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Co i gdzie? Czyli jak w 2023 roku 
będzie budować się Gmina
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Suchy Las został uchwalony budżet Gminy na 
2023 rok. Jego wysokość została ustalona w kwocie 183.752.585,61 zł. W tegorocznym 
budżecie ponad 70 mln zł zostało przeznaczone na wydatki majątkowe. Sprawdźmy 
zatem, jakie zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w poszczególnych 
miejscowościach w tym roku. 
NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE 
WYDATKI INWESTYCYJNE 
(MAJĄTKOWE)

BIEDRUSKO 
•  budowa etapowa infrastruktury na os. Je-

sionowym – 3.000.000 zł
•  projekt budowy infrastruktury w ul. 7 

Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej 
– kanalizacja sanitarna i deszczowa – 
30.000 zł

•  budowa nowego budynku przedszkolno-
szkolnego – I etap koncepcja i projekt – 
296.876,67 zł

•  budowa oświetlenia w ul. Błękitnej – od 
bramy wjazdowej na teren osiedla do gra-
nicy poligonu – 60.000 zł

•  budowa oświetlenia przy ul. Zjednocze-
nia (od nr 28 do 52) – 50.000 zł

•  budowa oświetlenia ul. Zjednoczenia (od 
bloku 293 do 296) – 35.000 zł

CHLUDOWO
•  budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej, 

na odcinku pomiędzy Biedruszczaną a 
Chojnicką – 160.000 zł

•  projekt parkingu przy szkole podstawo-
wej, połączonego z parkingiem przy Sta-
rym Barze – 30.000 zł

•  projekt nawierzchni ul. Sodowej – 60.000 zł 
•  projekt i budowa parkingu publiczne-

go na ul. Kościelnej (przy kościele) – 
160.000 zł

•  dokumentacja projektowa oraz budowa 
windy w budynku szkolnym w ZS w 
Chludowie – 500.000 zł

•  Zespół Szkół – zagospodarowanie terenu 
wokół przedszkola – projekt i budowa – 
25.000 zł

•  projekt boiska przy ul. Dworcowej – 
15.000 zł

•  modernizacja boiska – 1.150.000 zł
ZIELĄTKOWO  
•  budowa sieci wod.-kan. w ul. Wichrowej 

– 650.000 zł
•  budowa ul. Słonecznej – 830.000 zł
•  budowa ul. Pogodnej – 500.000 zł 
•  projekt i budowa sygnalizacji świetlnych 

spowalniających ruch na ulicach Leśnej, 
Szkolnej i Dworcowej – 100.000 zł 

•  budowa oświetlenia w ul. Świerkowej, 
odcinek od ul. Leśnej – 80.000 zł

•  zakup i posadowienie kontenera dla ce-
lów magazynowych sołectwa i OSP – 
30.000 zł

ZŁOTNIKI 
•  Złotniki – projekt wodociągu w ul. Ol-

chowej – 20.000 zł
•  Złotniki – budowa ulic w Złotnikach III 

– Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, 
Pawłowicka – 1.108.500 zł 

•  Złotniki – ulice Azaliowa i Pigwowa – 
dokończenie budowy sieci teletechnicz-
nej z przyłączami  – 54.164 zł

•  budowa ulic w Złotnikach II – Okrężna, 
Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żu-
kowa, Cicha, Spacerowa – 1.200.000 zł

•  Złotniki – projekt wyjazdu z ul. Lazury-
towej na ul. Obornicką – 90.000 zł

•  Złotniki – budowa boiska przy ul. Lazu-
rytowej – 250.000 zł

•  Złotniki – budowa oświetlenia w ul. Ber-
berysowej – 15.000 zł

•  Złotniki –  oświetlenie placu zabaw przy 
ul. Kochanowskiego (solary) – 45.000 zł

•  Złotniki – budowa oświetlenia ul. Miła 
– 15.000 zł 

•  Złotniki Wieś – próg zwalniający w ciągu 
ul. Słonecznej – 15.000 zł

•  Złotniki Wieś – budowa nowej świetlicy 
wiejskiej (dokończenie) – 1.000.000 zł

•  Osiedle Grzybowe – budowa ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako 
kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkar-
skiej i ul. Stefańskiego – 450.000 zł

•  Os. Grzybowe – wykonanie nawierzchni 
ul. Kruczej – 200.000 zł

•  Os. Grzybowe – projekt i budowa ścieżki 
rowerowej pomiędzy ulicami Ptasi Za-
ułek a Słowiczą – 50.000 zł

•  Os. Grzybowe – zagospodarowanie pola-
ny pod lasem – 100.000 zł

SUCHY LAS 
•  Suchy Las – modernizacja ul. Jagodowej 

– 800.000 zł 
•  Suchy Las – budowa dróg w rejonie ul. 

Diamentowej w Suchym Lesie – główne 
ciągi komunikacyjne – 2.390.000 zł

•  Suchy Las – przebudowa ul. Rzemieśl-
niczej wraz z miejscami parkingowymi – 
projekt – 29.520 zł

•  Suchy Las – projekt budowy ul. Wiśnio-
wej – 69.000 zł 

•  integracja węzłów na północnej obwod-
nicy towarowej m. Poznania z miejskim 
transportem zbiorowym – projekt – 
5.808.820 zł

•  Suchy Las – dokumentacja budowy Urzę-
du Gminy – 550.000 zł

•  Suchy Las – budowa komisariatu policji 
(dotacja) – 1.000.000 zł

•  Suchy Las – projekt przebudowy sali 
gimnastycznej przy SP nr 1 – 250.000 zł

•  Szkoła Podstawowa nr 2 – utwardzenie 
placu na rowery oraz poszerzenie parkin-
gu – 10.500 zł

•  Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie 
– budowa toalet na II piętrze szkoły przy 
pomieszczeniach świetlicy – 150.000 zł

•  Suchy Las – budowa parku przy ul. Ni-
zinnej – 200.000 zł 

•  Suchy Las – ekran zieleni wyciszający za 
myjnią – ul. Sucholeska – 25.000 zł

•  Suchy Las – budowa oświetlenia ul. Jago-
dowej, na odcinku Szkółkarska – Stefań-
skiego – 30.000 zł

•  Suchy Las – Centrum Profilaktyki po-
przez sport i rekreację – skate park bu-
dowa, Centrum Sztuk Walk projekt – 
3.120.000 zł

•  Suchy Las – psi wybieg (Sucholeska / 
Perłowa) – 25.000 zł

•  Suchy Las – projekt oświetlenia na ul. 
Diamentowej, od Sucholeskiej do ronda 
na Szyszkowej – 4.500 zł

•  Suchy Las-Wschód – budowa boiska do 
mini koszykówki na Terenie Aktywnej 
Edukacji – 64.858,16 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt oświetlenia 
ul. Ruczaj – 10.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – budowa oświetlenia 
ul. Krańcowej od Gajowej – 20.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt kanalizacji 
na ul. Zielińskiego – 25.000 zł 

•  Suchy Las-Wschód – projekt i budowa ul. 
Księżycowej – 500.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt i budowa ul. 
Kraterowej – 500.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – budowa parku za 
kościołem – 2.200.000 zł 

•  Suchy Las-Wschód – projekt i budowa ul. 
Zakątek – 200.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – kontynuacja budo-
wy kanalizacji sanitarnej w brakującym 
odcinku ul. Rumiankowej – 370.000 zł 

•  Suchy Las-Wschód – kontynuacja bu-
dowy infrastruktury ul. Linkowskiego – 
770.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt i budowa 
pełnej infrastruktury w rejonie ulic Li-
siej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej 
i Zgodnej – 1.157.758,71 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt i budowa 
pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mo-
krej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, 
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Chmielnej, Zakole, Strumykowej – 
3.577.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt systemu re-
tencjonowania wód na terenie naturalnego 
parku „Sucholeska Łąka” – 150.000 zł

•  Suchy Las-Wschód – projekt drogi wraz 
z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwo-
lenkiewicza i Jaśminowej – 68.400 zł

•  Suchy Las-Wschód – budowa ulicy wraz 
z chodnikiem na ulicach Krętej i Łąkowej 
– 1.000.000 zł 

•  Suchy Las-Wschód – projekt układu dro-
gowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon 
Forteczna – Nektarowa – 200.000 zł

ZŁOTKOWO 
•  projekt budowy kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodo-
wej – 39.600 zł

•  projekt chodnika łączącego ul. Lipową ze 
stacją PKM – 30.000 zł 

•  poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niu ulic Lipowa / Obornicka (fotoradar) 
– 10.000 zł 

•  budowa pełnego uzbrojenia wraz z tere-

nem aktywizacji gospodarczej i przebu-
dowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11 
– 19.090.361,20 zł

•  remont opłotowania boiska – 23.985 zł 
•  zakup i montaż trybun na 100 miejsc – 

31.980 zł
•  likwidacja słupów energetycznych na ul. 

Słonecznikowej (projekt) – 50.000 zł
•  budowa oświetlenia dojścia do torów ko-

lejowych – 70.000 zł
GOLĘCZEWO 
•  budowa ul. Kwiatowej – 3.000.000 zł 
•  budowa drogi gminnej – ul. Kręta wraz z 

infrastrukturą – 2.000.000 zł
•  projekt do zlecenia budowy dróg wraz z 

infrastrukturą – rejon Golęczewo-Wschód 
– 74.000 zł

•  budowa pomieszczenia gospodarczego na 
tyłach remizy OSP i świetlicy – 300.000 zł

•  zakup bramek treningowych dla dzieci i 
młodzieży – 8.000 zł

•  budowa oświetlenia, ulice Stolarska, Ci-
cha, Krzywa – 90.000 zł

•  budowa oświetlenia ul. Lazurowa – 50.000 zł

•  wykonanie projektu i kosztorysu remontu 
budynku starej remizy – 75.000 zł

POZOSTAŁE
•  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dro-

gami w Golęczewie i Zielątkowie oraz 
wymiana sieci wodociągowej w Golęcze-
wie z azbestowej, budowa skrzyżowania 
w Golęczewie ulice Dworcowa, Tysiącle-
cia i Lipowa – 305.000 zł 

•  Suchy Las – Jelonek – Złotniki – ścieżka 
rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej (odcinek 
Borówkowa-Pawłowicka) – 1.000.000 zł

•  rozbudowa systemu dróg pieszo-rowero-
wych w Owińskach wraz z budową kład-
ki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę 
(dotacja) – 500.000 zł 

•  budowa przystanków autobusowych na 
terenie gminy – 25.000 zł 

•  modernizacja, rozbudowa i utrzyma-
nie systemu monitoringu gminnego – 
355.000 zł 

•  koncepcja ścieżki rowerowej pomiędzy 
Zielątkowem a Golęczewem – 182.000 zł

Na podstawie zarządzenia nr 22/2023 
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 23 stycznia 
2023 r. w sprawie przeprowadzenia I etapu 
konsultacji społecznych, dotyczących zago-
spodarowania terenów objętych aktualnie 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w Złotkowie, w rejonie wę-
zła komunikacyjnego „Złotkowo”, zarzą-
dzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Suchy Las 
z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego 
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Las z 
dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przepro-
wadzenia I etapu konsultacji społecznych, 
dotyczących zagospodarowania terenów 
objętych aktualnie miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w Złot-
kowie, w rejonie węzła komunikacyjnego 
„Złotkowo” oraz uchwały nr XXXI/347/21 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 
2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Suchy Las, zawiadamiam o rozpoczęciu  
I etapu konsultacji społecznych dotyczących 
zagospodarowania terenów objętych aktual-
nie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w Złotkowie, w rejonie wę-
zła komunikacyjnego „Złotkowo” – uchwa-
ła Rady Gminy Suchy Las Nr XIII/151/15 z 
dnia 17 grudnia 2015 r. 

Głównym celem konsultacji społecz-
nych jest poznanie opinii, uwag i propozycji 
mieszkańców w sprawie zagospodarowania 
terenów w rejonie węzła komunikacyjnego 
„Złotkowo” oraz zebranie wniosków inte-
resariuszy do planu miejscowego, dotyczą-

cych najbardziej akceptowalnych społecznie 
rozwiązań urbanistycznych i komunikacyj-
nych wskazanego terenu.

W konsultacjach społecznych uczest-
niczyć mogą wszyscy mieszkańcy Gminy 
Suchy Las, organizacje pozarządowe oraz 
inwestorzy i przedstawiciele innych pod-
miotów realizujących swoje zadania na da-
nym terenie.
Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 
1 do 17 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą 
w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy 
Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym 
Lesie. Opinie, propozycje i uwagi w ramach 
konsultacji społecznych zbierane będą rów-
nież w formie wiadomości przesyłanych 
pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.
npp@suchylas.pl, pism dostarczonych do 
siedziby Urzędu Gminy Suchy Las, bądź 
przesłanych pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 
62-002 Suchy Las.

Opinie, propozycje i uwagi powinny za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsul-
tacji społecznych jest zgodny z uchwałą 
nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami Gminy Suchy Las.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

OGŁOSZENIE
o poszerzeniu zakresu oraz wydłużeniu 

terminu I etapu konsultacji społecznych, 
dotyczących zagospodarowania terenów 
objętych aktualnie mpzp w Złotkowie, w 
rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Na podstawie zarządzenia nr 31/2023 
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 stycz-
nia 2023 r. zmieniającego zarządzenie 
nr 22/2023 Wójta Gminy Las z dnia 23 
stycznia 2023 r. w sprawie przeprowa-
dzenia I etapu konsultacji społecznych, 
dotyczących zagospodarowania terenów 
objętych aktualnie miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w Złot-
kowie, w rejonie węzła komunikacyjnego 
„Złotkowo”, zawiadamiam o wydłużeniu 
terminu I etapu konsultacji społecznych, 
które trwać będą od dnia 1 lutego 2023 r. 
do dnia 21 lutego 2023 r.

Konsultacje społeczne odbywać się 
będą w punkcie konsultacyjnym Urzędu 
Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w 
Suchym Lesie. Opinie, propozycje i uwagi  
w ramach konsultacji społecznych zbie-
rane będą również w formie wiadomości 
przesyłanych pocztą elektroniczną na ad-
res: konsultacje.npp@suchylas.pl, pism 
dostarczonych do siedziby Urzędu Gminy 
Suchy Las, bądź przesłanych pocztą trady-
cyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, 
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, a także 
poprzez badanie ankietowe przeprowa-
dzone w formie tradycyjnej oraz z wyko-
rzystaniem Internetu. 

Formularze ankiet będą dostępne w 
punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy 
Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym 
Lesie oraz na stronie internetowej Gminy 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych,  

dotyczących zagospodarowania terenów objętych aktualnie  
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.
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Od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 
2022 roku gminie Suchy Las przybyło 191 
mieszkańców, którzy dopełnili obowiązku 
meldunkowego. 

Jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze 
gminy, najwięcej osób – 50 – zameldowało 
się w Biedrusku (2883 mieszkańców), dalej 
– 45 na terenie osiedla Suchy Las-Wschód 
(3564 mieszkańców), 44 w Złotnikach 
Osiedlu (1959 mieszkańców), 33 na terenie 
osiedla Suchy Las (3763 mieszkańców),  
29 w Zielątkowie (638 mieszkańców), 18 w 
Jelonku (383 mieszkańców), 6 w Złotkowie 
(487 mieszkańców).  

Ponadto w czterech jednostkach po-
mocniczych zmniejszyła się liczba lud-
ności. Są to: Chludowo – 14 osób (1347 
mieszkańców), Osiedle Grzybowe – 12 
osób (1412 mieszkańców), Złotniki Wieś –  
6 osób (274 mieszkańców), Golęczewo – 1 
osoba (1291 mieszkańców). 
Meldunek to obowiązek – sprawdź, 
ile masz czasu na jego dopełnienie 

W przypadku obywateli Polski, obo-
wiązek meldunkowy musi zostać spełnio-
ny najpóźniej w 30. dniu od przybycia do 

miejsca zamieszkania. Zameldo-
wania można dokonać osobiście 
lub poprzez pełnomocnika w 
urzędzie właściwym ze względu 
na położenie nieruchomości, w 
której dana osoba zamieszkuje. 
Można zrobić to także poprzez 
Internet, a dokładnie ePUAP (wa-
runek: posiadanie numeru PESEL). 
W tej sytuacji konieczne jest także posia-
danie profilu zaufanego, w celu potwier-
dzenia tożsamości. W sytuacji osób niema-
jących zdolności do czynności prawnych 
(całkowicie ubezwłasnowolnionych, dzieci 
do 13 lat) oraz mających ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych (częściowo 
ubezwłasnowolnionych, dzieci w wieku od 
13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy w 
imieniu tych osób wykonuje rodzic, opie-
kun prawny lub opiekun faktyczny.

W przypadku cudzoziemców, obowią-
zek meldunkowy musi zostać dopełniony 
w następujących terminach:
•  jeżeli okres pobytu na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej przekracza 30 dni, 
najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do 

miejsca pobytu w Polsce – dotyczy to 
obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej (UE) lub członka rodziny 
takiego cudzoziemca, obywatela państwa 

członkowskiego Europejskiego Sto-
warzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) lub członka rodzi-
ny takiego cudzoziemca, 
obywatela Konfederacji 
Szwajcarskiej lub człon-
ka rodziny takiego cu-
dzoziemca;
• najpóźniej w 4. dniu od 

przyjazdu do miejsca po-
bytu w Polsce – jeśli cudzo-

ziemiec nie zalicza się do powyż-
szej grupy. 

Jeżeli chodzi o miejsce i sposób doko-
nania zameldowania cudzoziemców – oby-
wateli państw należących do UE, EFTA i 
Konfederacji Szwajcarskiej – obowiązują 
te same wytyczne, tak jak w przypadku 
obywateli polskich – wizyta w urzędzie lub 
złożenie wniosku drogą internetową przez 
ePUAP. Pozostali, niezaliczający się do 
powyższej grupy nie mogą dokonać obo-
wiązku meldunkowego drogą elektronicz-
ną. Są zobowiązani stawić się osobiście w 
urzędzie.

BS

Jest już nas 18 tysięcy !
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Suchy Las podało do publicznej wiadomości liczbę 
zameldowanych mieszkańców gminy. Na koniec grudnia 2022 roku wynosiła ona 18 000. 

Zapłaty za podatek od nieruchomości, 
leśny oraz rolny można dokonać w ban-
ku, na poczcie, przelewem elektronicznym 
oraz u inkasenta. W dobie bankowości 

elektronicznej jest to coraz rzadziej wybie-
rana przez podatników forma uiszczania 
podatku, jednak nadal jest możliwa. Po-
lega ona na pobraniu wpłaty gotówkowej 

i potwierdzeniu tego stosownym doku-
mentem zapłaty (odcinek z  kwitariusza 
przychodowego).  Inkasentami mogą być 
sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. 
W roku bieżącym na terenie gminy Suchy 
Las z tej formy wpłaty podatku skorzystać 
będą mogli mieszkańcy poniższych miej-
scowości (sołectw/osiedli), we wskaza-
nych miejscach i terminach. 

O ewentualnych zmianach sołtysi/prze-
wodniczący będą informować na tablicach 
ogłoszeń znajdujących się w Państwa miej-
scowościach. 

Decyzje podatkowe prosto  
do Państwa drzwi
Do Państwa domów wkrótce trafią decyzje z określeniem wysokości zobowiązania podatkowego 
na rok 2023. Decyzje przyniosą do Państwa wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las oraz 
sołtysi we wsiach: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo i Złotniki - Wieś. 

Miejscowość 
(sołectwo/osiedle) inkasent Miejsce poboru Data i goDzina

bieDrusko radosław banaszak Dom Osiedlowy

21.02.23 (wtorek) - w godz. 16.00 - 19.00 
22.02.23 (środa) - w godz. 18.00 - 20.00
02.03.23 (czwartek) - w godz. 14.00 - 16.00
06.03.23 (poniedziałek) - w godz. 9.00 - 11.00

chluDowo halina gramsch Stary Bar 14.03.23 (wtorek) - w godz. 17.00 - 19.00
15.03.23 (środa) - w godz. 17.00 - 19.00 

golęczewo katarzyna kachel świetlica w  Golęczewie 15.03.23 (środa) -  w godz. 17.00 - 19.00

zielątkowo wiesława rodowska świetlica OSP 
w Zielątkowie

14.03.23 (wtorek) - w godz. 19.00 - 20.00
15.03.23 (środa) - w godz. 19.00 - 20.00

złotniki - 
osieDle grzegorz słowiński

ul. Łagiewnicka 19a, Złotniki
(dojazd do osób z trudnościami  

w poruszaniu się 
– tel. 537 333 131)

codziennie do dnia 15.03.23

złotkowo sylwia sawińska świetlica w Złotkowie 15.03.23 (środa) - w godz. 18.00 - 19.00
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 Wójt Gminy przyznał doroczne na-
grody i stypendia sportowe wyróżniającym 
się zawodnikom i trenerom. W minionym 
roku uhonorowani zostali zawodnicy: Ja-
kub Kołodziński, Szymon Buczkowski 
oraz Jan Nowicki – Stowarzyszenie Ko-
szykarskie Klub Sportowy Basket Poznań, 
Grzegorz Hoffmann – Klub Wioślarski 
z 1904 r. w Poznaniu, Jakub Jarkowski, 
Ignacy Kiciński – Uczniowski Klub Spor-
towy Gimnazjon, Emilia Reicht – Klub 
Sportowy Sobieski, Adam Suszek – UKS 
Delfin, Mikołaj Kowal, Wiktoria Kowal – 
AZS OS Poznań, Kalina Urbaniak – Klub 
Sportowy Energetyk Poznań,  trener Hen-
ryk Kusza z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Gimnazjon Suchy Las oraz osoby 
wyróżniające się w działalności sportowej 
na rzecz gminy Suchy Las – Jolanta Kusza 
reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy 
Gimnazjon Suchy Las i Marek Jętczak z 
TMS Suchary Suchy Las.

 „Piątki bez samochodu”, pod takim 
hasłem została zorganizowana akcja pro-
mująca zdrowy styl życia oraz ochronę śro-
dowiska. Wszyscy, którzy spełnili zasady 
zabawy zostali uhonorowani nagrodami. 

 Jak co roku została przeprowadzona 
akcja informacyjna „Bo w PIT ważne jest 
miejsce zamieszkania”. Adresatami tej ak-
cji są mieszkańcy, a jej celem jest  uświado-
mienie podatnikom korzyści wynikających 
z rozliczania podatku w miejscu swojego 
zamieszkania.

 Gmina przystąpiła również do działań, 
których efektem będzie Karta Mieszkańca 
#SLjestemstad, oferująca jej adresatom 
zniżki na towary i usługi. 

 „Gazeta Sucholeska” obchodziła 30 
lat istnienia.  Z tej okazji podczas XLI se-
sji Rady Gminy Suchy Las miała miejsce 
uroczysta laudacja. Jubileusz gazety został 
podkreślony okolicznościową wystawą, 
którą można było oglądać w CKiBP w Su-
chym Lesie oraz w Starym Barze w Chlu-
dowie.  

 W Złotnikach Wsi przy ul. Słonecznej 
rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej. 

 Dwukrotnie – w marcu i grudniu odby-
ła się uroczystość z okazji Złotych Godów. 

Wójt Gminy, w imieniu Prezydenta RP, 
wręczył sucholeskim „złotym parom” Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

 W związku z agresją zbrojną Rosji na 
Ukrainę, Gmina zaangażowała się w sze-
roko zakrojoną pomoc wojennym uchodź-
com, którzy przybyli do Suchego Lasu, 
ale także wsparła finansowo, logistycznie 
zbiórki darów, które bezpośrednio dotarły 
za naszą wschodnią granicę. 

 W  sołectwie Jelonek odbyły się wybo-
ry sołtysa, którym został  Andrzej Bartko-
wiak oraz rady sołeckiej, do której wybrani 
zostali: Jakub Sobczak, Marek Parzuchow-
ski, Zbyszko Przymuszała, Henryk Kmie-
ciak, Joanna Namerła, Radosław Gnat, 
Aleksandra Urbanowska-Bohun.

 Z powodu rezygnacji Anny Ankiewicz 
z funkcji przewodniczącej Rady Gminy, 
wybrano nowe prezydium Rady. Nowym 
przewodniczącym został radny z Biedru-
ska Radosław Banaszak, który dotychczas 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. 
Natomiast nowym wiceprzewodniczącym 
wybrano radnego z Zielątkowa Tomasza 
Sztolcmana.

 Do zacnego grona laureatów „Dębo-
wego Liścia” dołączył Krzysztof Linkow-
ski, wieloletni dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu w Suchym Lesie. Ta prestiżowa 
nagroda została ustanowiona z okazji jubi-
leuszu 800-lecia Suchego Lasu i jest wy-
razem głębokiego szacunku dla laureata i 
jego działalności na rzecz gminy. 

 Po raz pierwszy w Suchym Lesie odbył 
się Sucholeski Turniej Szachowy Wiosna 
2022 o Puchar Wójta Gminy Suchy Las.

 Lokalna Agencja Rozwoju Gospodar-
czego Gminy Suchy Las sp. zo.o. (będąca 
inwestorem zastępczym w imieniu i na 
rzecz Gminy) podpisała umowy z wyko-
nawcami – firmą SAFEGE S.A.S. Société 
par actions simplifiée oraz firmą Sweco 
Polska sp. z o.o. – na wykonanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania pn. „Integra-
cja węzłów na północnej obwodnicy towa-
rowej m. Poznania z miejskim transportem 
zbiorowym – dokumentacja”. 

 W Suchym Lesie po raz 17 odbył się 
Turniej Sportowego Tańca Towarzyskie-

go „Wiosna”, organizowany przez Szkołę 
Tańca Jawor, Klub Tańca Towarzyskie-
go „Dziupla”, Gminę Suchy Las i Zarząd 
Okręgu Wielkopolskiego PTT, pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy. 

 Wójt Gminy Grzegorz Wojtera oraz 
Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrek-
tor ds. realizacji inwestycji PKP PLK S.A. 
podpisali list intencyjny w sprawie współ-
pracy Gminy Suchy Las i PKP PLK S.A. 
w zakresie budowy skrzyżowania wielopo-
ziomowego linii kolejowej z ulicą Sucho-
leską w Suchym Lesie. 

 Gmina Suchy Las z kwotą 1.862.000 zł 
znalazła się na liście beneficjentów naboru 
w Programie Inwestycji Strategicznych dla 
gmin popegeerowskich. Środki te zostały 
przyznane na „Budowę naturalistyczne-
go parku w Suchym Lesie – Sucholeskiej 
Łąki”. 

 Została powołana do życia nowa jed-
nostka organizacyjna. Zadaniem Gminne-
go Centrum Usług Wspólnych w Suchym 
Lesie jest świadczenie m.in. obsługi finan-
sowo-księgowej na rzecz placówek oświa-
towych, których organem prowadzącym 
jest Gmina. 

 Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
obostrzeniami pandemicznymi powróciły 
Dni Gminy Suchy Las i to w świetnym sty-
lu. Na sucholeskiej scenie wystąpili: Or-
kiestra Dęta Chludowo, Kołomyja, Schatzi 
Band, Małgorzata Ostrowska z zespołem 
i Nocny Kochanek. W ramach obchodów 
święta, organizowanego na pamiątkę nada-
nia Gminie herbu i flagi, odbyło się szereg 
imprez towarzyszących. Gmina zaprosiła 
rodziny do udziału w Herbowej Grze Ro-
werowej „Podróż w czasie”, była też, obok 
Gminnego Ośrodka Sportu i Red Box Pił-
karskiej Akademii, współorganizatorem 
Turnieju Piłki Nożnej – II Memoriału  Pio-
tra Koperskiego, w którym wzięło udział 
11 drużyn, w tym jedna złożona z gości z 
gmin partnerskich – Isernhagen (Niemcy), 
Hnivania (Ukraina) i Poronina.

 Sport, turystyka to istotne kierunki 
rozwoju gminy. W obecności Wójta zosta-
ła podpisana umowa na wykonanie projek-
tu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy 

SamorząDowe PoDSumowanie roku 2022
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Obornickiej. Swoje podpisy pod doku-
mentem złożyli Gerard Masłowski, Prezes 
Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego 
Gminy Suchy Las, spółki będącej inwesto-
rem zastępczym w imieniu i na rzecz Gmi-
ny, oraz ze strony wykonawcy Mariusz 
Szmyd, Zastępca Dyrektora Generalnego 
firmy SAFEGE S.A.S. (oddział w Polsce). 
Ścieżka pieszo-rowerowa została zapla-
nowana wzdłuż ulicy Obornickiej i ma 
powstać na odcinku od ulicy Borówkowej 
w Suchym Lesie do ulicy Pawłowickiej w 
Złotnikach. 

 Pierwszego września mieszkańcy i 
zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się 
w Łagiewnikach na terenie poligonu woj-
skowego Biedrusko przy Pomniku Ofiar 
Faszyzmu. Podczas gminnej uroczystości 
oddano hołd poległym i pomordowanym 
podczas II wojny światowej. 

 Powstała nowa Strategia rozwoju gmi-
ny na lata 2022-2030. Dokument, któremu 
przyświeca hasło „Jak dobrze tu miesz-
kać”, został przyjęty w drodze uchwały 
przez Radę Gminy. Wizja rozwoju gminy 
składa z 9 kluczowych elementów, który-
mi są: przebudowa układu transportowego, 
szybki, sprawny transport publiczny, roz-
budowa infrastruktury rowerowej, wyso-
kiej jakości zasoby przyrodnicze, aktywna 
społeczność lokalna, rozwój przedsiębior-
czości,  większy udział w OZE, komfor-
towa zabudowa mieszkaniowa, rozwinięta 
infrastruktura społeczna. 

