepodległości Polski. O 12.30 tra-
dycyjnie zabrzmiała syrena, po czym wpro-
wadzono poczty sztandarowe i wspólnie 
odśpiewano hymn Polski. 

Jednak tegoroczne święto było szcze-
gólnie wymowne pod jednym względem, 
co już na początku zaznaczyła pani Danuta 

Kamińska: – Patrzymy na dzielnie walczącą 
Ukrainę i bezpośrednio zdajemy sobie spra-
wę, ile zawdzięczamy naszym przodkom, 
którzy wywalczyli o wolność dla nas. Jest 
to szczególny czas w historii i rzeczywista 
lekcja historii. 

O tym, jak cenna jest wolność, mówił też 
podczas modlitwy ks. proboszcz Krzysztof 
Andrzejewski: – Dzisiaj, w ten niezwykły 
dzień, i w tej osadzonej tak dziwnie historii, 
tym skarbem jest również wolność. Jak wiel-
kim – nie muszę chyba nikogo przekonywać, 
wystarczy spojrzeć za wschodnią granicę. 
Świętą rzeczą jest pamięć o tych wszystkich, 
którzy walczyli o to, co dziś mamy i w czym 
jeszcze uczestniczymy.

Do wojny w Ukrainie nawiązał również 
wójt Grzegorz Wojtera w swoim przemó-
wieniu: – Polska to wielka wspólna sprawa, 
Polska to wielki zbiorowy obowiązek. Na 
bok powinny odejść swary, gniew, walka po-
lityczna, nienawiść wtedy, kiedy Polska jest 
w potrzebie, kiedy powinniśmy się jedno-
czyć, kiedy powinniśmy tę Polskę budować, 
wzmacniać, rozwijać. Pamiętajmy o tym 
szczególnie teraz, kiedy jesteśmy jako spo-
łeczeństwo w bardzo trudnej sytuacji, kiedy 

tuż za granicą mamy przykład, jak szybko 
można tę niepodległość narazić na utratę.

Po przemówieniach pan Leszek Rewers 
odczytał apel pamięci, po czym przybyłe 
delegacje złożyły kwiaty i znicze pod figurą 
Królowej Korony Polskiej. 

I tak jak w 1928 roku, tak i w tym roku 
golęczewską uroczystość uświetniły dzieci, 
które pięknie recytowały wiersze, a uczest-
nicy odśpiewali wojskowe i patriotyczne 
pieśni przy akompaniamencie Orkiestry Dę-

tej z Chludowa. Po uroczystości 
wszyscy tłumnie przeszli na plac 
przed szkołą, gdzie serwowana 
była pyszna, gorąca grochówka 
i oczywiście świętomarcińskie 
rogale.   

Pisząc o obchodach Dnia Nie-
podległości w Golęczewie, nie 
można zapominać o rowerowym 
Rajdzie Niepodległości, który w 
tym roku odbył się już po raz 28. 
Od dwóch lat rajd odbywa się pod 
patronatem pana Mariana Bajera, 
który zapoczątkował tradycję raj-
dów i przez lata przewodził jego 
uczestnikom, wyrażając w ten 
sposób radość z odzyskanej przez 
Polaków w 1918 roku wolności. 

W tegoroczną organizację raj-
du zaangażowały się panie Do-
rota Polichnowska i Małgorzata 
Golec, które poprowadziły rowe-
rzystów trasą: Golęczewo – War-
gowo – Objezierze – Golęczewo. 
Według pana Andrzeja, jednego 
z uczestników rajdu, to świetny 
sposób na świętowanie niepodle-
głości: – Od wielu lat przyjeżdżam 
z Poznania na rajd, bo to piękna 
sprawa! Jechało z nami chyba ze 
sto osób, w tym mnóstwo dzieci. 
Aż miło było patrzeć!.

mD

Narodowe 
Święto
104. Rocznica Narodowego Święta 
Niepodległości celebrowana była w kilku 
miejscowościach w gminie Suchy Las. 

W samym Suchym Lesie tradycyjnie 
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. 
Udział w niej wzięły władze Gminy Su-
chy Las oraz poczty sztandarowe ze szkół, 
kombatantów oraz ochotniczych straży 
pożarnych. Oprawę muzyczną zapewnił 
chór parafialny Soli Deo. 

Ten wesoły dla wszystkich Polaków 
dzień zakończony został koncertem Lecha 
Janerki, połączony z poczęstunkiem „ro-
galowym” dla wszystkich uczestników.

P.a.

Dzień Niepodległości w Golęczewie 
– powrót do przeszłości
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O wolność należy dbać
Tradycją w gminie Suchy Las jest to, że obchody Narodowego Święta Niepodległości 
rozpoczynają się dzień wcześniej, 10 listopada w Chludowie. W tym roku z tej okazji została 
zorganizowana Wieczornica patriotyczna, na którą mieszkańców zaprosił Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Chludowo oraz Radą Sołecką wsi Chludowo. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św., 
która została odprawiona w miejscowym 
kościele. Następnie jej uczestnicy w asyście 
strażaków, policjantów, w rytm werbla i w 
świetle niesionych pochodni przeszli na te-
ren Domu Misyjnego Księży Werbistów. To 
tu mieszkał jeden z Ojców Niepodległości i 
to tu znajduje się jego popiersie, pod którym 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Roman Dmowski w Chludowie mieszkał 
w latach 1922-1934, a następnie sprzedał 
posiadłość misjonarzom werbistom. Radny 
Zbigniew Hącia zabierając głos wspomniał 
m.in. jego osobę i jego dokonania dla spra-
wy polskiej. Powiedział także, że dziś mo-
żemy być dumni z naszych przodków i z 
tego, że wychowali kolejne pokolenie w 
duchu patriotyzmu. Wskazał również, że i 
my musimy to robić i dbać o to, by nasza 

ojczyzna kwitła i nadal się rozwijała. Sło-
wa te zostały zwieńczone wiązanką pieśni 
patriotycznych w wykonaniu chludowskiej 
Orkiestry Dętej. 

Po wspólnym śpiewie i poczęstunku z 

tradycyjnym rogalem świętomarcińskim, 
uroczystości przeniosły się do Starego 
Baru. Na tę wyjątkową okazję Zespół 
Pieśni i Tańca „Chludowianie” dla pu-
bliczności, która wypełniła salę po brzegi,  
przygotował koncert „pod biało-czerwoną 
flagą”. Członkowie zespołu poprzez muzy-
kę, śpiew i taniec wyrazili, że nasze serca 
są polskie, że ważne są dla nas tradycje 
niepodległościowe i że chcemy, i potrafimy 
je pięknie, w sposób radosny kultywować. 

bs

– Z naszą niepodległością jest tak, jak 
z czarnymi i czerwonymi mrówkami w 
słoiku. Potrafią one ze sobą razem żyć do 
momentu, w którym ktoś nie potrząśnie tym 
słoikiem – mówił podczas mszy św.  pro-
boszcz parafii w Biedrusku ks. Tomasz 
Ibsz. – Mając to na uwadze, powinniśmy 
wspólnie żyć i nie poddawać się podszep-

tom osób, którym nie zależy na tym byśmy 
wzrastali w niepodległej Polsce. Zawalczy 
o to, co najpiękniejsze – o wspólnotę na-
rodową, o to, by tę naszą piękną Polskę 
razem tworzyć. 

Jan Kucharski, właściciel Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego w Biedrusku witając 
uczestników uroczystości w Narodowym 
Panteonie Powstania Wielkopolskiego 
podziękował im za to, że poświęcili swój 
czas, by oddać hołd tym, którzy słowem, 
działaniami, z pieśnią na ustach i z bronią 
w ręku walczyli za wolną Ojczyznę. – Jed-
ni przelewali krew, inni podtrzymywali 
ducha niepodległościowego w narodzie, 

jeszcze inni doświadczyli niewoli, prześla-
dowań czy męczarni – mówił. – Ale wszyst-
kich tych ludzi łączył patriotyzm, wiara w 
drugiego człowieka i wiara w zwycięstwo. 