 Rozpoczęły się prace projektowe dla 
nowego budynku szkoły podstawowej w 
Biedrusku. 

 Już niedługo wyjedzie na gminne dro-
gi. W minionym roku została podpisana 
umowa na zakup pierwszego w gminie au-
tobusu hybrydowego. Swoje podpisy pod 
dokumentem, w obecności Wójta Gmi-
ny Grzegorza Wojtery, złożyli: Dyrektor 
Sprzedaży firmy Solaris Andrzej Sienkie-
wicz oraz Prezes ZKP Suchy Las Edward 
Miśko. Autobus hybrydowy zostanie zaku-
piony przy udziale środków zewnętrznych 
pozyskanych przez Gminę w wysokości 
ok. 1 mln 360 tys. zł.

 Przed rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go zakończona została wymiana pieców 
węglowych na piece gazowe. Zadaniem, 
które zostało sfinansowane przez Gminę, 

objętych zostało 6 indywidualnych nieru-
chomości. Gmina zadanie to zrealizowała 
przy udziale środków zewnętrznych. Na 
ten cel, na kwotę ponad 140 tys. zł została 
zaciągnięta pożyczka umarzalna w wyso-
kości do 30% z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

 Wójt Grzegorz Wojtera podpisał z 
Wykonawcą umowę na realizację obecnie 
największej i bardzo ważnej inwestycji 
drogowej w gminie. Zadanie pn. „Złotko-
wo – budowa pełnego uzbrojenia wraz z 
terenem aktywizacji gospodarczej i prze-
budowa odcinka byłej drogi krajowej” 
obejmuje budowę  ok. 2 km dróg na od-
cinku pomiędzy ul. Pawłowicką a ul. Li-
pową wraz z pełną infrastrukturą, ciągami 
pieszymi i drogą rowerową. 

 38 uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych oraz szkół średnich z gmi-
ny Suchy Las otrzymało sprzęt kompute-
rowy (laptopy) wraz z oprogramowaniem. 
Sprzęt ten został zakupiony przez Gminę 
w ramach realizacji projektu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. 

 W Suchym Lesie powstała ważna in-
westycja drogowa. U zbiegu ulic Suchole-
skiej, Powstańców Wlkp. i Perłowej zosta-
ło wybudowane rondo, które jest jednym 
z elementów usprawnienia komunikacji 
w zachodniej części Suchego Lasu. Inwe-
stycja ta została zrealizowana przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, przy 
udziale finansowym Gminy. 

 Ukazała się kolejna, niezwykle war-
tościowa pozycja książkowa wydana przez 
Gminę. Pod koniec roku swoją premierę 
miała „Monografia cmentarza parafialnego 
w Chojnicy”, autorstwa: Ryszarda Chrusz-
czewskiego, Grażyny Głowackiej, Ryszar-
da Głowackiego, Marka Hałasa oraz Grze-
gorza Mencla. 

 Jak się okazuje, mieszkańcy nie tylko 
pielęgnują historię gminy, ale także dosko-
nale ją znają. Udowodnili to podczas Wiel-
kiego Testu o Gminie Suchy Las, którego  
kolejna edycja po raz pierwszy została 
zorganizowana w wersji internetowej. Jej 
laureatami zostali: 1 m. Szymon Janka,  
2 m. Natalia Kowalska, 3 m. Marzenna 
Dropikowska, 4 m. Magdalena Stefanow,  

5 m. Leon Kozanecki, 6 m. Sara Łukow-
ska, 7 m. Sandra Łukowska, 8 m. Barbara 
Betka, 9 m. Marzena Marciniak-Nowak, 
10 m. Sylwia Szenk.

 W Suchym Lesie odbyło się ważne 
spotkanie, które było okazją do wspólnej 
dyskusji i wymiany doświadczeń. Już po 
raz drugi w stolicy gminy, na zaproszenie 
Wójta, spotkali się  przedstawiciele tzw. 
gmin poligonowych z całego kraju, którzy 
wzięli udział w konferencji pn. „Problemy 
funkcjonowania jednostek samorządu te-
rytorialnego mających na swoim obszarze 
tereny wojskowe”.  

 Gmina zakończyła miniony rok na 
rankingowym topie. W ogólnopolskim 
rankingu „Gmina dobra do życia”  Serwi-
su Samorządowego Polskiej Agencji Pra-
sowej,  na 2477 gmin zajęła 1. miejsce w 
województwie wielkopolskim i 9. miejsce 
w kraju. Pierwsze miejsce w Polsce zostało 
przyznane także naszej gminie w obszarze 
funkcjonowania rodziny, w kategorii stre-
fy podmiejskie miast na prawach powiatu. 
Świetne wiadomości nadeszły również z 
„Rzeczpospolitej”. W tegorocznej edycji 
Rankingu Samorządów 2022, Gmina Su-
chy Las uplasowała się na 7. miejscu w ka-
tegorii gminy wiejskie. Ranking Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” uznawany jest za 
jeden z najbardziej prestiżowych w Polsce. 
Z kolei pismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” po raz kolejny opublikowa-
ło Ranking wydatków inwestycyjnych sa-
morządów, tym razem za lata 2019-2021. 
Również w tym zakresie Gmina Suchy Las 
znalazła się w krajowej czołówce. Spośród 
1523 gmin uwzględnionych w zestawieniu, 
uplasowała się na 1. miejscu w powiecie 
poznańskim, 2. miejscu w województwie 
wielkopolskim i na 23. miejscu w kraju 
ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 
wysokości 2.474,16 zł. Suchy Las ponadto 
zajął 7. miejsce w Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego, opracowywanego przez ze-
spół ekspertów, pod kierownictwem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. 

BS
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– Dom Osiedlowy i świetlice cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Wynika to z tego, 
że są dobrze utrzymane i wyposażone – 
wyjaśnia Mirosław Stencel, koordynator 
z ramienia Urzędu Gminy. – Mamy dużo 
klientów indywidualnych. Jak się okazuje 
coraz więcej osób uroczystości rodzinne, 
dla przyjaciół, znajomych organizuje poza 
domem. Jest to bardzo komfortowe i prak-
tyczne. 

Poniżej zamieszczamy podstawowe in-
formacje dotyczące świetlic. W sprawie 
rezerwacji na 2023 i 2024 rok należy kon-
taktować się z ich opiekunami. 

DOM OSIEDLOWY W BIEDRUSKU
ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko
Sala: 114 m2, impreza okolicznościowa 
do 60 osób
Opiekun: Mirosław Stencel, 
tel. 691 312 664
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

800 zł
–  dla pozostałych osób – 1.100 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

600 zł
–  dla pozostałych osób – 800 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.300 zł
–  dla pozostałych osób – 1.500 zł
•  Organizacja spotkania komercyjnego: 

pokazy, promocje, działalność gospodar-

cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las  

– 50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CHLUDOWIE
ul. Tysiąclecia 6, 62-001 Chludowo
Sala: 133 m2, impreza okolicznościowa 
do 80 osób
Opiekun: Krystyna Kozieł,
tel. 506 514 096
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

800 zł
–  dla pozostałych osób – 1.100 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

600 zł
–  dla pozostałych osób – 800 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.300 zł
–  dla pozostałych osób – 1.500 zł

•  Organizacja spotkania komercyjnego: 
pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h) 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las  – 

50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W GOLĘCZEWIE
ul. Dworcowa 61 A, 62-001 Golęczewo
Sala: 140 m2, impreza okolicznościowa 
do 80 osób
Opiekun: Dominika Juszkiewicz-Kasperek,  

tel. 693 761 357
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

800 zł
–  dla pozostałych osób – 1.100 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

600 zł
–  dla pozostałych osób – 800 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.300 zł
–  dla pozostałych osób – 1.500 zł

•  Organizacja spotkania komercyjnego: 
pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZIELĄTKOWIE
ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo
Sala: 79 m2, impreza okolicznościowa do 
30 osób
Opiekun: Czesław Matelski, 
tel. 519 727 345
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

700 zł
–  dla pozostałych osób – 1.000 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

500 zł
–  dla pozostałych osób – 700 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.200 zł
–  dla pozostałych osób – 1.400 zł

•  Organizacja spotkania komercyjnego: 
pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZŁOTKOWIE
ul. Złota 15 A, 62-002 Złotkowo
Sala: 90 m2, impreza okolicznościowa do 
40 osób
Opiekun: Michał Brdęk, tel. 661 560 785
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

700 zł
–  dla pozostałych osób – 1.000 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

500 zł
–  dla pozostałych osób – 700 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.200 zł

Gminne świetlice polecają się 
na wynajem
Dom Osiedlowy w Biedrusku, świetlice w: Chludowie, Golęczewie,  Zielątkowie, Złotkowie,  
Złotnikach – Osiedlu, na osiedlu Grzybowym to gminne obiekty użyteczności publicznej. 
Służą one przede wszystkim integracji środowiska lokalnego, ale także udostępniane są 
odpłatnie osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej na organizację wesel, imprez okolicznościowych, Sylwestra czy 
spotkań komercyjnych. 
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Podczas uroczystej gali Starosta Po-
znański Jan Grabkowski podkreślił, że 
powiat poznański ma szczęście do ludzi.  
– Dlatego też już jakiś czas temu podjąłem 
decyzję, aby każdego roku wyróżniać na-
szych mieszkańców, których praca, a także 
działalność społeczna czy też biznesowa 
mogą być inspiracją do lepszego życia  
– mówił Starosta.

Nagrody przyznawane są w trzech kate-
goriach. Firma Apart w kategorii przedsię-
biorczość została uhonorowana za prowa-
dzenie polityki zrównoważonego rozwoju, 
za angażowanie się w działalność na po-
lach związanych z szeroko pojętą odpowie-
dzialnością społeczną. 

Do kluczowych obszarów aktywno-
ści laureata należy filantropia, wspieranie 
kultury, dbałość o pochodzenie surowców 
oraz ich optymalne wykorzystanie w pro-
cesie produkcji. Apart wspiera fundacje, 
kampanie, a także wydarzenia charytatyw-
ne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż 
wszystkie diamenty wykorzystywane do 
produkcji biżuterii są pozyskiwane zgodnie 
z zaleceniami ONZ, z obszarów wolnych 
od konfliktów zbrojnych, a ich pochodze-
nie jest udokumentowane. Firma potępia 
eksploatację kamieni szlachetnych, która 
w jakikolwiek sposób jest okupiona cier-
pieniem ludzi czy niszczeniem bezcennych 
obszarów środowiska naturalnego.

– Firma Apart jest jednym z poważ-
niejszych, potężniejszych pracodawców 
na terenie gminy, zatrudniających w tej 

chwili kilkaset osób – mówi wójt Grzegorz 
Wojtera, który obecny był podczas gali. 
– Właściciele firmy i sama firma bardzo 
mocno angażują się w szereg inicjatyw lo-
kalnych. Aktywnie uczestnicząc w samych 
projektach, ale również będąc sponsorem, 
donatorem przy realizacji tych zamierzeń. 
Dzięki temu organizowane przez nas, przez 
stowarzyszenia uroczystości, imprezy spor-
towe, koncerty mogą mieć bardzo szcze-
gólny wymiar. Istotne dla nas jest również 
to, że tak znakomita firma, tak znakomici 
przedsiębiorcy mocno przyczyniają się do 
podniesienia prestiżu naszej gminy, a także 
jej wizerunku promocyjnego. 

Piotr Rączyński i Adam Rączyński 
wcześniej, w 2020 roku, zostali uhonoro-
wani przez Gminę Suchy Las. Statuetka 
„Dębowego Liścia” właścicielom firmy 
Apart została przyznana w dowód uznania 
i wdzięczności za wkład w rozwój przed-
siębiorczości w gminie Suchy Las.

Podczas styczniowej gali, Nagrody Sta-
rosty Poznańskiego zostały wręczone w 
jeszcze dwóch kategoriach. W kategorii 
organizacje po-
zarządowe nagro-
dzono Fundację 
Mój Mount Eve-
rest, a w kategorii 
inicjatywy oby-
watelskie –  Kry-
stynę Sembę. 

Zebrała 
Barbara Stachowiak

Sucholeska firma w gronie  
laureatów
Apart, firma Piotra i Adama Rączyńskich, działająca w Suchym Lesie, będąca jedną  
z najbardziej znanych marek jubilerskich w Polsce, została wyróżniona Nagrodą Starosty 
Poznańskiego w kategorii: przedsiębiorczość. Uroczyste wręczenie nagród wszystkim 
tegorocznym laureatom odbyło się 13 stycznia w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

–  dla pozostałych osób – 1.400 zł
•  Organizacja spotkania komercyjnego: 

pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

ŚWIETLICA OSIEDLOWA  
W ZŁOTNIKACH–OSIEDLU
ul. Żukowa 14, 62-002 Złotniki
Sala: 70 m2, impreza okolicznościowa do 
40 osób.
Opiekun:Elżbieta Raflik, 
tel. 500 073 669
•  Organizacja wesela (jednorazowo mak-

symalnie do 24 h):
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

700 zł
–  dla pozostałych osób – 1.000 zł

•  Organizacja imprezy okolicznościowej 
(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

500 zł
–  dla pozostałych osób – 700 zł

• Organizacja Sylwestra (31.12-01.01)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

1.200 zł
–  dla pozostałych osób – 1.400 zł

•  Organizacja spotkania komercyjnego: 
pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

50 zł
–  dla pozostałych osób  – 50 zł

ŚWIETLICA OSIEDLOWA  
W ZŁOTNIKACH – OSIEDLE GRZYBOWE
plac Grzybowy 16, 62-002 Złotniki
Sala: 60 m2, impreza okolicznościowa do 
25 osób.
•  Opiekun: Monika Wronowicz,  

tel. 664 905 752
•  Organizacja imprezy okolicznościowej 

(jednorazowo maksymalnie do 24 h): 
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

400 zł
–  dla pozostałych osób – 500 zł

•  Organizacja spotkania komercyjnego: 
pokazy, promocje, działalność gospodar-
cza itp. (1 h)
–  dla mieszkańców gminy Suchy Las – 

50 zł
–  dla pozostałych osób – 50 zł

•  Zadatek z tytułu rezerwacji dla 
mieszkańców gminy Suchy Las oraz 
pozostałych osób – 400 zł.

•  Kaucja dla mieszkańców gminy 
Suchy Las oraz pozostałych osób – 
1.000 zł.

• Wszystkie kwoty są kwotami brutto.
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GoDzinY PraCY aPTek w Gminie SuChY LaS
Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła na 2023 rok rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego, w tym gminy 
Suchy Las. Do podejmowania rokrocznie uchwały w tej sprawie, radę powiatu zobowiązują przepisy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 
Prawo farmaceutyczne. W gminie Suchy Las dostęp do świadczeń farmaceutycznych w bieżącym roku odbywać się będzie następująco:

NAZWA 
APTEKI

ADRES, TELEFON

ROZKŁAD GODZIN 
PRACY APTEK

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ FARMACEUTYCZNYCH

w porze nocnej
22.00 – 8.00

w święta i dni 
wolne od pracy 
14.00 – 18.00

Apteka  
Pod Lasem

Złotniki, Pl. Grzybowy 7 
61 811 58 95 

Pn. – Pt.:
9.00 – 18.00

23.01 – 29.01 
27.02 – 05.03 
03.04 – 09.04  
08.05 – 14.05 

12.06 – 18.06 
17.07 – 23.07  
21.08 – 27.08  
25.09 – 01.10 

30.10 – 05.11  
04.12 – 10.12

06.01  
01.05
25.12

DOZ Apteka. 
dbam o zdrowie

Suchy Las, ul. Bogusławskiego 8 
690 278 709

Pn. – Pt.: 8.00 – 20.00
SOB.: 8.00 – 15.00

               01.01 
30.01 – 05.02
06.03 – 12.03  
10.04 – 16.04  
15.05 – 21.05 

19.06 – 25.06  
24.07 – 30.07 
28.08 – 03.09  
02.10 – 08.10 

06.11 – 12.11  
11.12 – 17.12

03.05
15.08
26.12

Apteka
witaminka

Chludowo, ul. Poznańska 10
61 811 65 51, 510 287 227

Pn. – Pt.: 8.00 – 18.00
SOB.: 8.00 – 12.00

02.01 – 08.01 
06.02 – 12.02 
13.03 – 19.03  
17.04 – 23.04 

22.05 – 28.05 
26.06 – 02.07 
31.07 – 06.08  
04.09 – 10.09

09.10 – 15.10 
13.11 – 19.11  
18.12 – 24.12

10.04  
08.06

Apteka 
rodzinna

Biedrusko, ul. Poznańska 39 
61 811 95 25

Pn. – Pt.: 8.30 – 19.00
SOB.: 9.00 – 13.00

09.01 – 15.01 
13.02 – 19.02 
20.03 – 26.03  
24.04 – 30.04  

29.05 – 04.06
03.07 – 09.07  
07.08 – 13.08  
11.09 – 17.09

16.10 – 22.10  
20.11 – 26.11 
25.12 – 31.12

09.04 
01.11

Apteka 
suchoLeska

Suchy Las, ul. nowy Rynek 6 
61 652 22 11

Pn. – Pt.: 8.00 – 21.00
SOB.: 8.00 – 17.00

niedZieLe 
handLOwe:
9.30 – 15.00

16.01 – 22.01. 
20.02 – 26.02. 
27.03 – 02.04.  
01.05 – 07.05

05.06 – 11.06 
10.07 – 16.07  
14.08 – 20.08  
18.09 – 24.09

23.10 – 29.10  
27.11 – 03.12 

01.01 
28.05 
11.11

Apteka 
eskuLaP

Suchy Las, ul. Obornicka 85 
61 812 55 00

Pn. – Pt.: 8.00 – 21.00
SOB.: 9.00 – 20.00

niedZieLe handLOwe: 10.00 – 18.00
niedZieLe niehandLOwe: 10.00 – 15.00

OPEN to ośrodek diagnostyczny posia-
dający status Ośrodka Referencyjnego w 
zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego 
Siemens. Mammobusy OPEN wyposażone 
są w najnowocześniejsze cyfrowe mam-
mografy.

Zachęcamy wszystkie mieszkanki na-
szej gminy urodzone w latach (1954-1973) 
do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mam-
mobus będzie dostępny przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, ul. Poziomkowa 11.

Aby skorzystać z bezpłatnego badania  
należy zarezerwować jego termin telefo-
nicznie pod nr. 61 8557 528 lub wysłać  
e-mail mammobus@open.poznan.pl z proś-
bą o kontakt, podając swój nr telefonu.

Więcej informacji na temat projektu 
bezpłatnych badań dla kobiet dostępnych 

jest na stronie  openbadania.pl. O zaletach 
mammografii i celowości badań informa-
cje można znaleźć: open.poznan.pl/qa.

w lutym bezpłatna mammografia
W Suchym Lesie 10 lutego odbędą się bezpłatne badania mammograficzne, realizowane 
przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.
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Pary małżeńskie obchodzące w 2023 
roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego prosimy o zgłoszenie tego faktu oso-
biście przez małżonków w Urzędzie Stanu 
Cywilnego (Urząd Gminy, Suchy Las ul. 
Szkolna 13) w terminie do 28 lutego 2023 
roku. Zgłoszenie to będzie podstawą do 
sporządzenia wniosku do Prezydenta RP 
o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ” i zorganizowania uroczysto-
ści ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwarza-
nia danych osobowych, Urząd Stanu Cy-
wilnego nie ma uprawnień do skierowania 
do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. 
Dlatego Jubilaci muszą ten fakt zgłosić 
osobiście. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie 
zostaną ujęci w zbiorowym wniosku prze-
kazywanym za pośrednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

W celu zgłoszenia zgody zapraszamy do 
USC Suchy Las po wcześniejszym dokonaniu 
rezerwacji wizyty pod nr tel. 61 8926 277.

Marlena Kuziemska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Informacja dla mieszkańców gminy,  
którzy w 2023 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu

Liczy się MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
a nie zameldowania

– Bardzo częstym błędem popełnianym 
przez podatników przy wypełnianiu rocz-
nego zeznania podatkowego jest wpisywa-
nie w części dotyczącej danych osobowych, 
miejsca zameldowania – mówi Monika 
Szymańska z Urzędu Skarbowego Poznań-
Winogrady. – Natomiast urzędy skarbowe 
„pracują” tylko i wyłącznie na adresach 
zamieszkania.

Wobec powyższego, na pierwszej stro-
nie zeznania podatkowego przy wypełnia-
niu danych podatnika należy podać miejsce 
zamieszkania, a wskazując miejsce składa-
nia zeznania  trzeba wpisać urząd skarbo-
wy właściwy dla naszego zamieszkania. 

Dla osób zamieszkałych w gminie 
Suchy Las jest to Urząd Skarbowy 
Poznań-Winogrady. 

Oczywiście ma to swoje uzasadnienie 
w przepisach. W ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych czytamy, że: 
podatnik zobowiązany jest złożyć roczne 
zeznanie podatkowe (drogą elektroniczną 
lub tradycyjnie), w urzędzie skarbowym 
właściwym dla jego miejsca zamieszka-
nia, a dokładnie miejsca zamieszkania na 
ostatni dzień roku podatkowego, którego 
zeznanie to dotyczy.
Jakie korzyści?

Warto pamiętać, że roczny podatek do-
chodowy PIT nie trafia w całości do budże-
tu państwa. Podatnik może czerpać z niego 
korzyści. Jeżeli rozliczy go prawidłowo, 
zgodnie z miejscem zamieszkania, znacz-
na jego część zostanie przekazana gminie, 
w której podatnik mieszka. 

Ministerstwo Finansów informuje, że 
udział gmin we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych w 2023 

roku wyniesie 38,40%. Oznacza to, że 
prawie 40 procent odprowadzanego przez 
każdego podatnika podatku trafi do budże-
tu gminy, z którego środki przeznaczane 

są m.in. na inwestycje, oświatę, transport 
publiczny czy pomoc społeczną. 

W gminie Suchy Las mieszkańcy roz-
liczający podatki „u siebie” już wkrótce 
będą mogli liczyć na dodatkowy bonus. 
Przygotowywana jest karta mieszkańca, 
dzięki której jej posiadacze będą mogli ko-
rzystać z licznych zniżek i preferencji ofe-
rowanych przez Gminę, jak i prywatnych 
partnerów karty. 

bs

warto podatki rozliczać „u siebie”
Zbliża się czas rozlicznia rocznego PIT-u. Zeznanie podatkowe za 2022 rok podatnicy mogą 
składać od 15 lutego do 2 maja br. Podpowiadamy, o czym przy tej okazji należy pamiętać, 
by PIT został prawidłowo wypełniony i jakie korzyści niesie to za sobą. 
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W dniu 19 grudnia 2022 r. w sali konfe-
rencyjnej Parku Wodnego Octopus odbyła 
się LII sesja Rady Gminy Suchy Las.

Sesję tradycyjnie rozpoczęto od ustalenia porząd-
ku obrad, do którego wójt Grzegorz Wojtera zgłosił 
projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VI/81/19 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie opłaty reklamowej, uzasadniając, że urząd 
nie zdążył jej przygotować w trybie normalnym. 
Kolejny wniosek został złożony przez radną  Joannę 
Pągowską. Dotyczył on zdjęcia punktu 14 porządku 
obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Złotkowo Zachód – teren aktywizacji 
gospodarczej”, w związku z wątpliwościami człon-
ków komisji co do jego zasadności. Zaraz po złożeniu 
wniosku głos zabrał radny Grzegorz Słowiński, chcąc 
odczytać Oświadczenie sołtysa i rady sołeckiej Golę-
czewa, sołtysa i rady sołeckiej Złotkowa oraz zarządu 
osiedla Złotniki Osiedle, przedstawiające sprzeciw 
tych jednostek wobec wszczęcia ich zdaniem kosz-
townej procedury planistycznej bez przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami. Wójt Grzegorz 
Wojtera zaapelował do radnych o pozostawienie 
tego punktu obrad, przypominając, że teren ten za-
wsze był dedykowany aktywizacji gospodarczej, i że 
w obecnych czasach powinniśmy wyjątkowo dbać o 
dochody Gminy, a zwłaszcza o dochody z tytułu po-
datku od nieruchomości związanych z działalnością 
gospodarczą. Kontynuując wspomniał, że te wpływy 
pomogą nam realizować różne zadania inwestycyj-
ne i różne planowane wydatki, oraz że na każdym 
etapie uwzględnionym w ustawie o zagospodaro-
waniu przestrzennym będzie możliwość współpracy 
z mieszkańcami, konsultowania oraz upubliczniania 
każdego kroku. Kolejny radny – Michał Przybylski 
zabrał głos w tej sprawie, przedstawiając argumenty 
za tym, aby wstrzymać się ze wszczęciem tego planu 
i zastanowić się nad tym, czy my w ogóle chcemy ter-
minal? Burzliwa dyskusja, aczkolwiek merytoryczna, 
trwała jeszcze dobrych kilka minut. Na koniec radna 
Joanna Pągowska, która swoim wnioskiem rozpoczęła 
dyskusję, postanowiła ją zakończyć i zaproponowała, 
aby Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodar-
czego wybrała się na spotkanie wyjazdowe do Gądek 
oraz Robakowa, gdzie funkcjonują takie terminale 
intermodalne i oceniła jaki hałas one generują i na 
ile zatruwają życie mieszkańcom. Stwierdziła, że to 

właśnie to określenie „terminala intermodalnego” 
wzbudziło niepokój u radnych. Na koniec dyskusji Pan 
Wójt dodał, że przesunięcie uchwały o miesiąc lub 
dwa nie spowoduje przedstawienia radnym dodatko-
wych dokumentów ani przeprowadzenia formalnych 
konsultacji społecznych, ale nie wyklucza to udziału 
mieszkańców Golęczewa, Złotnik, Złotkowa w proce-
durze planistycznej, składaniu uwag czy w dyskusji 
publicznej. Na koniec dodał, że to, co zaproponowała 
radna Pągowska jest zasadne, żeby porozmawiać z 
jednostkami samorządowymi, w których funkcjonują 
takie rozwiązania jak firma Staniszewski, Panattoni 
i inne tego typu korporacje. Ostatecznie Rada prze-
głosowała dwa wnioski – pozytywnie wprowadzając 
uchwałę na wniosek Pana Wójta oraz zdjęła pkt 14 na 
wniosek Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego.

Następnie Rada przyjęła protokół z sesji L z dnia 
27 października 2022 roku, a w dalszej części proce-
dowała uchwałę budżetową na rok 2023. Rozpoczął 
Pan Wójt krótkim wstępem, w którym zaznaczył, 
że urząd był pełen obaw, jak będą wyglądały prace 
nad budżetem, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
zewnętrzne i te determinujące – wewnętrzne, ale 
udało się dość szybko uzyskać zbilansowanie, czyli 
spełnienie reguły z art. 242 Ustawy o finansach pu-
blicznych. Udało się otrzymać bardzo transparentny, 
zdrowy i autentyczny projekt budżetu na 12 miesięcy 
2023 roku. Dodał, iż nie sięgamy odważnie po środki 
zewnętrzne w postaci pożyczek, kredytów czy obliga-
cji wiedząc, że w dalszej przyszłości czekają nas trzy 
lub cztery duże  inwestycje, które będą wymagały 
takiego wsparcia finansowego. Dalej głos zabrała 
skarbnik Monika Wojtaszewska, przedstawiając Ra-
dzie składowe projektu uchwały budżetowej. Mówiła 
o dochodach bieżących, które są znacznie niższe niż 
w zeszłym roku z powodu programu 500 plus, który 
już nie jest realizowany przez OPS, o wydatkach bie-
żących, które z kolei są znacznie wyższe z powodu 
cen paliw, energii oraz decyzji rządu o podniesieniu 
najniższego wynagrodzenia, co w naszej gminie w 
skali roku skutkuje kwotą 800.000 zł. Pani Skarbnik 
poinformowała Radnych o fakcie zaakceptowania 
przez wszystkie jednostki gminne, zaczynając od 
oświatowych, a kończąc na zakładzie budżetowym 
i Centrum Kultury, poziomu wydatków na rok 2023. 
Skarbnik poinformowała o możliwości pojawienia się 
niespodzianek w wydatkach bieżących, ale jak na ten 
moment budżet zapewnia funkcjonowanie jednostek 
i utrzymanie infrastruktury komunalnej. Co do wy-
datków inwestycyjnych, to po uwzględnieniu trzech 
autopoprawek wypracowanych przez Pana Wójta i 
Radnych, jest to kwota ponad 70 mln zł. Co do deficy-
tu budżetu, który ostatecznie zamknął się  na pozio-
mie 50.173.609,12 zł i jego pokryciu, Pani Skarbnik 
poinformowała o planowanym zaciągnięciu długu w 
kwocie 19.400.000 zł w obligacjach, pozostałe kwoty 
pochodzą z Polskiego Ładu 11.162.000 zł oraz z wol-
nych środków z lat 2021 i 2022.

Kolejny etap sesji budżetowej to przedstawienie 
przez skarbnik Monikę Wojtaszewską opinii Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej oraz stanowiska Wójta Gminy wobec za-
strzeżeń i uwag zawartych w opinii. Opinia z dnia 12 
grudnia 2022 roku jest pozytywna, z zastrzeżeniem 
mówiącym o pokryciu deficytu wolnymi środkami. 
Urząd przesłał wyciąg z konta oraz listę lokat ban-
kowych, aby rozwiać obawy RIO o braku możliwości 
pokrycia deficytu.