Wójt Gminy Grzegorz Wojtera zabiera-
jąc głos zaznaczył, że oprócz walki czyn-
nej w tym niezwykle trudnym czasie trwała 
też wytężona praca, tzw. praca organiczna.  
– Wielkopolscy pozytywiści dbali o to, aby 
również w sensie społeczno-ekonomicznym 
przygotować Polskę do odzyskania niepod-
ległości. I o tym, szczególnie tutaj na ziemi 
wielkopolskiej, powinniśmy pamiętać. 

Droga Polaków do odzyskania niepodle-

głości była długa i trudna. Trwała 123 lata, 
o czym podczas akademii niepodległościo-
wej przypomnieli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół w Biedrusku. 
Tę część uroczystości, która odbyła się 
już w pałacu, swoim występem uświetniła 
także grupa baletowa pod kierunkiem Lidii 
Zwolińskiej. Wystąpił również Chór Dę-
bowy Liść, który na tę okazję przygotował 
mini koncert pieśni patriotycznych.        bs

Od niewoli do wolności
Uroczysta msza św. w miejscowej kaplicy z udziałem pocztów sztandarowych i Wojska, 
przemówienia, złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku w Narodowym Panteonie  
Powstania Wielkopolskiego, a następnie przejście ścieżką „Ojców Polskiej Niepodległości 
i Wolności” do pałacu i część artystyczna. Tak w Biedrusku mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. 
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SzkOła POdSTaWOWa nR 2 iM. jana PaWła ii W SUchyM leSie

W auli szkoły odbyła się wspaniała 
uroczystość, podczas której Pan Dyrektor 
przypomniał nam o powołaniu Komisji 

Edukacji Narodowej przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. To tak naprawdę 
świętujemy rocznicę tego wydarzenia – tak 
ważnego dla edukacji w Polsce.

Podczas uroczystości odbyło się tak-
że  oficjalne wręczenie nagród wybra-
nym nauczycielom – mowa tu o Złotych 
Gąbkach. Gąbki przyznawane są co roku 
wyróżniającym się (w oczach uczniów) 
nauczycielom. Uczniowie kilka dni wcze-
śniej biorą udział w głosowaniu, w celu 
wyboru nauczycieli.

Nagrody zostały rozdane w oryginalny 
sposób – były wręczane przez znane posta-
cie z bajek i seriali, celebrytów czy spor-
towców, odgrywanych przez członków 
szkolnego kółka teatralnego prowadzone-
go przez Panią Magdalenę Borucką.

Zaskoczenie nauczycieli i ich reakcje 
były bezcenne, a otrzymane przez nich 
Gąbki spoczywają dumnie w ich salach. 

A oto nasi zwycięzcy szkolnej wersji 
Oscarów:
•  NAJCIEKAWSZE LEKCJE:  Pani Ewa 

Trydeńska i Pani Magdalena Borucka;
•  ŻARTUJE NA LEKCJI: Pani Anna Wró-

bel i Pani Małgorzata Antas;
•  NAJBARDZIEJ SPRAWIEDLIWY NA-

UCZYCIEL:  Pani Olga Król i Pani Mał-
gorzata Bundyra-Warańska;

•  LUBI PORZĄDEK:  Pani Agnieszka 
Włodarczak i Pan Jarosław Krajewski;

•  SIŁA SPOKOJU: Pani Agnieszka Zwierz-
chowska i Pani Sylwia Kleszcz;

•  NAJBARDZIEJ UŚMIECHNIĘTY NA-
UCZYCIEL: Pani Daria Jankowiak  i Pan 
Norbert Jankowiak;

•  LUBI ZASKAKIWAĆ: Pani Katarzyna 
Pietrucha i Pani Dagmara Szerf;

•  SUPERGĄBKI ZA CAŁOKSZTAŁT 
TWÓRCZOŚCI: Pani Marta Gensler i 
Pan Marek Ogórkiewicz.

Uroczystość była fantastyczna, o czym 
świadczyły gromkie brawa. Raz jeszcze 
życzymy wszystkim pracownikom wielu 
sukcesów w ich pracy, uśmiechu i cudow-
nych uczniów. Hanna konopko 

emilia młodkowska 
uczennice klasy 8a

Dzień Edukacji Narodowej  
i Złote Gąbki 2022
Jak co roku 14 października, w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, świętowaliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników szkoły, dlatego nie 
zabrakło podziękowań, życzeń i oczywiście kwiatów – wręczanych pedagogom.

Zadania przygotowane przez nauczycie-
li i dyrekcję szkoły wykonywały wszystkie 
klasy, dokumentując swoje działania w 
wirtualnej kolekcji Wakelet. Była zatem 
historia Polski w pigułce, były rozmowy o 
prawach i obowiązkach dziecka, rozważa-
nia nad takimi wartościami, jak wolność, 
niepodległość, ojczyzna, dom…. Była 
praca nad plakatami promującymi Polskę, 
przygotowanie wpisów w ramach akcji 
BohaterON i wspólne śpiewanie patrio-
tycznych pieśni.

Kulminacyjnym momentem dnia było 

spotkanie (w auli szkoły na Poziomko-
wej i w sali gimnastycznej na 
Konwaliowej) całej społeczności 
szkolnej. Po słowach: „do Hym-
nu!” z ogromną mocą wybrzmiały 
wszystkie 4 zwrotki hymnu pań-
stwowego, a następnie przestrzeń 
wypełniła „żywa flaga”, utworzo-
na przez uczniów trzymających 
nad głowami białe i czerwone 
kartki. 

Świąteczny dzień był pełen 
radości, symbolicznych znaczeń, 

ale i konkretnych działań. Chcemy, by ta 
radość towarzyszyła naszej codzienności! 

Efekty działań dostępne w kolekcji Wa-
kelet: https://wakelet.com/wake/q3c2ka8_
cn6FGenc4FulR.

monika Jabłuszewska

Projekt „Polska Niepodległa”
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie obchodziła Narodowe Święto Niepodległości 
w nieco inny niż zazwyczaj sposób: cały dzień realizowano projekt „Polska Niepodległa”.
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W tym dniu chętni uczniowie mieli 
możliwość wcielenia się w role nauczycie-
li i prowadzenia lekcji z wybranych przez 

siebie przedmiotów. Trzeba przyznać, że 
niektóre zajęcia były naprawdę profe-
sjonalnie przygotowane. Kto wie, może 
niektórzy nasi wychowankowie odnaleźli 
dzięki temu powołanie i w przyszłości po-
święcą się nauczaniu kolejnych pokoleń.

Tego samego dnia uczniowie mogli 
uczestniczyć w konkursie zorganizowa-
nym przez nauczycieli: „Nauczyciele też 
kiedyś byli dziećmi”. Zadanie polegało 
na dopasowaniu nazwiska nauczyciela do 
jego fotografii z dzieciństwa. Osoby, które 

miały najwięcej trafień, zostały nagrodzo-
ne. Nikomu nie udało się jednak rozpoznać 
wszystkich nauczycieli…

Późnym popołudniem był czas na chwilę 
wytchnienia. Uczniowie klasy VII zapro-
sili wszystkich nauczycieli i pracowników 
szkoły na program artystyczny zatytułowa-
ny „Duża przerwa”, który w żartobliwy spo-
sób pokazywał codzienną rzeczywistość pe-
dagogów. Zabawne dialogi przeplatały się 
ze znanymi piosenkami, które zyskały nowe 
słowa. Na zakończenie goście usłyszeli ży-
czenia i otrzymali od uczniów własnoręcz-
nie wykonane przez nich laurki. Występ 
młodzieży spotkał się z bardzo miłym przy-

jęciem, o czym świadczyły gromkie brawa 
płynące z widowni i słodycze wręczone 
młodym aktorom przez Panią Dyrektor. 

Ten dzień uprzyjemniła pracownikom 
szkoły również Rada Rodziców – smacz-
ny tort, na którym widniały słowa: „Dzię-
kujemy. Uczniowie i Rodzice” smakował 
wszystkim.