Następny punkt obrad to przedstawienie opinii 
komisji stałych Rady. Przewodnicząca komisji bu-
dżetowej Joanna Pągowska przedstawiła pozytywną 
opinię dla projektu budżetu na rok 2023, z uwzględ-
nieniem wypracowanych wniosków. Pozostali prze-
wodniczący komisji przedstawili pozytywne opinie o 
projekcie budżetu.

Krok następny to przedstawienie stanowiska 
Wójta w sprawie nieuwzględnionych lub częściowo 
uwzględnionych wniosków zawartych w opiniach 
komisji stałych. Skarbnik przedstawiła stanowisko 
w odniesieniu do cięć budżetowych oraz wobec no-
wych wydatków. Na obecnym etapie Skarbnik Gminy 
przedstawiła trzy autopoprawki Wójta do uchwały 
budżetowej na rok 2023 i odpowiedziała na pytania 
Radnych. Po przedstawieniu autopoprawek Rada 
przystąpiła do głosowania nad wniesionymi pro-
pozycjami Wójta. Wszystkie autopoprawki zostały 
przyjęte. Następnie Radni głosowali nad wnioskami 
nieuwzględnionymi lub częściowo uwzględnionymi 
przez Wójta. 

Etap kolejny sesji budżetowej to podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Suchy Las na lata 2023-2035. Skarbnik 
Monika Wojtaszewska omówiła WPF oraz  zgłosiła 
dwie autopoprawki do powyższego dokumentu. 
Rada pozytywnie odniosła się do przedstawionych 
propozycji i podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
WPF na lata 2023-2035.

Zwieńczeniem dwu i półgodzinnych obrad był ko-
lejny krok, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2023. Przewodnicząca 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
przekazała pozytywną opinię komisji, na podstawie 
której Radni przyjęli budżet na rok 2023. 

Przewodniczący Rady Radosław Banaszak wraz 
z Przewodniczącą komisji budżetowej podziękowa-
li radnym, urzędnikom, skarbnik oraz wójtowi za 
współpracę, za ciężką pracę nad budżetem, życząc 
wszystkim jego realizacji.

Po krótkiej przerwie Rada obradowała dalej nad 
kolejnymi punktami porządku obrad. Pierwszym z 
nich było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2022. Komisja budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt uchwały, a w dalszej kolej-
ności Rada podjęła tę uchwałę. Rada podjęła również 
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały bu-
dżetowej na rok 2022 oraz uchwałę w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las 
na lata 2022-2035. Następnie Rada podjęła uchwałę 
zmieniającą uchwałę nr VI/81/19 Rady Gminy Suchy 
Las z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty rekla-
mowej. Przyjęła również plany prac komisji stałych 
Gminy Suchy Las na rok 2023. 

z sesji rady Gminy Suchy Las

Joanna Pągowska

Przewodnicząca 
Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego
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OSiedLe ZłOtniki OSiedLe

SOłeCtwO JeLOnek

Koniec roku w Złotnikach Osiedlu tradycyjnie za-
kończyliśmy Wigilią osiedlową. Ponad 200 dzieci otrzy-
mało paczkę od św. Mikołaja. Pani Lidka ulepiła 1.200 
znakomitych pierogów. Był przepyszny bigos, barszcz, 
faworki i inne łakocie. To wszystko oczywiście zasługa 
złotnickiego KGW. Nasze Panie są w tym względzie po 
prostu niezastąpione. Wszystkim naszym mieszkańcom 
serdecznie dziękujemy, że mogliśmy być razem. Po raz 
pierwszy odbyła się również Wigilia dla Seniorów. Cał-
kiem spora grupka spędziła w bardzo rodzinnej i sym-
patycznej atmosferze wieczór, który mamy nadzieję w 
przyszłych latach powtarzać.

Dziękujemy wszystkim również za udział w akcji 
„Świąteczna Paczka”. Podziękowania należą się nie tyl-

ko mieszkańcom, ale również naszym lokalnym przed-
siębiorcom: BGR Developer, POLYCON, SUMARIS oraz 
KĄCIK ZDROWIA I URODY MONIKA BUDA, których wpła-
ty i wsparcie umożliwiły zakup niezbędnych produk-
tów. Specjalny upominek, mający wymiar edukacyjny, 
ufundował także gabinet stomatologiczny PRODENTIS. 
W imieniu obdarowanych, słowa podziękowania prze-
kazujemy również współpracującym z nami osiedlo-
wym sklepom i punktom usługowym: SKLEP JACKA 
CHRZANA, WARZYWNIAK NA ZIELONEJ, SKLEP MAR-
WIT, Zakład Fryzjerski – ul. Kwiatowa oraz Gabinet 
Kosmetyczny – ul. Tulipanowa, w których mieszkańcy 
mogli zostawić zakupione produkty. Dziękujemy rów-
nież za okazaną pomoc dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Suchym Lesie 
Sylwii Malendowskiej 
oraz ks. proboszczowi 
Jakubowi Knychale.

Grudzień każdego 
roku to dla Rady Gminy 
okres wytężonej pracy 
nad budżetem na 2023 
rok. W tym okresie  od-
bywają się posiedzenia 
komisji, spotkania, konsultacje i narady, których efek-
tem powinien być optymalny z punktu widzenia su-
choleskiego podatnika budżet. Dla mieszkańca Złotnik 
Osiedla wypracowano, naszym zdaniem całkiem dobry 
i racjonalny katalog zadań inwestycyjnych.

Zostaną też sfinansowane działania integracyjne na 
rzecz lokalnej społeczności: wycieczka edukacyjna dla 
mieszkańców, sprzątanie osiedla, Dzień Dziecka, Dzień 
Matki, Dni Gminy Suchy Las, Złotnickie Święto Plonów, 
Hot Rock Grill, Grzybobranie, Wieczornica patriotyczna, 
Wigilia osiedlowa.

Na wszystkie te imprezy już dziś Państwa zaprasza-
my, a w NOWYM 2023 ROKU życzymy Państwu wszyst-
kiego co najlepsze. Niech zamieszkiwanie na naszym 
osiedlu będzie dla Państwa źródłem zadowolenia  
i satysfakcji.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki – Osiedle 

Grzegorz Słowiński

Początek nowego roku jest doskonałym momen-
tem na podsumowanie i ocenę działań, które miały 
miejsce w ostatnim czasie na terenie sołectwa Jelonek. 
Razem z Radą Sołecką zorganizowaliśmy „Andrzejki”, 
które połączyliśmy ze zbiórką na rzecz naszej sąsiad-
ki Agnieszki, zmagającej się z bardzo ciężką chorobą. 
W czasie licytacji różnych przedmiotów i artykułów 
spożywczych udało się nam zebrać prawie 1.700 zł. 
Najwięcej emocji wzbudziła licytacja pysznego schabu 
przygotowanego i uwędzonego przez panów Jakuba  
i Henryka, mieszkańców Jelonka. 

W grudniu spotkały się również Baby z Jelonka. 
Tym razem panie z tej grupy prezentowały i dzieliły się 
umiejętnościami wytwarzania przedmiotów rękodzie-
ła artystycznego. Te cykliczne spotkania zainicjowane 
przez panią Kasię cieszą się coraz większą frekwencją 
naszych mieszkanek i gości z osiedla Grzybowego. 

Tradycyjnie przed świętami dzieci miały swoją mi-
kołajkową imprezę, połączoną ze wspaniałą zabawą 
prowadzoną przez ulubioną animatorkę panią Anetę 
oraz zajęcia polegające na malowaniu i ozdabianiu 
ptasich budek, które przygotowały dwie przemiłe 
panie z firmy Leroy Merlin. Dopełnieniem była wizyta 
Mikołaja, który obdarował dzieci słodkimi prezentami. 
Duże podziękowania dla wszystkich uczestników oraz 
sponsorów z firmy Leroy Merlin za stworzenie nieza-
pomnianej mikołajkowej atmosfery w naszej świetlicy. 
Część słodyczy pojechało transportem humanitarnym 
dla dzieci na Ukrainę. 

Stary rok część mieszkańców Jelonka i osiedla 
Grzybowego tradycyjnie pożegnało przy ognisku w 
ogrodzie pana Henryka. Bardzo chcę podziękować 
mieszkańcom, Radzie Sołeckiej, pracownikom Urzędu 
Gminy za aktywny udział w imprezach integrujących 

naszych mieszkańców. 
Osobne podziękowania 
dla włodarzy i pracow-
ników Urzędu Gminy za 
zainstalowanie oświe-
tlenia między ulicami 
Topolową i Sosnową, 
dzięki czemu czujemy 
się o wiele bezpiecz-
niej. 

Myślę, że nowy rok będzie również obfitował w sze-
reg imprez i działań na rzecz naszej małej społeczności. 
Wszystkiego dobrego w 2023 roku dla mieszkańców  
i przyjaciół Jelonka. 

Sołtys wsi Jelonek
Andrzej Bartkowiak



01 •  s t yczeń 202314

Jeśli mamy pomysł na realizację jakiejś 
lokalnej inicjatywy, przeznaczonej dla 
społeczności danej jednostki pomocniczej, 
wystarczy zgłosić to do sołtysa bądź prze-
wodniczącego zarządu osiedla. Zgłoszenia 
dokonać można także podczas wiosennego 
zebrania mieszkańców. Pierwsza weryfika-
cja – to ocena przez sołtysa / zarząd osiedla 
– czy przesłać zadanie do zaopiniowania 
Wójtowi. Opinia ta obejmuje dwa elemen-
ty: czy zadanie ma charakter lokalny i speł-
nia wymogi określone w uchwale Rady 
Gminy Suchy Las dotyczącej Programu 
Pobudzania Aktywności Obywatelskiej, 
oraz jego wstępną, szacunkową wycenę. 

Zadania lokalne, które uzyskały pozytyw-
ną opinię Wójta Gminy – poddawane są na-
stępnie głosowaniu na kolejnym, wrześnio-
wym zebraniu mieszkańców. Ważne jest, aby 
łączna kwota uchwalonych zadań lokalnych 
nie przekroczyła kwoty, wyliczonej według 
określonego algorytmu przez pracowników 
Urzędu Gminy.  Kwotę zadań lokalnych 
na kolejny rok określa się w lipcu roku po-
przedniego, w oparciu o liczbę mieszkańców 
jednostki pomocniczej na dzień 30 czerwca. 
Im więcej mieszkańców – tym wyższa kwo-
ta. Uchwały mieszkańców  podjęte podczas 
wrześniowych zebrań, podlegają już tylko 
ocenie formalnej (prawidłowość  i termino-
wość zachowania procedury) i zostają zapi-
sane w budżecie Gminy na kolejny rok. 

Wiele ciekawych inicjatyw zostało zre-
alizowanych w sołectwach i osiedlach w 
tym właśnie trybie. Część środków miesz-
kańcy przeznaczają na integrację, ale są też 
zadania inwestycyjne,  po których pozosta-
je trwały ślad w miejscowości. Kwoty na 
zadania lokalne w roku 2023 przedstawiają 
się następująco:
• BIEDRUSKO – 92.616 zł,
• CHLUDOWO – 56.568 zł,
• GOLĘCZEWO – 54.864 zł,
• JELONEK – 33.144 zł,
• OSIEDLE GRZYBOWE – 58.464 zł,
• SUCHY LAS – 113.688 zł,
• SUCHY LAS – WSCHÓD – 108.648 zł,
• ZIELĄTKOWO – 39.024 zł,
• ZŁOTKOWO – 35.736 zł,
• ZŁOTNIKI – OSIEDLE – 46.088 zł,
• ZŁOTNIKI – WIEŚ – 30.576 zł.

Obok zamieszczamy zestawienie ZA-
DAŃ LOKALNYCH, które będą reali-
zowane w roku 2023. Różnice w sumach 
kwot zestawień zadań lokalnych w sto-
sunku do wyżej wymienionych wynikają z 
faktu, iż niektóre jednostki kumulują środ-
ki z lat poprzednich.

Joanna Nowak

ZADANIA LOKALNE 2023
BIEDRUSKO
•  Wykonanie siłowni zewnętrznej nad „Za-

lewem” w Biedrusku (5-6 elementów) – 
19.772 zł.  

•  Zakup i montaż dodatkowych ławek par-
kowych (5 sztuk) – 4.000 zł.  

•  Spotkania integracyjne dla mieszkańców 
(catering, zakup żywności, zakup mate-
riałów i usług) – 23.000 zł.   

•  Działania teatralne dla seniorów – zakup 
strojów oraz usługi transportowe – 2.000 zł. 

•  Dofinansowanie Klubu HDK PCK Błę-
kitna Kropelka – zakup nagród rzeczo-
wych oraz wyposażenia niezbędnego do 
promocji projektów – 10.000 zł.  

•  Zakup nagród rzeczowych dla koła węd-
karskiego „Delfin” wręczanych na za-
wodach wędkarskich, organizowanych z 
okazji Dnia Dziecka – 2.000 zł.   

•  Współfinansowanie zlecenia wykonania 
przez specjalistów diagnozy spadku po-
ziomu wody w zbiornikach zalewów w 
Biedrusku  (badanie zalewu pod kątem 
rekultywacji samego zbiornika tak, aby 
badanie zakończyć na poziomie samego 
zalewu) – 15.000 zł.   

•  Zakup 4 karmników dla ptaków wraz z 
tablicą informacyjną dotyczącą dokar-
miania – 1.200 zł. 

•  Opracowanie koncepcji zagospodarowania 
działki nr 13/24 (os. Natura) –  6.000 zł. 

•  Zlecenie usługi zawieszania i zdejmowa-
nia flag na ul. Poznańskiej  i ul. Zjedno-
czenia (3 razy w roku) – 4.500 zł.  

•  Zakup i montaż tablicy interaktywnej o 
zwierzętach zamieszkujących las – loka-
lizacja na placu zabaw przy os. Jesiono-
wym – 6.000 zł.   

•  Wykup usługi sprzątania Biedruska – 
5.000 zł.   

•  Wydatki bieżące – 2.000 zł.  
CHLUDOWO
•  Imprezy integracyjne organizowane lub 

współorganizowane w Chludowie (Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, Parafiada, Dożyn-
ki Gminne, Narodowy Dzień Niepodle-
głości) – 28.000 zł.  

•  Wynagrodzenie dla instruktora Zespołu 
Chludowska Mazelonka (zajęcia umu-
zykalniające, teatralne, wokalne) – 8.000 
zł. 

•  Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzie-
ży – 5.500 zł.  

•  Środki na wydatki bieżące – 2.500 zł.   
•  Zakup i posadzenie świerku serbskiego 

(wysokość 3-3,5 m) przed Starym Barem 
– 500 zł.  

•  Pozostała kwota jako rezerwa na reali-

zację ww. zadań lub zadań w 2024 r. – 
12.068 zł.  

GOLĘCZEWO
•  Integracja mieszkańców (Włóczykij, 

Dzień Dziecka, Wianki, Święto Niepod-
ległości, Dzień Seniora, Kiermasz Świą-
teczny, Jasełka, ognisko na zakończenie 
roku) – 17.000 zł. 

•  Zakup lub wykonanie urządzenia grilla / 
paleniska – przy wiacie rowerowej, przy 
ul. Strażackiej – 3.000 zł.  

•  Zakup 3 ławek bez oparć i 1 kosza na 
śmieci – teren przy ul. Strażackiej – 
2.350 zł.  

•  Zakup/wykonanie rampy do jazdy np. na de-
skorolce – teren przy ul. Strażackiej – 20.000 zł.  

•  Zakup 4 ławek z oparciami i 2 koszy 
na śmieci – teren przy ul. Strażackiej – 
4.800 zł.

•  Zakup 2 ławek z oparciami – ul. Dworco-
wa przy krzyżu, obok torów kolejowych 
– 2.000 zł.   

•  Utrzymanie terenów zielonych wraz z 
małą architekturą, w tym koszenie cmen-
tarza (4.500 zł)  – 4.714 zł.    

•  Wydatki bieżące – 1.000 zł.  
JELONEK
•  Wydatki bieżące – 1.500 zł.
•  Działalność integracyjna (Festyn i X 

Biesiada Jelonkowa, impreza andrzejko-
wa, zakup paczek na św. Mikołaja, kurs 
pomocy przedmedycznej, szkolenie z za-
kresu bezpieczeństwa informatycznego, 
obsługa aplikacji bankowych, obsługa 
komputera i smartfona, organizacja Dnia 
Dziecka, zajęcia sportowe dla dzieci i do-
rosłych) – 31.644 zł.

OSIEDLE GRZYBOWE
•  Przenośna „ukryta” kamera (wyłapywa-

nie osób śmiecących) – 1.500 zł.
•  Zakup statywu mikrofonowego – 200 zł.  
• Zakup przenośnego „ogniska” – 800 zł.
•  Powierzchnia tartanowa wokół desz-

czownicy na boisku – 15.000 zł.  
•  Modyfikacja nasadzeń na skwerze Jaskół-

cza / Muchomorowa – 8.000 zł.
•  Zagospodarowanie skweru przy rondzie 

Nektarowa / Muchomorowa – 2.500 zł. 
•  Integracyjne warsztaty wyjazdowe koła 

brydżystów – 2.000 zł.
•  Wsparcie inicjatyw harcerskich szczepu 

„Nomada” – 2.000 zł.  
•  Wsparcie jubileuszu OSP Zielątkowo – 

1.000 zł.  
•  Środki na działalność integracyjną (Fe-

styn Rodzinny, Dzień Dziecka, osiedlowa 
Wigilia, sprzątanie osiedla i lasku, impre-
zy integracyjne w świetlicy dla dzieci i 
młodzieży, koła zainteresowań typu sal-
sation, morsation, grupa TAI CHI, fitnes-
sowa, joga) – 25.000 zł.  

•  Wydatki bieżące – 400 zł.
SUCHY LAS
•  Integracja mieszkańców (WOŚP, Dzień 

Kobiet, Dzień Dziecka, kino plenerowe, 
dwa ogniska tematyczne, Dzień Chłopa-

zaDania LokaLne – na nie mieszkańcy 
mają bezpośredni wpływ
Zadania lokalne to takie zadania, które do budżetu Gminy wchodzą w odrębnym trybie, 
inaczej niż wszystkie pozostałe zadania budżetowe.  
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ka, obchody rocznicy Powstania Wielko-
polskiego) – 37.500 zł. 

•  Wydatki bieżące – 2.500 zł.  
•  Naprawa wiaty przy miejscu na ognisko, 

ul. Szkółkarska – 7.000 zł.
•  Pielęgnacja zieleni na terenie osiedla, 

uzupełnienie kory, ściółki, zastąpienie 
uschniętych roślin nowymi nasadzeniami 
– 3.000 zł.  

•  Zajęcia na świeżym powietrzu (marzec – 
listopad) – 9.938 zł. 

•  Projekt oświetlenia boiska na placu za-
baw Zająca Poziomki – 6.000 zł. 

•  Dofinansowanie obchodów 100-lecia 
OSP Suchy Las – 5.000 zł.

•  Dofinansowanie do budowy parku Nizin-
na / Borówkowa – 30.000 zł.  

•  Zagospodarowanie terenu między os. 
Szafirowym a myjnią (przedłużenie ul. 
Diamentowej) – nasadzenia, kosz na 
śmieci, sprzątanie terenu – 6.000 zł.

•  Tablica ogłoszeń na os. Szafirowym – 
1.400 zł.  

•  Ławki młodzieżowe z oparciem na przy-
stanku Suchy Las, os. Szafirowe – 850 zł.

•  Projekt oświetlenia na ul. Diamentowej – 
od Sucholeskiej do ronda na Szyszkowej 
– 4.500 zł.  

SUCHY LAS - WSCHÓD
•  Obchody 10-lecia powstania osiedla oraz 

integracja mieszkańców (Dzień Dziecka, 
Ognisko z Mikołajem, Smyczomarsze, 
kino plenerowe, gimnastyka i joga w te-
renie, nordic walking, turniej piłki siatko-
wej) – 60.000 zł.   

•  Inwestycje na terenie przyszłego parku 
przy ul. Rolnej – mostek, ławki, kosze – 
14.064 zł.

•  Środki na wydatki bieżące – 1.500 zł.  
•  Remont figurki Matki Boskiej oraz postu-

mentu u zbiegu ulic Rolnej i Bogusław-

skiego, program / projekt prac konserwa-
torskich – 6.000 zł.   

•  Stolik szachowy z ławkami / krzesłami 
(Teren Aktywnej Edukacji) – 5.500 zł.   

•  Nasadzenia drzew, roślin ozdobnych – 
20.000 zł.   

•  Wsparcie OSP Suchy Las w organizacji 
100-lecia jednostki – 5.000 zł.   

•  Wsparcie Koła Wędkarskiego „Przynęta” 
w organizacji zawodów wędkarskich z 
okazji Dnia Dziecka – 1.500 zł.    

•  Wyposażenie placu zabaw przy ul. For-
tecznej (centralny zestaw zabawek) – 
30.000 zł. 

ZIELĄTKOWO
•  Integracja społeczności – spotkania 

mieszkańców – 20.000 zł.
•  Ukwiecenie miejscowości (kolejne przy-

stanki, byliny itp.) – 2.500 zł.
•  Zagospodarowanie terenu zielonego przy 

ul. Sportowej – 10.000 zł.
•  Doposażenie świetlicy – 500 zł.  
•  Zagospodarowanie terenu przy kamieniu 

pamiątkowym przy OSP (utwardzenie 
kostką brukową powierzchni 3,5 x 3,5 m) 
– 2.324 zł.

•  Kosz na psie odchody 1 szt. – 1.200 zł. 
•  Wydatki bieżące i pozostałe – 2.500 zł. 
ZŁOTKOWO
•  Organizacja imprez – 15.000 zł. 
•  Wydatki bieżące – 2.500 zł. 
•  Dofinansowanie KGW – 3.000 zł. 
•  Dofinansowanie Klubu Sportowego Złoci 

Złotkowo – 2.000 zł.
•  Postawienie altany w miejscu przezna-

czonym na integrację mieszkańców  – 
11.236 zł.  

•  Zakup roślin na skwer przy cmentarzu – 
2.000 zł.

ZŁOTNIKI OSIEDLE
•  Dofinansowanie OSP Suchy Las – 2.000 zł.  

•  Zakup serca na nakrętki – 2.500 zł. 
•  Dofinansowanie KGW Złotniki – 5.000 zł. 
•  Warsztaty wyjazdowe mieszkańców – 

10.000 zł. 
•  Wydatki bieżące – 1.000 zł. 
•  Działalność integracyjna na rzecz lo-

kalnej społeczności (akcja Sprzątanie 
Osiedla, Koncert Walentynkowy, Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka / Dzień Matki, 
Dni Gminy Suchy Las, Złotnickie Święto 
Plonów, koncert rockowy, Grzybobranie, 
Wieczornica patriotyczna, Wigilia osie-
dlowa – 25.588 zł. 

ZŁOTNIKI WIEŚ
•  Roczna dzierżawa pomieszczenia gara-

żowego od Uniwersytetu Przyrodniczego 
– 738 zł.

•  Zakup i montaż stojaka na rowery (loka-
lizacja nad stawem) – 1.000 zł.

•  Zakup i montaż drogowskazu rowerowe-
go (lokalizacja przy pętli autobusowej) – 
1.300 zł.

•  Zakup przenośnej „ukrytej” kamery – 
1.500 zł. 

•  Integracja mieszkańców (Wiosenne sprzą-
tanie wsi, ogniska okolicznościowe, wy-
cieczka edukacyjna, ZAiKS) – 17.500 zł. 

•  Wydatki bieżące (zakup wiązanek oko-
licznościowych, art. biurowych itp.) – 
1.500 zł.

•  Kumulacja środków na doposażenie no-
wej świetlicy – 3.588 zł. 

•  Zakup stojącej popielniczki zewnętrznej 
(lokalizacja nad stawem) – 450 zł.

•  Zakup i montaż tablicy edukacyjnej po-
święconej zasadom prawidłowego dokar-
miania ptaków (lokalizacja nad stawem) 
– 2.000 zł. 

•  Wsparcie OSP Suchy Las w organizacji 
100-lecia jednostki – 1.000 zł.

nowe udogodnienie  
dla pasażerów zkP
Od 18 stycznia w autobusach ZKP Suchy Las można korzystać z terminali do sprzedaży 
biletów. Oznacza to, że w pojazdach gminnej komunikacji publicznej można kupić jednora-
zowy bilet czasowy lub bilet 24-godzinny przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub 
smartfona.

O tym, jak działa system informuje Za-
rząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
Po wejściu do autobusu na ekranie termi-
nala wystarczy wybrać bilet, a następnie 
przyłożyć do czytnika kartę płatniczą lub 
smartfon obsługujący technologię HCE lub 
NFC. Akceptacja transakcji trwa tylko pół 
sekundy. Pasażerowie mają do dyspozycji 
zakup jednorazowych biletów czasowych: 
do 15 minut (4 zł w taryfie normalnej), do 
45 minut (6 zł) i do 90 minut (8 zł) oraz 
krótkookresowy bilet 24-godzinny w ce-
nie 15 zł (na strefę A) lub 20 zł (na strefę 
A+B+C+D). 

Pakiet informacji dotyczący nowej 
możliwości zakupu biletów znajduje się 
na specjalnie stworzonym PORTALU PA-
SAŻERA – www.opspoznan.pl, w którym 
można np. sprawdzić historię zakupionych 
biletów, wystąpić o fakturę czy złożyć re-
klamację.

Terminale do sprzedaży biletów zostały 
zamontowane we wszystkich 21 autobu-
sach ZKP Suchy Las. – To rozwiązanie po-
zwoli nie wracać już do sprzedaży biletów 
papierowych w pojeździe, a pasażer ma 
już możliwość łatwego opłacenia przejaz-
du komunikacją miejską – dodaje Edward 

Miśko, prezes Zakładu Komunikacji Pu-
blicznej Suchy Las. 

bs
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Dla przypomnienia podajemy wyni-
ki z poprzednich lat: rok 2020 to 486.284 
ml zebranej krwi, rok 2021 – 497.759 ml. 
Rok 2022 okazał się kolejnym, w którym 
udało się poprawić wynik podczas akcji 
wyjazdowych. Dla Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu zebraliśmy 594.470 ml krwi. 

Członkowie klubu oraz jego sympatycy 
oddawali także krew w głównej siedzibie 
RCKiK przy ulicy Marcelińskiej w Pozna-
niu oraz w oddziałach terenowych – ponad 
95 litrów!

Klub HDK PCK Błękitna Kropelka 
przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie 
dziękuje za wsparcie działalności: Gminie 

Suchy Las, Zarządowi Osiedla Biedrusko, 
YouNick Technology Park, sołectwu Bog-
danowo, Rokietnickiemu Ośrodkowi Spor-
tu, Gminie Śmigiel, Gostyńskiemu Ośrod-
kowi Kultury Hutnik, Centrum Kultury  
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las.

Paweł Kolosza 
Prezes klubu 

Dzięki naszym krwiodawcom  
bijemy rekordy!
Nowy rok to czas podsumowań. Pragniemy poinformować naszych sympatyków  
o rewelacyjnym wyniku, który nasz Klub HDK PCK Błękitna Kropelka przy Urzędzie Gminy  
w Suchym Lesie osiągnął w 2022 roku. 

wiemy, gdzie i kiedy powstanie 
nowy komisariat
Gmina Suchy Las przekazała Policji w drodze darowizny nieruchomość o powierzchni  
2946 m2 pod budowę nowej, nowoczesnej siedziby komisariatu. Ten ma powstać  
w przeciągu najbliższych 5 lat i będzie znajdował się w Suchym Lesie u zbiegu ulic  
Poziomkowej i Stefańskiego. 

Umowa pomiędzy stronami została za-
warta 5 stycznia, a podpisy pod nią złożyli 
Wójt Gminy Grzegorz Wojtera oraz Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Poznaniu 
nadinsp. Piotr Mąka.

– O potrzebie powstania nowego, 
nowoczesnego komisariatu, który 
byłby komfortowym miejscem dla 
pracy sucholeskich policjantów, 
ale jednocześnie również dogod-
nym miejscem do obsługi klientów, 
naszych mieszkańców, mówiliśmy 
od wielu lat. Taką potrzebę artyku-
łowała Policja, ale także my jako 
sucholeski samorząd – mówi wójt 
Grzegorz Wojtera.     – To nasze 
zainteresowanie powstaniem nowe-
go komisariatu jest bezpośrednio 
związane z planowaną przez nas 
budową nowego urzędu. Projekt, 
który w tej chwili jest wykonywany, 
stawia na układ budynków umoż-
liwiających stworzenie pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 2 a nowym 
centrum administracyjnym gminy 
estetycznego terenu publicznego z 
dużą ilością zieleni. Wmontowanie 
w tę niezbyt dużą przestrzeń komi-
sariatu, uniemożliwiłoby realizację 
tej wizji. Trzeba pamiętać, że komi-
sariat to nie tylko budynek, ale także 
otoczenie – parkingi.  Dlatego bar-
dzo się ucieszyliśmy, kiedy Policja 
powiedziała, że bierze pod uwagę 
również zmianę lokalizacji, ale na 
terenie Suchego Lasu. Zaczęły się poszuki-
wania i ostatecznie wybraliśmy lokalizację 
przy skrzyżowaniu ulic Poziomkowej i Ste-

fańskiego.  Działki jako darowizna zostały 
przez nas przekazane dla Policji na rzecz 
Skarbu Państwa, na podstawie decyzji 
Rady Gminy. 