Magdalena Janiszewska

Dzień Edukacji Narodowej
Lekcje prowadzone przez uczniów, radosne twarze, uśmiech i zabawa. Tak od samego rana 
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Europejski 
Dzień Języków
W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół 
w Biedrusku 26 września obchodziliśmy 
Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne 
święto języków ustanowione zostało w 
2001 roku z inicjatywy Rady Europy. 

Świętowaliśmy wspólnie przebierając 
się w barwy flagi Polski – to grupa klas 1-3, 
a także wybranych państw europejskich. 
Dodatkowo w każdej klasie zostały prze-
prowadzone jednakowe lekcje o języku. W 
klasie 3a odbyła się też lekcja tematyczna 
o Francji. W klasie 2b uczniowie stworzyli 
mapę świata z podziałem na języki.  

Forma obchodów święta języków bardzo 
spodobała się dzieciom. Chętnie przebiera-
li się w stroje o odpowiednich barwach, 
a w trakcie lekcji tematycznej bardzo ży-
wiołowo uczestniczyli w przygotowanych 
konkursach i quizach. Zdobyli sporo wie-
dzy na temat różnych państw i używanych 
w nich języków. Formuła nauki poprzez 
zabawę znów się sprawdziła. 

Dorota Gruszczyńska

SzkOła POdSTaWOWa W biedRUSkU – zeSPół Szkół iM. 7 PUłkU STRzelcóW kOnnych WlkP.

PRyWaTna SzkOła POdSTaWOWa nR 1 W biedRUSkU

Ważny dzień dla każdego pierwszaka
Pierwszoklasistki i pierwszoklasiści 5 października zostali uroczyście pasowani na uczniów  
i uczennice naszej szkoły.

To niezwykle ważny dzień w szkolnej 
karierze, emocjonujący ze względu na ko-
nieczność zaprezentowania się na scenie i 
pełen uśmiechów i radości.

Przedstawienie wypadło wspaniale – 
zachwyciło naszych gości.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym uczniom, uczennicom, nauczycielkom 
i rodzicom, a „pierwszakom” życzymy 
powodzenia, wielu szkolnych sukcesów i 
cudownych koleżeńskich wrażeń każdego 
dnia!

mgr Joanna małecka
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Za nami tradycyjny Dzień Pyry. Ziem-
niaki i wariacje kulinarne na jego temat to 
pretekst do rodzinnego spotkania. Dzieci 
same przygotowały sałatki, gzik, 
a nawet zupę ziemniaczaną! Do 
tego zabawy, tańce, wspólny 
śpiew – wciąż nam tego mało po 
pandemicznej przerwie! 

Byliśmy również na wyciecz-
ce w Poznaniu, gdzie zwiedzili-
śmy dwa zupełnie różne muzea. 
Nowoczesne Muzeum Rogala i 
tradycyjne Muzeum Sienkiewi-
cza. Przywieźliśmy ze sobą nie 
tylko nową wiedzę o tradycjach 
wielkopolskich, ale także dowie-
dzieliśmy się, że Sienkiewicz był 
podróżnikiem podobnie jak my i 

że wciąż są miejsca, gdzie trzeba zachować 
ciszę, nie wolno dotykać eksponatów itd. 
Ten trudny egzamin według Pani Przewod-

nik zdaliśmy celująco! 
Realizujemy projekt „Podróże z baśnią” 

i za nami już dwa cykle zajęć poświęco-
ne kulturze skandynawskiej. Pracujemy z 
mapą, poznajemy nowinki kulturowe oraz 
wspaniałą literaturę dziecięcą. Muminki, 
Pipi Pończoczanka, baśnie Andersena, trol-
le nie mają już przed Piracikami tajemnic. 

Codzienne zajęcia również wypełnione 
są ogromem ciekawostek – dary jesieni 
wspomagają poznawanie tajników mate-
matyki i zachęcają do kreatywnych działań. 

Nie brakuje zajęć sensorycznych, 
podczas których dzieci poznają 
świat wielozmysłowo. Bogactwo 
jesiennych warzyw zachęca do 
eksperymentów smakowych i roz-
budza ciekawość przyrodniczą. 

Działamy też na rzecz najbliż-
szej okolicy – nasi najstarsi Piraci 
w ramach lokalnej akcji zasadzi-
li nad Rygą cebulki tulipanów. 
Czekamy więc do wiosny! To już  
przecież niedługo, a ten czas umi-
lą kolejne pirackie wyprawy.

agnieszka Jaroma

Jesienne przygody Piracików
Piękna jesienna pora sprzyja rozmaitym aktywnościom dzieci. Wciąż korzystamy z uroków 
zabawy na świeżym powietrzu, dlatego spędzamy dużo czasu w ogrodzie przedszkolnym 
i poza nim. Niestraszne nam również piesze wycieczki do lasu, do ogrodów naszych 
przedszkolaków po kolejne jesienne zbiory (dziękujemy RODZICOM!), czy po prostu po 
okolicy, by obserwować zmiany w przyrodzie.

PRyWaTne PRzedSzkOle PiRaciki W SUchyM leSie

Warsztaty literackie 
W jeden z październikowych dni naszą szkołę odwiedził Pan Mateusz Kasprzyk, autor 
książki, „Magią i odwagą”.

Dzień Dyni – na wesoło i kolorowo
28 października był w naszej szkole dniem wyjątkowym – wesołym i bardzo 
pomarańczowym. Tego dnia obchodziliśmy DZIEŃ DYNI. 

Pan Mateusz opowiedział uczniom, 
jak wyglądała jego droga do tego, by 
zostać pisarzem, przedstawił trudny 
proces, który towarzyszy wydawa-
niu książek. Przeprowadził również z 
uczestnikami warsztaty z wyobraźni.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestni-
czyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań, 
a na koniec mieli możliwość nabycia 
książki naszego gościa z autografem.

Książka „Magią i odwagą”, która 
jest debiutem Pana Mateusza, spotkała 

się w naszej bibliotece z dużym zaintere-
sowaniem. Jest to historia fantazy, pełna 
niesamowitych stworzeń i jeszcze bardziej 
niesamowitych postaci. Każdego czytelni-
ka czeka przygoda, tematy wielkiej przy-

jaźni, odwagi oraz magia, 
która ubarwi najbardziej 
nawet ponury jesienny 
dzień.

Naszemu gościowi bar-
dzo dziękujemy za możli-
wość przeniesienia się w 
ten bajeczny świat i z nie-
cierpliwością czekamy na 
drugi tom powieści.

Justyna marciniak
anna Budna

Uczniowie wszystkich klas zostali za-
proszeni przez Radę Rodziców do zabawy. 
Każdy miał się przebrać. Ocenialiśmy kre-
atywność i zaangażowanie. W każdej kla-
sie odbyło się głosowanie wśród członków 
jury oraz samych uczniów na najfajniejsze 
stroje. Nie zabrakło także rozmów o samej 
dyni, o jej wartościach odżywczych, prze-
pisach na smaczne produkty, jakie można  
z niej przyrządzać i metodach jej uprawy.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowa-
nie, super pomysły, a Radzie Rodziców za 
zorganizowanie konkursu i super nagród!!

anna kaźmierczak

SzkOła POdSTaWOWa nR 1 iM. WOjciecha bOGUSłaWSkieGO W SUchyM leSie
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Włóczykije w rezerwacie Gogulec
Torfowiskowy rezerwat przyrody Gogulec utworzony został w 2001 roku. Położony przy 
granicy poligonu Biedrusko został założony ze względu na roślinność tutejszych torfowisk  
i był miejscem docelowym grupy Włóczykijów.

Projekt „Tydzień z Pyrą” 
Czy wiecie, że ziemniak to pierwsze warzywo wyhodowane w kosmosie? Albo, nie czując 
zapachu, jabłko, ziemniak i cebula smakują tak samo – wszystkie są słodkie? A także pierwszą 
w historii reklamowaną zabawką w telewizji był „Pan Ziemniak”. Te i inne ciekawostki poznały 
dzieci z Golęczewa podczas realizacji projektu edukacyjnego „Tydzień z Pyrą”.

Piechurom niestraszna była poranna 
mgła i spodziewane opady deszczu. Szyb-
ko pokonaliśmy kilka kilometrów, aby 
wszystkimi zmysłami móc podziwiać pięk-
no jesiennego lasu.

Na lekcji przyrody, przeprowadzonej 
przez panią Julię, usłyszeliśmy wiele in-
formacji na temat mieszkańców lasu oraz 
występującej roślinności. Najwięcej emo-
cji wzbudziło poszukiwanie tzw. „masła 
czarownic” – organizmu z wyglądu przy-
pominającego mech. Nie jest on ani zwie-
rzęciem, ani nawet grzybem. 

Ciekawostką jest to, że wykwit spoży-
wany jest w Meksyku i na Ukrainie; po-
dobno smakuje jak jajecznica.

Po odbyciu pasjonującej lekcji, dzieci 
ochoczo przystąpiły do ułożenia mandali z 
dostępnych w lesie materiałów. Kolorowe 
liście, szyszki, kamyki i igliwie pomogły 
„wyczarować” prawdziwe arcydzieła. Żal 
było zostawić kolorowe obrazki na drodze 
i wracać do domu.

Uczestnicy Szkolnego Koła Turystycz-
nego Włóczykij po raz kolejny mogli się 
przekonać, że uczymy się i dorastamy w 
wyjątkowym miejscu. Do najpiękniejszych 

miejsc naszej gminy możemy dotrzeć na 
własnych nogach! 

Umiejętność dostrzegania cudów natury 
to pasjonująca przygoda, a nasi uczniowie 
potrafią to docenić na każdej wyprawie.

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej 
stronie inernetowej: www.facebook.com/
WloczykijGoleczewo

małgorzata Golec
Dorota Polichnowska

Julia Żuberek

 SzkOła POdSTaWOWa W GOlęczeWie – zeSPół Szkół iM. Ojca MaRiana Żelazka W chlUdOWie

Już pierwszego dnia przedszkole zdo-
minowały różnorodne odmiany ziemnia-
ków. W trakcie różnych aktywności dzieci 
wielozmysłowo poznały „bohatera” nasze-
go tygodnia. Obserwowały go pod mikro-
skopem, zaznajomiły się z jego budową i 
przekrojem oraz dowiedziały się, że jest to 
jadalna część korzenia.

„Tydzień z Pyrą” był również okazją do 
dokonywania „badań naukowych”. Starsze 
grupy założyły eksperymentalną hodowlę 
ziemniaków, stwarzając tym samym okazję 
do długotrwałej obserwacji zachodzących 
podczas tego procesu zmian. Przeprowa-
dziły także doświadczenie, za pomocą 
ziemniaka, soli, cukru i wody, które umoż-
liwiło im poznanie słowa „osmoza”. Pan 
Jerzy przygotował i przeprowadził, we 
wszystkich grupach, eksperyment z wy-
tworzeniem prądu przez ziemniaka. Każdy 
przedszkolak miał możliwość samodziel-
nego sprawdzenia, czy z naszego ziem-
niaka uzyskamy napięcie, które wytworzy 
prąd zapalając diodę.

Nie zabrakło również działań artystycz-
nych. Powstały m.in. prace plastyczne peł-
ne jesiennych barw, dzięki znanej wszyst-
kim z dzieciństwa zabawie pieczątkami z 
ziemniaków. 

Zgodnie z założeniem autorskiego pro-
gramu „Cztery pory roku – polisensorycz-

ne poznawanie przyrody”, dzieci 
poznały ziemniaki również za 
pomocą zmysłu smaku. Pod czuj-
nym okiem Pani Urszuli i wycho-
wawczyni, 6-latki samodzielnie 
obierały ziemniaki przygotowując 
je do gotowania i spożycia. Była 
to też okazja do spróbowania tra-
dycyjnej, wielkopolskiej „pyry z 
gzikiem”. 

Zwieńczeniem całego tygodnia 
było ognisko. W oczekiwaniu na 
pieczone ziemniaki, nauczycielki 
zorganizowały dla dzieci różne gry 
i zabawy sportowe. Po skończo-
nych zawodach przedszkolaki de-
gustowały ciepłe pyry z ogniska. Z 
pełnymi brzuchami i z uśmiechami 
na ustach zakończyliśmy nasz pro-
jekt edukacyjny.

nauczycielki z przedszkola 
 w Golęczewie 

PRzedSzkOle W GOlęczeWie – zeSPół Szkół iM. Ojca MaRiana Żelazka W chlUdOWie
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Medalista Igrzysk Olimpijskich  
trenował judoków w Suchym Lesie 
W dniach 21-22 października UKS Gimnazjon Suchy Las gościł na treningach Pana Mariana Tałaja.  

Marian Tałaj to brązowy medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Judo z Montrealu 
(1976). Był pierwszym polskim judoką, 
który zdobył złoty medal wygrywając mi-
strzostwo Europy juniorów (1968). W kat. 
71 kg został 7-krotnym mistrzem Polski 
(1971, 1975-1978, 1980, 1981), trzykrot-
nym wicemistrzem Polski (1970, 1972, 
1979) i 4-krotnym brązowym medalistą 
MP (1973, 1974, 1982, 1983). Był też w 
tej samej kategorii srebrnym (1977) i brą-
zowym (1972, 1976) medalistą Mistrzostw 
Europy. Jego trenerem był między innymi 
Japończyk Hiromi Tomita. Przed Peki-
nem (2008) i Londynem (2012) piastował 
stanowisko trenera Kadry Olimpijskiej w 
Judo.

Marian Tałaj podczas kilku treningów 
w Suchym Lesie podzielił się swoim boga-
tym doświadczeniem z młodymi adeptami 
judo i zaprezentował techniki judo, które 
stosował w swojej karierze zawodniczej. 

UkS Gimnazjon Suchy Las

Dzień dobry Trenerze. Jak trafił Pan 
do Suchego Lasu?

Zostałem zaproszony na rozmowę z 
przedstawicielami klubu i w jej trakcie 
wzajemnie przedstawiliśmy swoje oczeki-
wania w zakresie funkcjonowania drużyny 
seniorów.

Doszliśmy do porozumienia, zostałem 
zatrudniony na stanowisko trenera i obec-
nie cieszę się, że tu pracuję, bo w zasa-
dzie to co sobie założyliśmy jest w dużej 
mierze realizowane. Od początku miałem 
świadomość, że Suchary Suchy Las to klub 
z perspektywami, klub wciąż w rozbudo-
wie, głównie w sferze szkoleniowej. Zosta-
ło przede mną postawione trudne zadanie 
zbudowania zasadniczo nowej drużyny se-
niorskiej i ze swojej strony robię co mogę, 
aby ten cel osiągnąć.

Jak po czterech miesiącach ocenia 
Pan potencjał zespołu?

Po poprzednim sezonie została oko-
ło połowa drużyny. Ja przychodząc tutaj 
praktycznie nie znałem żadnego zawodni-
ka. Wróciło do klubu kilku wychowanków, 
do drużyny wprowadzam też młodych za-
wodników z drużyny juniorskiej. Podczas 
każdego treningu i każdego meczu wciąż 
jeszcze poznaję wartość tej grupy. Myślę, 
że ta mieszanka doświadczenia i młodości 
może przynieść pozytywne efekty, ale na 
ocenę potencjału drużyny jest jeszcze tro-
chę za wcześnie.

Wspomniał Pan o doświadczeniu, tre-
nerskie CV jest już dosyć bogate...

To fakt, z niejednego pieca przyszło już 
jeść chleb, jeśli chodzi o pracę w charak-

terze trenera. W każdym klubie 
czegoś się uczyłem, poznawałem 
środowisko i jego problemy, a na-
stępnie starałem się znaleźć moż-
liwie dobre rozwiązania. Ta wie-

dza procentuje i staje się bardzo pomocna 
obecnie w Suchym Lesie.