Wartość przekazanej nieruchomości 
została oszacowana na kwotę 1,5 mln zł. 
Gmina deklaruje także przekazanie środ-

ków na realizację samej inwestycji. Jak 
zaznacza Wójt, w całej Polsce komisariaty 
budowane są z udziałem samorządów lo-
kalnych. W różnych częściach kraju obo-
wiązują różne zasady, ale niepisana for-
muła jest taka, że zawsze występuje udział 
samorządu gminnego i powiatowego.

– Dopiero po ogłoszeniu przez Policję 
przetargu na budowę komisariatu dowiemy 
się, jaki jest faktyczny koszt tej inwestycji  
– wyjaśnia wójt Grzegorz Wojtera. – Wów-
czas także zacznie się jej montaż finanso-
wy, w którym udział będą brały 3 strony: 
Policja, Starosta Poznański i nasza Gmina.  

My na ten cel w budżecie zabezpie-
czyliśmy kwotę na poziomie 2 mln 
zł. Nasz udział jest duży, ale jestem 
przekonany o słuszności decyzji 
Rady Gminy i własnych działań. 
Kiedy zapytamy naszych mieszkań-
ców, co jest dla nich najważniejsze, 
jeżeli chodzi o gminę, to na pewno 
w pierwszej trójce priorytetów znaj-
dzie się bezpieczeństwo. Dlatego 
działając w imieniu i na rzecz jej 
mieszkańców, na pewno postępuję 
prawidłowo starając się nie tyl-
ko  zapewnić miejsce na powstanie 
komisariatu, ale również środki na 
realizację tego zadania. 

Współpraca przy budowie nowej 
siedziby Policji w Suchym Lesie nie 
jest pierwszym tego typu działaniem 
Gminy. Ta współpraca realizowana 
jest od wielu lat, na różnych płasz-
czyznach, a jej nadrzędnym celem 
jest bezpieczeństwo mieszkańców. 
Jedną z jej form jest właśnie wspar-
cie finansowe ze strony sucholeskie-
go samorządu, np. na dodatkowe 
patrole czy zakup radiowozów, nie-
zbędne remonty obecnej siedziby, 
która znajduje się na tyłach budyn-
ku Urzędu Gminy, wybudowanego  
w latach 80-tych minionego już 

wieku.  

BS
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Budowa ronda sprawiła,  
że ruch jest płynniejszy
W końcówce już minionego roku zakończono „Rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P z ul. Sucholeską, z drogą gminną ul. Perłową w Suchym Lesie”. 
Inwestycja, która kosztowała ponad 5 mln zł została zrealizowana przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu we współpracy z Gminą Suchy Las, która partycypowała  
w kosztach tego przedsięwzięcia.  

Ulica Sucholeska, na której powstało 
rondo, jest drogą powiatową, zarządzaną 
przez Powiat Poznański,  ale na terenie 
gminy Suchy Las. Gmina widząc potrze-
bę realizacji tej inwestycji wy-
stąpiła do Powiatu i wyraziła 
chęć udziału finansowego w 
tym przedsięwzięciu, co zostało 
wyrażone w zawartym porozu-
mieniu. Gmina swój finansowy 
udział miała w przygotowaniu 
dokumentacji projektowej, a na-
stępnie realizacji inwestycji – w 
wysokości 50% poniesionych 
kosztów. 

Wykonanie zadania było po 
stronie Zarządu Dróg Powia-
towych. – W ramach prac na 
skrzyżowaniu powstało ron-
do ze ścieżką rowerową oraz 
chodnikiem, przebudowana zo-

stała infrastruktura podziemna, powstała 
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. 
Przebudowane zostały również zjazdy  
i perony autobusowe, a na nowym rondzie 

posadzona została roślinność – informuje 
ZDP. 

– Przebudowa tej krzyżówki była dla 
nas ważna z kilku powodów – z jednej stro-
ny mamy mocno obciążoną ruchem dro-
gę powiatową – ul. Sucholeską, z drugiej 
strony jest strefa aktywizacji gospodarczej 
– ul. Perłowa i ul. Powstańców Wlkp. z za-
budową mieszkaniową – mówi Marcin Bu-
liński, Zastępca Wójta Gminy Suchy Las. 
– Zwykle rondo na takiej krzyżówce jest 
najlepszym rozwiązaniem, ponieważ po-
prawia płynność ruchu, ułatwia włączenie 
się do ruchu pojazdów z ulic podporząd-
kowanych. Było to dla nas ważne także ze 

względu na autobusy komunika-
cji publicznej. Teraz wyjazd z ul. 
Powstańców na ul. Sucholeską 
jest dla nich łatwiejszy i bez-
pieczniejszy. 

Jak podkreśla Zastępca Wój-
ta, rozbudowa skrzyżowania jest 
bezpośrednio związana z inną 
komunikacyjnie strategiczną 
inwestycją w tej części gminy. 
Chodzi mianowicie o zadanie 
pn. „Integracja węzłów na pół-
nocnej obwodnicy towarowej m. 
Poznania z miejskim transportem 
zbiorowym”, które jest obecnie 
na etapie projektowania. 
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www.optykmichalak.pl

suchy las, plac nowy rynek 2  (lokal pomiędzy pocztą,  

a piekarnią pabich), tel. 535 993 155
zapraszamy pn - pt: 10:00 - 18:00  

 OPRaWy kORekcyjne – Rabat  dO 50%

na haSłO: Gazeta SuchOLeSka – 10% Rabatu

OkuLaRy PRzecIWSłOneczne – Rabat  40%

 MaRkOWe SOczeWkI PROGReSyWne      

nIkOn I jzO – Rabat dO 80%

PROfeSjOnaLne badanIe WzROku  
Rabat 100 zł

optyk_michalak  optykmichalak

indywidualne podejście do potrzeb klienta, to cel który 

przyświeca naszej rodzinnej firmie od 1992 roku.

 

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

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

www.ubezpieczeniasucholeskie.pl
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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.

Z obowiązku tego zwolnieni są tylko 
właściciele nieruchomości wyposażo-
nych w przydomową oczyszczalnię ście-
ków, spełniającą wymagania określone w 
przepisach odrębnych.

Gmina i spółka wodociągowo-kanaliza-
cyjna Aquanet S.A. w ramach inwestycji re-
alizowanych w ostatnich latach rozbudowały 
sieć kanalizacyjną na terenie naszej gminy, 
dając możliwość dostępu do nowo wybudo-
wanej sieci kanalizacji sanitarnej i podniesie-
nia poziomu życia jej mieszkańców.  

Korzystanie ze zbiorczej sieci sanitar-
nej niesie ze sobą wiele korzyści, a mia-
nowicie:
•  podłączając posesję do sieci kanalizacyj-

nej chronimy wody gruntowe oraz lokal-
ne rzeki

•  odprowadzanie ścieków do kanalizacji sa-
nitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie 
szczelnego zbiornika bezodpływowego; 

•  skanalizowana posesja to koniec kłopo-
tów z przepełnionym „szambem”, nie 
trzeba już myśleć nad terminowym za-
mawianiem usług wywozu ścieków po-
jazdem asenizacyjnym; 

•  podłączając posesję do kanalizacji sa-
nitarnej podnosimy jej standard, co ma 
wpływ na wartość nieruchomości – do-
datkowy atut w przypadku ewentualnej 
sprzedaży; 

•  dostosowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej naszej gminy do standardów europej-
skich. 

Aby pomóc w wypełnieniu ustawo-
wego obowiązku, zapraszamy każdego 
mieszkańca do Urzędu Gminy Suchy Las,  
w celu skorzystania z Programu Aquanet, 
w ramach którego Aquanet podłączy nie-
ruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej 
za 2.500 zł brutto (kwotę można rozłożyć 
na raty). Warunki, jakie należy spełnić, by 
zakwalifikować się do Programu znajdują 
się w informacji obok. 

Beneficjentami są osoby fizyczne, któ-
rych nieruchomości wyposażone są w 
zbiornik bezodpływowy lub w przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków.

Właściciele firm oraz obiektów uży-
teczności publicznej lub wspólnot czy 
spółdzielni mieszkaniowych położonych 
na nieruchomościach, przy których znaj-
duje się sieć kanalizacji sanitarnej bez wy-
budowanego przyłącza, w celu spełnienia 
ciążącego obowiązku, zobowiązani są do 

złożenia w Aquanecie wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia. Po uzyskaniu ww. 
warunków przyłącze kanalizacyjne i insta-
lację zewnętrzną właściciel nieruchomości 
buduje we własnym zakresie. 

Nowe przepisy, które weszły w życie 
9 sierpnia 2022 roku, tj. ustawa z dnia 7 
lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1549), mówią że na gmi-
nę zostanie nałożona kara pieniężna, jeśli 
nieruchomości położone przy istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej nie zostaną do 
niej przyłączone. 

Aby wywiązać się z tego obowiązku, 
przyłączenia w naszej gminie muszą 
osiągnąć co najmniej 98%. W pozosta-
łych 2% mogą znajdować się wyłącznie 
te nieruchomości, których właściciele 
otrzymali negatywne warunki przyłą-
czeniowe od Aquanet S.A. 

Na dziś w gminie podłączonych do 
sieci kanalizacji sanitarnej jest 96% nie-
ruchomości, oznacza to, że nie spełnia-
my ustawowych wymagań. Dlatego drogi 
Mieszkańcu jeśli masz okazję skorzystaj z 
Programu Aquanet i przyłącz swoją nieru-
chomość do sieci kanalizacji sanitarnej na 
korzystnych warunkach. 

Należy zwrócić uwagę, że zrzucanie 
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest 
korzystniejsze ekonomicznie w porówna-

niu do kosztów odbioru i wywozu ścieków 
przez wozy asenizacyjne.

Jeśli jednak w naszej gminie nie zosta-

Bądź eko i podłącz 
nieruchomość do sieci  
kanalizacji sanitarnej
Przypominamy, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest 
obowiązkiem właściciela. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

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.

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.
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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.

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.

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.

NA SPECJALNYCH WARUNKACH

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.

nie osiągnięty ustawowy poziom przyłą-
czeń nieruchomości do sieci, to naliczona 
kara zostanie pokryta z odprowadzanych 
podatków wszystkich mieszkańców gminy 
Suchy Las. Natomiast na osoby, które nie 
spełnią ustawowego obowiązku przyłącze-
nia nieruchomości do sieci, będą nakładane 
kary grzywny – zgodnie z art. 121 ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 
r. poz. 479.), a mianowicie: w razie nie-
wykonania obowiązku może być nałożona 
grzywna w celu przymuszenia w kwocie do 
10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej w kwocie do 50.000 
zł. Grzywna w celu przymuszenia może być 
nakładana kilkukrotnie w tej samej lub wyż-
szej kwocie, nieprzekraczającej 50.000 zł, a 
w stosunku do osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej do kwoty 200.000 zł.

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 dla dobra przy-
szłych pokoleń – naszych dzieci i wnuków. 

W przypadku pytań zapraszamy do 
kontaktu z pracownikiem Referatu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las. 
Numer kontaktowy do osoby merytorycz-
nej: 61 8 926 580.

Danuta Kałążna
Referat Ochrony Środowiska

UGSL

Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzię-
cia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się 
z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych 
wyrobów azbestowych.
Kto może skorzystać z dofinansowania?

Do wzięcia udziału w programie likwidacji wyro-
bów zawierających azbest uprawnione są podmioty 
nieprowadzące działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Pra-
wo przedsiębiorców, posiadające lub mające w zarzą-
dzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, 
na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po 
złożeniu wniosku do urzędu gminy właściwego według 
miejsca położenia nieruchomości.
Co podlega dofinansowaniu?
•  demontaż wyrobów zawierających azbest z nierucho-

mości znajdujących się na terenie powiatu poznań-
skiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie 
tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

•  zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się 
na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, trans-
port i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?
Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie 

Gminy poprawnie wypełniony wniosek w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. Formularz 
wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze 
Obsługi Interesanta, jest również dostępny w BIP 
Urzędu Gminy / Urząd Gminy Suchy Las / Referaty i 

samodzielne stanowiska / Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.
Czy każdy otrzyma dofinansowanie?

Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnio-
ski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypad-
ku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawie-
rający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.
Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 
2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych 
na realizację zadania.
Ile to kosztuje?

Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszko-
dliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100%.
Uwaga!

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą fi-
nansowane koszty związane z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty 
związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po de-
montażu wyrobów zawierających azbest. Urząd Gminy 
Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych 
wniosków.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2022 roku 
i u których, z przyczyn nieleżących po ich stronie, nie 
doszło do realizacji zadania, nie są zobowiązani do 
ponownego składania wniosku w roku 2023. Reali-
zacja tych wniosków odbywać się będzie w pierwszej 
kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi swoją dalszą 
chęć uczestniczenia w programie likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. O swoim zainteresowaniu wy-
konaniem zadania, wnioskodawca winien powiadomić 
pisemnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

SKORZYSTAJ Z DOfINANSOWANIA NA USUNIĘCIE AZBESTU
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OD CZEGO ZACZĄĆ? 
DLA NOWYCH MIESZKAńCÓW 
– zabudowa jednorodzinna

W Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 13 
w Suchym Lesie należy złożyć deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz informację o 
zapotrzebowaniu na brązowy pojemnik na 
odpady BIO (w tym i zielonych). Należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty. 
–  zabudowa wielorodzinna (wspólno-

ty mieszkaniowe) 
W imieniu mieszkańców wspólnoty, de-

klarację o wysokości opłaty składa zarząd-
ca lub inny powołany podmiot władający 
nieruchomością. 
W CZYM GROMADZIĆ ODPADY? 

Pojemniki i worki dostarcza ZGK Suchy 
Las Sp. z o.o. na podstawie złożonych ww. 
dokumentów w Urzędzie Gminy. Kolejne 
worki dostarczane są w trakcie odbioru od-
padów na zasadzie 1 za 1, tzn. za 1 wysta-
wiony worek z odpadami dostarczany jest 
1 nowy worek. 
KIEDY ODBIERANE SĄ ODPADY? 

Odpady odbierane są zgodnie z har-
monogramem dostarczanym przez ZGK, 
który dostępny jest również na stronie  
www.zgksuchylas.eu. 
CO WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ  
W DNIU ZBIÓRKI? 