Czy bogata kariera piłkarska również 
jest przydatna w pracy trenera Sucha-
rów?

Jest bezcenna. Praktyka boiskowa jest 
w mojej ocenie fundamentem dobrej pra-
cy szkoleniowej. Można wiele aspektów 
teoretycznych poznać na kursach i kon-
ferencjach trenerskich, ale nic nie zastąpi 
doświadczenia zdobytego w czasie gry w 
piłkę. Trochę zdrowia przez te kilkadzie-

siąt lat zostawiłem na boiskach w Polsce i 
za granicą. Staram się z tej wiedzy czerpać 
i przekazywać ją zwłaszcza tym najmłod-

szym chłopakom, którzy dopiero po-
znają piłkę seniorską.

Co jest dla Pana najważniej-
sze w pracy trenera, jakie ma 
Pan oczekiwania wobec swoich 
zawodników?

W pracy trenera priorytetem 
jest poznanie zawodników. Następnie 

dobór taktyki i ustawienia do kadry, jaka 
jest do dyspozycji. A finalnie przekonanie 
zawodników do metod i pomysłu na stwo-
rzenie dobrej drużyny.

Jakie ma Pan cele na najbliższy czas?
Moim celem jest wyselekcjonowanie 

22 zawodników zapewniających dobrą 
frekwencję na treningach. Drużyna doce-
lowo ma być oparta na tych bardziej do-
świadczonych, przy jednocześnie dużym 
udziale utalentowanych wychowanków. 
Jeżeli uda mi się stworzyć dobre zestawie-
nie doświadczenia i młodości na boisku, to 
wyniki przyjdą same.

Czy miał Pan możliwość poznać już 
jak wygląda szkolenie młodzieży w Su-
charach?

Jeszcze za dużo okazji do tego nie mia-
łem, ale nie kryję, że będę chciał się bliżej 
przyjrzeć młodszym rocznikom. Tym bar-
dziej, że wiele dobrego słyszałem o pracy, 
jaką wykonują sucholescy trenerzy w swo-
ich drużynach młodzieżowych. Relatywnie 
wysoki poziom szkolenia powinien w nie-
dalekiej przyszłości zaprocentować i mam 
nadzieję, że wkrótce seniorska drużyna 
Sucharów będzie jeszcze szerzej czerpać z 
zasobu wychowanków.

Cały czas mówimy o samej pracy tre-
nera, a może pora na kilka słów o sobie. 

Siła doświadczenia w Sucharach
Wywiad ze Sławomirem Najtkowskim, trenerem drużyny seniorów.
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Mityng odbył się na obiekcie lekkoatlecz-
nym zarządzanym przez Gminny Ośrodek 
Sportu przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Suchym Lesie. Wzięło w nim 
udział blisko 200 młodych 
sportowców, uczęszczających 
do: SP nr 1 i SP nr 2 w Suchym 
Lesie, SP w Biedrusku, SP nr 
1, SP nr 62 oraz SP Zakonu 
Pijarów w Poznaniu. Zawod-
nicy oraz ich opiekunowie zo-
stali powitani przez Grażynę 
Gulczyńską, prezes Zarządu 
UKS Dąb Suchy Las, Liliannę 
Kasprzyk, lekkoatletkę, żonę 
patrona tej imprezy oraz Kata-
rzynę Kustoń, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu.  

Przy tej okazji została 
uczczona pamięć o pomysłodawcy, organi-
zatorze i patronie Sucholeskiego Mityngu 
Lekkoatletycznego. Marek Kasprzyk (ur. w 
sierpniu 1951 r.) – polski chodziarz i trener 
lekkoatletyczny. Jako zawodnik reprezento-
wał barwy Olimpii Poznań. Był dwukrot-
nym medalistą mistrzostw Polski w chodzie 
sportowym na 50 kilometrów: srebrnym 
w 1975 roku i brązowym w 1977 roku. W 
1973 roku reprezentował Polskę w Pucha-
rze Świata w Lugano na tym dystansie. Po 
zakończeniu kariery zawodniczej pozostał 
w klubie, pracując jako trener. Od 2009 
roku był szkoleniowcem UKS Gimnazjon 
Suchy Las. Pracował także z zawodnikami 
zaplecza kadry narodowej. W 2015 roku z 
jego inicjatywy odbył się pierwszy Sucho-
leski Mityng Lekkoatletyczny. W 2016 roku 
założył w Suchym Lesie klub UKS Dąb. 
Marek Kasprzyk zmarł w listopadzie 2017 
roku. 

– Trener Marek wciąż nas inspiruje i 
chcemy kontynuować jego dzieło. Dlatego 

od edycji w roku 2019 sucholeskie mityngi 
upamiętniają trenera Marka Kasprzyka i 
noszą jego imię – mówiła Prezes Zarządu 

UKS Dąb Suchy Las. 
Po słowie wstępu głos zabrała Dyrektor 

GOS, która życzyła młodym sportowcom 
miłej zabawy, wspaniałej sportowej rywa-
lizacji. Dziewczęta i chłopcy w wieku od 9 

do 14 lat rywalizowali w biegach, skokach 
i rzutach. 

Zawodników w ich sportowych zma-
ganiach dopingowali goście specjalni, 
utytułowani lekkoatleci – Mateusz Siuda 
oraz Marcelina Winkowska, która podkre-
śliła, że każde dziecko od najmłodszych 
lat powinno trenować sport. – Na swoim 
przykładzie mogę powiedzieć, że sport na-
uczył mnie bardzo wiele. Nauczył mnie sa-
modyscypliny, radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, a także rywalizacji z innymi 
sportowcami. Lekkoatletyka natomiast to 
królowa sportu, jest wielopłaszczyznowa, 

pozwala wykazać się w róż-
nych dyscyplinach. Wydaje 
mi się, że jako pierwszy sport 
może ukierunkować przy-
szłych mistrzów.

Tych, być może już pozna-
liśmy podczas Sucholeskiego 
Mityngu. Najlepsi zawodni-
cy zostali wyłonieni w trzech 
kategoriach wiekowych i zo-
stali uhonorowani medalami 
oraz upominkami. Natomiast 
wszystkie startujące szkoły 
otrzymały puchary w klasyfi-
kacji drużynowej.

Wydarzenie to odbyło się 
pod patronatem medialnym „Gazety Su-
choleskiej”, a jego organizację wsparły 
GOS, Agencja Interaktywna Avantea oraz 
Wydawnictwo Agro Profil. 

BS

Super sportowe emocje  
i świetna zabawa
Sucholeski Mityng Lekkoatletyczny im. Marka Kasprzyka to wydarzenie sportowe, 
które na stałe zagościło w kalendarzu gminnych imprez. W tym roku przez Uczniowski 
Klub Sportowy Dąb Suchy Las po raz piąty zostało zorganizowane 12 października, 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery oraz Prezesa 
Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacka Biernackiego. 

Jak się zaczęła Pana przygoda z piłką i 
jak Pan to robi, że wciąż jest w tak do-
skonałej formie?

Jestem wychowankiem Lecha Poznań. 
To w tym klubie spędziłem 5 lat w katego-
riach młodzieżowych i jako senior. Z Le-
chem zdobyłem Mistrzostwo oraz Puchar 
Polski. Miałem zaszczyt grać w drużynach 
młodzieżowych reprezentacji Polski. A te-
raz, dzięki zdrowemu trybowi życia, jak 
nie bolą kolana to wciąż  jeszcze gram w 
drużynie Oldboyów Lecha.

Jaki jest Sławomir Najtkowski na co 
dzień? Czym się Pan zajmuje i jak lubi 
spędzać czas wolny?

Na co dzień pracuję w firmie Gols Plus. 
Jestem domatorem, ale lubię spacery z żoną 
i wyjazdy w fajne miejsca. Mam wnuczkę i 
4 wnuków. Dużo radości sprawia mi obser-
wowanie jak dorastają.

Komu poza Sucharami Pan kibicuje i 
czy Polska wyjdzie z grupy na Mistrzo-
stwach Świata?

Oczywiście kibicuję Lechowi. Kiedy 

czas pozwala, to chodzę na mecze, gdzie 
mogę spotkać się z kolegami z boiska. Lu-
bię oglądać mecze, w których gra Robert 
Lewandowski. Jestem z pokolenia zawod-
ników zdobywających na Mistrzostwach 
Świata brązowe medale. Grałem w Lechu z 
Piotrem Mowlikiem, Krzysiem Pawlakiem 
i Januszem Kupcewiczem. Oni zdobyli 
trzecie miejsce MŚ, może uda się ponow-
nie w tym roku?

Dziękuję za rozmowę
mariusz Rembicki
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Michael Jordan, jeden z najlepszych 
koszykarzy świata, zarabia rocznie 130 
milionów dolarów. Robert Lewandowski, 
jeden z najlepszych piłkarzy świata, miesz-
ka w luksusowej wilii w Niemczech. Artur 
Kozal, mistrz świata w kolarstwie amator-
skim... uczy WF-u w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. 
O niezwykle inspirującej historii opowie w 
wywiadzie przeprowadzonym przez jego 
uczniów.

Kiedy rozpoczął Pan swoją przygodę 
z kolarstwem?

Od najmłodszych lat jazda na rowerze 
była dla mnie sposobem spędzania wolne-
go czasu oraz świetną przygodą. Razem z 
moim bratem wiele godzin spędzaliśmy na 
boisku oraz na rowerach. Kiedy miałem 
12 lat, pierwszy raz miałem kontakt z ro-
werem szosowym – bardzo spodobało mi 
się, że mogę zwiedzać okolicę, poznawać 
nowe miejsca oraz stawiać sobie nowe wy-
zwania – jeździć coraz dłużej i coraz dalej. 
W wieku 13 lat zaliczyłem swoje pierwsze 
samotnie pokonane 100 km. Od 14 roku 
życia rozpocząłem treningi pod okiem tre-
nera, a następnie w klubie kolarskim.

Dlaczego wybrał Pan akurat tę dyscy-
plinę sportu?

Wybrałem kolarstwo, bo chciałem być 
„lepszy od siebie”. Kiedy pierwszy raz 
spotkałem mojego trenera, ten zapytał 
mnie, czy zdaję sobie sprawę, 
że kolarstwo to najcięższy sport 
na świecie? Wtedy odpowiedzia-
łem: „Tak, wiem”, ale nie zdawa-
łem sobie sprawy z tego, co mnie 
czeka. Jednocześnie imponowało 
mi to, jak twardymi zawodnika-
mi są kolarze, jak wiele przeciw-
ności muszą pokonywać. Miałem 
wiele treningów, które wykań-
czały mnie do granic możliwości, 
wiele wyścigów, których niemal 
nie miałem siły ukończyć, kilka 
kraks i kolarskich szlifów… jed-
nak wraz z treningami, zawoda-
mi, kolejnymi sezonami… to, co 
wydawało się często niemożliwe, 
zamieniałem na zrealizowane i motywo-
wało mnie to do dalszej pracy. Kolarstwo 
pozwala też na poznawanie nowych niesa-
mowitych miejsc, na poznawanie nowych 
nieprzeciętnych ludzi. Kolarstwo jest bar-
dzo życiowym sportem – zasady panujące 
w peletonie często nawiązują do prawdzi-
wego życia.

Na kim się Pan wzorował, kogo Pan 
podziwiał, mając 14 lat?

Jako młody chłopak kolarstwo pozna-
wałem przez gazety i telewizję, głównie 
oglądając transmisje z Wyścigu Dookoła 
Polski (Tour de Pologne), Wyścigu Po-
koju i Solidarności. Były to czasy takich 
zawodników jak Zenon Jaskuła, Zbigniew 
Spruch, Dariusz Baranowski… Moim naj-
większym wzorem do naśladowania był 
mój pierwszy trener śp. Michał Kamiński, 

któremu zawdzięczam wprowadzenie w 
świat kolarstwa oraz mój pierwszy wy-
grany wyścig. Oglądałem również lokalne 
wyścigi, gdzie imponował mi niesamowity 
Artur Spławski, a dziś przyjaciel w pele-
tonie.

Jak wyglądały Pana treningi?
Kiedyś moje trenowanie opierało się 

głównie o robienie kilometrów i o jazdę w 
grupie, ale popełniałem mnóstwo nieświa-

domych błędów. Kolarstwo przez ostatnie 
25 lat niesamowicie się rozwinęło wraz z 
rozwojem dostępu do wiedzy treningowej 
oraz do nowych technologii. Dzisiaj moje 
treningi są zbliżone do tych, które wyko-
nują najlepsi zawodowi kolarze na świecie, 
używam zaawansowanych technologicznie 
rowerów wyposażonych np. w mierniki 
mocy (wskaźnik siły, z jaką naciska się 
na pedały). Do analizy wykonanych tre-
ningów korzystam ze specjalnego opro-
gramowania. Niezmiennie jednak trzeba 
być systematycznym w tym, co się robi, 
trzeba słuchać swojego organizmu. Popeł-
nianych błędów jest teraz znacznie mniej i 
na mniejszą skalę, ale one nadal są – bo są 
nieodzownym elementem trenowania. Jeśli 
chodzi o ilość treningów, to jest to 5-8 tre-
ningów w tygodniu, które razem trwają w 
zależności od cyklu 8-18 godzin.

Kiedy został Pan Mistrzem Polski  
w kolarstwie szosowym?

Nigdy nie byłem zawodowym kola-
rzem. Kiedy skończyłem ściganie mło-
dzieżowe w wieku 19 lat, wybrałem naukę 
zamiast dalszego rozwoju kariery sporto-
wej. Do 30 roku życia nie było dla mnie 
kategorii Amatora – mogłem jedynie ści-
gać się nieoficjalnie lub z zawodowymi ko-
larzami (kilka wyścigów w peletonie Elity 
zaliczyłem – jako zawodnik bez kontrak-
tu). Pierwszy oficjalny tytuł Amatorskiego 
Mistrza Polski w Kolarstwie Szosowym 
ze startu wspólnego zdobyłem właśnie w 
wieku 30 lat, kiedy rozpocząłem przygo-
dę z tzw. kolarstwem amatorskim Masters. 
Później pojawiły się tytuły Mistrza Polski 
w jeździe drużynowej, dwójkami i indywi-
dualnie na czas. Razem na ten moment 12 

koszulek MP.
Jakie ma Pan inne sukcesy 

kolarskie?
Łącznie w swojej 26-letniej ka-

rierze kolarskiej wygrałem ponad 
200 wyścigów. Wśród nich są: pła-
skie i górskie maratony szosowe, 
wyścigi ze startu wspólnego, ma-
ratony MTB, wyścig XC, kryteria 
uliczne, jazda drużynowa na czas, 
jazda dwójkami na czas, jazda in-
dywidualna na czas, a nawet jazda 
na tandemie z osobami niewido-
mymi. Najwięcej sukcesów zdo-
byłem podczas wyścigów na To-
rze Samochodowym w Poznaniu, 
gdzie w ramach tzw. Kolarskich 

Czwartków aż trzykrotnie wygrywałem kla-
syfikację generalną cyklu. Zaliczyłem też 
wygraną klasyfikację generalną wyścigów 
CykloPiła 2019. Do sukcesów zaliczam 
pierwsze miejsce w kategorii w Pucharze 
Świata UCI, czyli BikeChallenge 2018 (120 
km) w Poznaniu, który był eliminacjami do 
mistrzostw świata 2019 roku. Ostatnie kilka 
lat to spora liczba sukcesów w jeździe in-
dywidualnej na czas, w tym również spora 

„Moje 101 procent”
Kiedy pierwszy raz spotkałem mojego trenera, ten zapytał mnie, czy zdaję sobie sprawę, 
że kolarstwo to najcięższy sport na świecie? Wtedy odpowiedziałem: „Tak, wiem”, ale nie 
zdawałem sobie sprawy z tego, co mnie czeka...
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liczba czasówek organizowanych na Torze 
Poznań.

Co mógłby Pan powiedzieć o Mistrzo-
stwach Świata w Austrii i o samej fede-
racji WMCF?

Mistrzostwa Świata Masters w St. Jo-
hann in Tirol w Austrii odbywają się od 54 
lat. Pierwszy raz o tej imprezie dowiedzia-
łem się 26 lat temu od swojego pierwszego 
trenera, który tam startował. Jest to miejsce 
bardzo kultowe dla miłośników kolarstwa, 
gdzie co roku (z wyłączeniem 2 lat okre-
su pandemii) koszulki Mistrzów Świata 
są rozdawane najlepszym zawodnikom 
podczas wyścigu ze startu wspólnego oraz 
zawodnikom startującym w indywidualnej 
jeździe na czas. WMCF to World Masters 
Cycling Federation i obejmuje aż 10 kate-
gorii wiekowych. Cztery lata temu starto-
wałem zarówno w jeździe indywidualnej 
na czas, jak i w wyścigu ze startu wspól-
nego na górskiej rundzie i dystansie 112 
km. W tym roku zdecydowałem się skupić 
wyłącznie na czasówce na dystansie 20 km 
(10 km + nawrót). Trasa wyścigu od wie-
lu lat jest niezmienna. Czasówka odbywa 
się w przepięknym górskim kanionie, ale 
dzięki temu jest dość płaska i zawiera tyl-
ko jeden większy podjazd / zjazd (tu moja 
maksymalna prędkość wyniosła 73 km/h). 
Podczas jazdy indywidualnej na czas uży-
wa się dedykowanego roweru pozwalają-

cego na zachowanie maksymalnie aero-
dynamicznej pozycji (ustawienia jednak 
regulują przepisy), używa się specjalnego 
stroju, kasku, ochraniaczy, bardzo szyb-
kich kół, w tym pełnego koła z tyłu tzw. 
„dysku”. Dzięki bardzo mocnej i równej 
jeździe 20 km pokonałem w 24 minuty i 49 
sekund, co daje średnią prędkość powyżej 
48 km/h – to była jazda na moje prawdziwe 
101%.

Czy tytuł Mistrza Świata wpływa na 
Pana karierę?

Tytuł Mistrza Świata to było moje 
marzenie, które w praktyce próbowałem 
realizować ostatnie cztery lata. Podejmo-
wałem próby, ale było kilka sytuacji, które 
nie poszły po mojej myśli. Na przykład w 
mistrzostwach świata w Poznaniu, 3 lata 
temu, przebiłem oponę w dysku na 1,5 km 
do mety… Dzisiaj czuję się spełniony w 
swojej karierze kolarskiej. Czuję się kom-
pletnym zawodnikiem, który potrafi wal-
czyć ze startu wspólnego, jeździć na czas 
indywidualnie oraz w drużynie, całkiem 
nieźle radzę sobie w górach, a także na ro-
werze MTB.

Tytuł Mistrza Świata jest dla mnie ważny 
– ukoronował wiele lat mojej pracy, sprawił, 
że moja kariera zawodnika dopełniła się.

Co było najtrudniejsze w osiągnięciu 
tytułu?

Jestem sportowcem amatorem, a więc 

łączę pracę i codzienne obowiązki z treno-
waniem. Jestem tatą trójki małych dzieci i 
to właśnie logistyka dnia w przygotowa-
niach treningowych była dla mnie najwięk-
szym wyzwaniem. Sam wyjazd do Austrii 
wiązał się z kilkudniową nieobecnością 
w domu. Jeśli jednak mamy wokół siebie 
ludzi, którzy nas wspierają, to warto wal-
czyć o swoje marzenia. Oczywiście cały 
czas staram się być lepszym nauczycielem 
i skutecznym trenerem.

Co chciałby Pan przekazać swoim 
uczniom?

Swoim uczniom chciałbym przekazać, 
że warto mieć marzenia i warto w nie wie-
rzyć, jeśli kochamy to, co robimy – warto 
być niezłomnym, warto porażki traktować 
jako doświadczenie, a nie jako powód do 
rezygnacji. Kiedy zaczynałem przygodę 
z kolarstwem, tytuł mistrza świata wyda-
wał mi się zupełnie nieosiągalny… talent i 
ciężka praca to najlepsze połączenie! 

Warto też pamiętać, że sport nie jest sam 
w sobie gwarancją dobrego zdrowia, praca 
z dużymi obciążeniami wymaga racjonal-
nego podejścia i współpracy ze specjalista-
mi w dziedzinie treningu i regeneracji.

Bardzo dziękujemy za wywiad i ży-
czymy dalszych sukcesów.

mateusz Hadzik 
Patryk kamiński

Olgierd Raulinajtys 
uczniowie SP2 w Suchym Lesie

Srebrny medal dla strzelca  
z Biedruska
Hubert Dachniewski – zawodnik UKS „Delfin” Biedrusko – został srebrnym medalistą  
w konkurencji karabin pneumatyczny na  Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
rozegranych w Zielonej Górze. 

To osiągnięcie jest potwierdzeniem, że 
systematyczna praca i włożony wysiłek 
przynoszą efekty. Hubert w tym roku  zaczął 
od udziału w Mistrzostwach Wielkopolski 
w marcu – zajął tam 10 miejsce, potem w 
podsumowaniu ogólnopolskich zawodów 
„Strzelanie w sieci” – 9 miejsce. W sierpniu 
szlifował formę na  obozie szkole-
niowym Kadry Wojewódzkiej Mło-
dzików, by w końcu września, na 
wspomnianych Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików, 
osiągnąć swój najlepszy wynik ży-
ciowy dający srebrny medal. Osią-
gnięty wynik dał mu także III klasę 
sportową. Warto dodać, że w dru-
giej z rozgrywanych konkurencji – 
karabinie sportowym – wywalczył 
bardzo dobre 7 miejsce.  

Dobrze można ocenić starty na 
arenie ogólnopolskiej jeszcze kil-
ku zawodników klubu, z których 
najlepiej prezentował się Adam Suszek. W 
Mistrzostwach Strefowych (udział biorą 
strzelcy z czterech województw) zajął dru-

gie miejsce w karabinku pneumatycznym i 
karabinie sportowym, a wraz z naszą byłą 
zawodniczką – Nikolą Zaborowicz – wy-
walczył 2 miejsce w konkurencji KPN (ka-
rabin pneumatyczny) MIX.

Wystrzelanie II klasy sportowej zagwa-
rantowało mu udział w Finale Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych rozegranych w 
lipcu w Tarnowie. Zajął w nich 6 miejsce 

w karabinie sportowym (KSP) 60 
strzałów i 18-te w KSP trzy posta-
wy. Nikola, reprezentująca od tego 
sezonu „ Grunwald” Poznań, zajęła 
6 miejsce w KSP trzy postawy.

W prowadzonej przez ministe-
rialny Instytut Sportu  rywalizacji 
sportowej dzieci i młodzieży, Gmi-
na Suchy Las ma na swoim koncie 
do tej pory 20 punktów, z czego 10, 

dzięki udanym startom strzelców, zdobył 
UKS „Delfin” Biedrusko. Trener 

marek Czupryniak
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Red Box Junior Liga
Wielkim sukcesem zakończyły się je-

sienne rozgrywki Red Box Junior Ligi. 
Wzięło w nich udział ponad 500 dzieci z 
różnych gmin i miejscowości. Niektóre 
zespoły dojeżdżały na boiska w Złotkowie 
nawet 100 kilometrów. Gościły u nas ze-
społy z Wrześni, Witkowa, Gniezna, Dą-
brówki, Skórzewa, Rokietnicy,  Przeźmie-
rowa, Niepruszewa, Stróżewa oraz wiele 
zespołów z Poznania.

Naszą Akademię  reprezentowały do-
brze zorganizowane zespoły z Biedruska, 
Suchego Lasu, Golęczewa, Złotnik oraz 

Poznania. Mecze rozgrywane były w rocz-
nikach 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 
i młodsi.

RED BOX Junior Liga jest projektem 
skierowanym do akademii, szkółek i klu-
bów piłkarskich z całej Wielkopolski. W 
rozgrywkach RED BOX Junior Ligi, roz-
grywanych wg unifikacji Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, startują często kluby 
uczestniczące również w ligach Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej. W drużynach 
grają dzieci, które nie mieszczą się w pod-
stawowych składach. Dzięki uczestnictwu 
w RED BOX Junior Lidze, dzieci mogą 
również brać udział w wielu meczach, wy-
kazać się i wejść do pierwszego zespołu. 
Uczestnicy mają możliwość rozwijania się 
i sprawdzenia swoich umiejętności na tle 
innych wielkopolskich drużyn.  

Tak duże przedsięwzięcie mogło się od-
być dzięki wsparciu Wójta Gminy Suchy 
Las Pana Grzegorza Wojtery oraz Pana 
Macieja Dobrzykowskiego, Prezesa Zło-
tych Złotkowo, któremu dziękujemy za 
umożliwienie korzystania ze wspaniałych, 
świetnie przygotowanych boisk piłkarskich 
Złotych Złotkowo. Dziękujemy!!!!
Gala sportowa Red Box Piłkarskiej 
Akademii

Po trudnym okresie, w którym wszyscy 
borykaliśmy się z wieloma problemami i 
ograniczeniami, spowodowanymi pande-

mią Covid-19, z radością mo-
żemy już poinformować, że 16 
grudnia (piątek) o godzinie 18.00 
w Centrum Kultury w Suchym Lesie 
odbędzie się II Gala Sportu, organizowa-
na przez nasze Stowarzyszenie.

Podczas Gali, podobnie jak poprzednio, 
omówiona zostanie nasza praca w Aka-
demii oraz wybrane zostaną dwie 11-stki 
Akademii. Pierwsza jedenastka będzie 
wybierana przez rodziców naszych wycho-
wanków, a druga przez naszych trenerów. 
Obserwujcie naszego fb, niebawem będzie 
można zacząć  głosować!

Mamy nadzieję, że sala w Centrum Kul-
tury, podobnie jak ostatnim razem, wypełni 
się do ostatniego miejsca!
Aplikacja Sportbm dla lepszej komu-
nikacji z rodzicami

Chcemy rozwijać się pod każdym 
względem, dlatego dla poprawienia komu-
nikacji z rodzicami, Akademia uruchomiła 
system komunikacji za pomocą aplikacji 
Sportbm. Dzięki niej kontakt z rodzicami 
jest natychmiastowy. 

Zdecydowaliśmy się na Sportbm, ponie-
waż chcemy usprawnić współpracę na linii 
trener – rodzic. Każdy opiekun ma wgląd 
w kalendarz Akademii, otrzymuje przy-
pomnienia o zbliżających się treningach i 
meczach, a także ma możliwość prostego 

i bezpiecznego opłacania skła-
dek członkowskich.
Turniej piłkarski dla dzieci

W sezonie jesienno-zimo-
wym, oprócz tradycyjnych 

treningów piłkarskich, przy-
gotowujemy wiele atrakcji dla 

naszych młodych piłkarzy. Jedną 
z nich był turniej dla dzieci z rocz-

ników 2014, 2015, 2016 i młodsi, który 
odbył się 19 i 20 listopada w hali GOS 
w Suchym Lesie. 
Turniej Mikołajkowy coraz bliżej

W sztabie organizacyjnym XIII Turnie-
ju Mikołajkowego gorąco jest już od paź-
dziernika. W związku z ogromnym zainte-
resowaniem udziałem w tym wspaniałym 
wydarzeniu, po raz kolejny zmieniliśmy 
formułę Turnieju. Dzięki temu XIII Turniej 
Mikołajkowy będzie gościć już ponad 550 
dzieci z całej Wielkopolski! 
Świąteczny Red Box dla 
potrzebujących

Oprócz samej satysfakcji z gry w pił-
kę, Turniej Mikołajkowy już od 13 lat ma 
wymiar społeczny, ponieważ podczas roz-
grywania Turnieju odbywa się sprzedaż 
cegiełek, z których dochód zostanie prze-
znaczony na zakup paczek świątecznych  
dla rodzin  o niskim statusie materialnym. 
Członkowie Stowarzyszenia w Wigilię 
rozwożą paczki do rodzin potrzebujących, 
a samo przekazywanie paczek ma charak-
ter bardzo emocjonalny.

W tym roku zaplanowaliśmy także 
wsparcie zakupu protezy nogi dla osoby 
chorej na cukrzycę.
Zapisz się już dziś do Red Box 
Piłkarskiej Akademii

Zapraszamy wszystkich młodych pił-
karzy od rocznika 2010 do rocznika 2018 
do naszej Akademii. Zajęcia podstawo-
we odbywają się we wtorki i czwartki. 
Szczegóły u trenera Łukasza Marka, tel. 
730 992 150.
Red Box Piłkarska Akademia, 
nadchodzące wydarzenia:
•  19 listopada – Red Box Junior, IV Old-

boys Cup,
•  20 listopada – Red Box Cup Junior,
•  3 grudnia – V Oldboys Cup,
•  4 grudnia – II Turniej Klubowy,
•  10, 11 grudnia – XIII Turniej Mikołajko-

wy,
•  14 stycznia 2023 – XXIII Ogólnopolski 

Turniej Firm,
•  28 – 29 stycznia 2023 – Turniej Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W celu uzyskania szczegółów dotyczą-

cych udziału i zgłoszeń do wszystkich lig 
i turniejów, prosimy o kontakt telefoniczny 
– 730 992 478. 

Szczegółów dotyczących treningów 
udziela trener – Łukasz Marek, tel. 730 
992 150.

Stowarzyszenie kultury Fizycznej Red Box

Red Box Piłkarska Akademia  
– Bądź naszym bohaterem!!!
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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 

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy

Gwarancja jakości ALBO zwrot pieniędzy!

TWÓJ dywan będzie wyglądać jak NOWY!

Chcesz mieć 
naprawdę

czysty dywan?

tel. 885 025 022

Odbiór jedyne 25 zł!

Sięgaj po 
atrakcyjne pakiety
cenowe!

Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

Plac Grzybowy 22, Złotniki • tel. 61 8116098 • www.stomatolog.suchylas.pl

•  przywracanie piękna jamy ustnej  
poprzez interdyscyplinarne leczenie stomatologiczne

•  specjalistyczne leczenie urazów zębów  
(złamania, zwichnięcia, wybicia zębów)

•  kompleksowe leczenie trudnych przypadków z zakresu  
stomatologii dziecięcej – leczenie próchnicy, leczenie chirurgiczne, protetyczne

• leczenie stomatologiczne osób z chorobami ogólnoustrojowymi

dr hab. n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista stomatologii ogólnej
specjalista protetyki stomatologicznej

Możliwość leczenia w ramach ubezpieczenia PZU

UBEZPIECZENIA Suchy Las
Katarzyna, Waldemar Niewczas

Wybór właściwej polisy to niezwykle istotna decyzja,  
dlatego zapraszamy do nas. Posiadamy dużą wiedzę  
i doświadczenie w branży ubezpieczeń. Wyślij  
wiadomość, a my  wyszukamy dla Ciebie najlepszą 
ofertę, zaoszczędzisz swój czas oraz pieniądze.
Ubezpieczamy dla WAS już od 25 lat!

Suchy Las, ul. Obornicka 124 A , obok Dużego Bena
biuro@ubezpieczenia.suchylas.pl • www.facebook.com/suchylas.ubezpieczenia

tel. 500 000 038

tel. 501 770 921

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

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

USŁUGI  
OGRODNICZE!