W dniu zbiórki do godz. 7.00 trzeba 
koniecznie wystawić przed posesję (w 
widocznym miejscu) kolorowe worki z 
odpadami gromadzonymi selektywnie. 
Pojemniki z odpadami zmieszanymi i BIO 
mogą być umieszczone w tzw. boksie, 

jednak zalecane jest również wystawianie 
pojemników przed posesję w dniu odbio-
ru. W przypadku osób starszych lub osób, 
które nie są w stanie wystawić pojemnika 
przed posesję, pojemnik można przygoto-
wać w boksie przy furtce, ale nie na końcu 
pomieszczenia za innymi pojemnikami lub 
workami. 
W DNIU ZBIÓRKI

Jeżeli worki nie zostaną wystawione w 
odpowiednim czasie, a pracownicy znajdu-
ją się na wysokości kolejnych posesji lub 
zakończyli odbiór na danej ulicy, to nie 
ma możliwości, by auto zostało ponownie 
skierowane na daną nieruchomość. Wy-
konane trasy przejazdu stwierdzane są na 
podstawie systemu nawigacji satelitarnej 
GPS oraz systemu wideorejestracji. Worki 
należy zakleić lub zawiązać (w celu zabez-
pieczenia przed np. rozwianiem odpadów). 
Pamiętajmy, że ZGK odpowiada za odpady 
dopiero po ich odebraniu. 
JEŚLI MASZ ZA MAŁO WORKÓW  
DANEGO KOLORU... 

W takim przypadku należy pobrać do-
datkowe worki w siedzibie ZGK Suchy 
Las przy ul. Obornickiej 149 w Suchym 
Lesie lub PSZOK Chludowo przy ul. Go-
Ięczewskiej 22a w Chludowie. Nie ma 
możliwości wystawiania worków innych 
niż dostarczanych przez ZGK. 
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 

Zasady segregacji dostępne są obok. 
CO SIĘ STANIE, JAK WŁOŻĘ ODPADY 
PAPIERU DO ŻÓŁTEGO WORKA? 

Niestety nie zostaną odebrane, ponieważ 
papier powinien trafić do worka w kolorze 

niebieskim. Opis kolorów worków do kon-
kretnych odpadów wskazany jest obok.  
ILE MUSI BYĆ ODPADÓW W WORKU, 
ABY GO WYSTAWIĆ? 

Co najmniej 50% pojemności. Wysta-
wianie mniejszej ilości np. dwóch butelek 
szklanych jest po prostu marnotrawstwem. 
Pamiętajmy, że każdy ma wpływ na koszty 
gminnego systemu. 
W TOBIE SIŁA! 

Pamiętajmy, że kartony należy złożyć, 
zgnieść itd. W ten sposób odpady zostaną 
zabezpieczone np. przed deszczem. 
NOWY ODPAD? 

Jeśli pojawi się problem z klasyfika-
cją odpadu – można napisać do ZGK: 
segregacja@zgksuchylas.eu lub zadzwo-
nić: 61 8 125 160 wew. 5 (w godz. 7.00-
15.00 od poniedziałku do piątku).
ZŁOTA ZASADA 

Wszystko, co znajduje się na liście odpa-
dów zbieranych selektywnie należy wrzucać 
do worków! Pozostałe odpady trafiają do po-
jemnika na odpady niesegregowane (zmie-
szane), z wyłączeniem odpadów niebezpiecz-
nych, pobudowlanych i problemowych. 

Z RESZTĄ JEST PSZOK! 
Coraz większą frekwencją cieszy się 

PSZOK Chludowo przy ul. Golęczewskiej 
22a w Chludowie. To właśnie w tym punk-
cie można oddać znaczną część odpadów, 
których nie można umieścić w worku lub 
pojemniku. Świetlówki, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, farby, meble i wie-
le innych – zasady funkcjonowania punktu 
dostępne są na www.zgksuchylas.eu.  
DODATKOWE ZBIÓRKI  
WG HARMONOGRAMU 

Zgodnie z obowiązującym harmono-
gramem dwa razy w roku ZGK odbiera 

Gospodarka odpadami w gminie

Dla kogo dofinansowanie 
Z dofinansowania mogą skorzystać 

mieszkańcy powiatu, w tym gminy Suchy 
Las. 
Nowe, wyższe kwoty dofinansowania

W 2023 roku wysokość dotacji wynosić 
będzie 100% kosztów kwalifikowanych, 
ale nie więcej niż:
1.  podłączenie do sieci ciepłowniczej – 

10 000 zł,
2.  ogrzewanie elektryczne – 10.000 zł,
3.  kocioł na biomasę – 10.000 zł,
4.  ogrzewanie gazowe – 10.000 zł,
5.  ogrzewanie olejowe – 10.000 zł,

6.  pompa ciepła – 15.000 zł,
7.  pompa ciepła wraz z instalacją fotowol-

taiczną – 20.000 zł,
8.  ogrzewanie elektryczne wraz z instala-

cją fotowoltaiczną – 20.000 zł.
Wniosek

Wniosek można pobrać ze strony: bip.
powiat.poznan.pl/Środowisko/Likwidacja 
źródeł niskiej emisji. Należy go złożyć do 
31 sierpnia br. bezpośrednio w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu, koresponden-
cyjnie lub elektronicznie przez ePUAP. 
Dotacje będą przyznawane do wyczerpania 
środków finansowych. 

Informacje
Szczegółowe informacje dostępne są 

na stronie powiatu: powiat.poznan.pl. In-
formacji udzielają także pracownicy Sta-
rostwa pod numerami telefonów: 61 8410 
545, 61 2269 233, 61 8410 750.

w tym roku kopciuchy do wymiany. 
można otrzymać dotację
Zgodnie z wielkopolską uchwałą antysmogową, w tym roku należy wymienić kotły  
bezklasowe. Ostateczny termin mija 1 stycznia 2024 roku. Warto przy tej okazji skorzystać  
z oferty Powiatu Poznańskiego, który po raz kolejny uruchomił dofinansowanie na 
likwidację urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na 
proekologiczne systemy ogrzewania. 
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odpady problemowe (drobna elektroni-
ka, puszki po farbach, świetlówki itd.) w 
określonych punktach na terenie gminy. 
Natomiast jeden raz w roku zbiera odpady 
wielkogabarytowe (meble, dywany, wy-
kładziny, rowery itd.), które w dniu zbiór-
ki od godz. 7.00 muszą być wystawione 
przed posesje. Szczegóły dostępne są na  

www.zgksuchylas.eu. 
ŻÓŁTA NAKLEJKA OSTRZEŻENIE 

Jeżeli w dniu zbiórki pracownicy ZGK 
zostawią żółtą naklejkę z napisem „Ostrze-
żenie”, to znaczy, że odpady były źle po-
segregowane. Na naklejce podany jest nu-
mer telefonu, pod którym można uzyskać 
informację na czym polegało naruszenie. 

Otrzymanie jednej naklejki nie skutkuje 
podniesieniem opłaty za gospodarowanie 
odpadami, jednak utrzymująca się błędna 
segregacja jest już podstawą do admini-
stracyjnej zmiany stawki – na dwukrotnie 
wyższą. 
USZKODZONY POJEMNIK

Należy zgłosić do ZGK. 

PaPier 
 
niebieskie: 
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa  
wielorodzinna)
TAK należy wrzucać 
• papier piśmienny • gazety, czasopisma, 
gazetki reklamowe • ulotki, katalogi  
• książki, zeszyty • opakowania tekturowe  
• kartony, tekturę falistą • ścinki 
papierowe • gilzy papierowe • koperty 
bez okienek

ODPADY BIO (w tym  
i ZIELONE) 
 
brązowe pojemniki (zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna)
TAK należy wrzucać (luzem, bez worków) 
• trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione 
gałęzie • owoce i warzywa oraz ich obierki, 
fusy po kawie i herbacie, przeterminowaną 
żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości

metaLe i tworzYwa  
sztuczne  
 
żółte:  
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa  
wielorodzinna)
TAK należy wrzucać 
• zgniecione i puste butelki po napojach 
(bez nakrętek) • zgniecione i puste butelki 
po chemii gospodarczej (bez nakrętek) • 
plastikowe nakrętki, kapsle • aluminiowe 
puszki po napojach i konserwach • metale, 
opakowania z metali • worki, reklamówki • 
koszyczki po owocach • metalowe zakrętki 
od słoików • drobne metale • czyste 
doniczki, skrzynki, wiaderka (nie po farbach) 
• niezanieczyszczoną folię: stretch, białą, 
kolorową • czyste opakowania po jogurtach, 
śmietanie, margarynie i maśle • rozdrobnione 
(połamane) mieszczące się w worku 
plastikowe meble ogrodowe bez elementów 
metalowych, obić materiałowych itp. • taśmy: 
bandówki • kartony po mleku, soku, śmietanie 
i innych napojach

SZKŁO KOLOROWE   
 
zielone:  
worki (zabudowa jednorodzinna)  
i pojemniki (zabudowa  
wielorodzinna)
TAK należy wrzucać 
• butelki ze szkła barwionego po napojach 
(bez nakrętek) • słoiki ze szkła barwionego 
bez nakrętek, zacisków, a także gumowych 
uszczelek

SZKŁO BEZBARWNE   
 
białe worki (zabudowa  
jednorodzinna) i zielone  
pojemniki z oznaczeniem/opisem  
na białym tle (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać 
• butelki ze szkła bezbarwnego po napojach 
(bez nakrętek) • słoiki ze szkła bezbarwnego 
(bez nakrętek, zacisków, a także gumowych 
uszczelek)

W roku 2022 posadzono łącznie 92 szt. 
drzew liściastych i 25 szt. drzew iglastych 
(Jelonek – 51 szt., Suchy Las – 30 szt., Go-
lęczewo – 22 szt., Chludowo – 12 szt., Bie-
drusko – 1 szt., Złotniki Osiedle Grzybowe 
– 1 szt.). Nasadzenia te zostały zrealizo-
wane w ramach środków przeznaczonych 
na zagospodarowywanie terenów zieleni 
oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych. 

Dodatkowo posadzono 39 szt. drzew w ra-
mach zadań lokalnych (Złotniki Osiedle – 
22 szt., Osiedle Suchy Las – 8 szt., Osiedle 
Suchy Las-Wschód – 9 szt.). 

Wybierając lokalizacje pod nowe drzewa 
musimy zwrócić uwagę na wiele kwestii 
m.in. na: istniejącą zieleń, widoczność przy 
drogach, zjazdach, chodnikach, oznakowa-
nie drogowe, oświetlenie uliczne, istniejącą 
infrastrukturę podziemną oraz plany inwe-
stycyjne. Niestety, często zdarza się, że pasy 
zieleni przy nowo wybudowanych drogach, 

ciągach pieszych czy rowerowych są na tyle 
wąskie i zagospodarowane infrastrukturą 
towarzyszącą, że nie ma już miejsca na sa-
dzenie drzew. Należy mieć na względzie, że 
drzewo do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
potrzebuje odpowiedniej przestrzeni, dla-
tego należy zadbać o wybór odpowiedniej 
lokalizacji oraz materiał szkółkarski pierw-
szej jakości. 

Pamiętajmy, że w momencie sadzenia 
drzewa są małe, ale z każdym rokiem będą 
coraz większe, zarówno ich korona, jak i 
system korzeniowy. 

Anna Stachowiak
Referat Ochrony Środowiska

UGSL

Co roku sadzimy drzewa
Referat Ochrony Środowiska prowadzi nie tylko postępowania związane z uzyskaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew stwarzających zagrożenie, zamierających, martwych czy 
kolidujących z inwestycją, ale również realizuje nasadzenia drzew na terenie gminy. 
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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI
terminY  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

RODZAJ CZYNNOŚCI

do 10 lutego Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

do 17 marca Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

do 24 marca weryfikacja wniosków przez komisję Rekrutacyjną

 30 marca wywieszanie list kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

do 3 kwietnia Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

5 kwietnia wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

do 12 kwietnia wniosek rodziców do komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie  
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

do 17 kwietnia Odpowiedź komisji Rekrutacyjnej 
 – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

do 21 kwietnia Odwołanie rodziców od decyzji komisji Rekrutacyjnej  
do dyrektora przedszkola

 do 27 kwietnia Odpowiedź dyrektora na odwołanie

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI
terminY  

w postępowaniu 
uzupełniającym

RODZAJ CZYNNOŚCI

do 28 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

do 10 maja weryfikacja wniosków przez komisję Rekrutacyjną

12 maja Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

do 18 maja Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

19 maja wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

terminY  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

terminY  
w postępowaniu 
uzupełniającym

RODZAJ CZYNNOŚCI

Od 10 lutego 
do 3 marca do 5 kwietnia 

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 16 marca do 27 kwietnia
weryfikacja przez komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do placówki i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków

 23 marca 9 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30 marca do 11 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
w postaci pisemnego oświadczenia

5 kwietnia 12 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych 
przedszkoli oraz szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady Gminy nr XXiX/325/17 z dnia 30 marca 
2017 r. w przypadku oddziału dwujęzycznego klasy Vii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła ii  
w Suchym Lesie, wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć   
w terminie 12.04-28.04.2023 r. 

GMINNE PRZEDSZKOLA 
i SZKOŁY PODSTAWOWE 

•  Przedszkole w Zespole Szkół  
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. 
w Biedrusku
ul. Ametystowa 2, Biedrusko 62-003,  
tel. 61 8119 527
www.przedszkolewbiedrusku.
eprzedszkola.pl

•  Przedszkole w Chludowie w Zespole 
Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie
ul. Kościelna 12, 62-001 Chludowo,  
tel. 61 2500 305
www.chludowo.pl/chludowo-przedszkole

•  Przedszkole w Golęczewie w Zespole 
Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie
ul. Oświatowa 1, 62-001 Golęczewo,  
tel. 61 2500 308
www.chludowo.pl/goleczewo-
przedszkole

•  Przedszkole „Leśnych Ludków”  
w Suchym Lesie
ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las, 
tel. 61 8125 300
www.przedszkole.suchylas.pl

•  Szkoła Podstawowa nr 1  
im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie
ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las,  
tel. 61 8125 191
www.sp.suchylas.pl

•  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 
Pawła II w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las  
– siedziba szkoły 
ul. Konwaliowa 4,  62-002 Suchy Las  
– drugi budynek, klasy 1-3, 
tel. 61 8117 162 – Sekretariat  
ul. Poziomkowa
tel. 61 2500 135 – Sekretariat  
ul. Konwaliowa
www.suchy-las.com

•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo  
– siedziba szkoły
ul. Dworcowa 59, 62-001 Golęczewo  
– filia szkoły, klasy 1-3
tel. 61 2500 301 – Sekretariat  
w Chludowie
tel. 61 2500 303 – Sekretariat  
w Golęczewie
www.chludowo.pl

•  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. 
w Biedrusku
ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko 
tel. 61 8123 080
www.biedrusko.edu.pl

REKRUTACJA 2023/2024 DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,  
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SUCHY LAS
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Sucholeską tradycją stały się też statu-
etki Dębowego Liścia wręczane co roku 
wybitnym postaciom związanym z naszą 
gminą. Podczas koncertu zostanie wręczo-
na kolejna statuetka. Kto otrzyma ją w tym 
roku?

Kasia Moś reprezentowała Polskę pod-
czas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2017 
roku. Ukończyła szkołę muzyczną im. 
Fryderyka Chopina w Bytomiu, w klasie 
wiolonczeli i fortepianu oraz Akademię 
Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej. Wokalistka ma na koncie 
muzyczne przygody telewizyjne – była 
finalistką III edycji programu „Must be 
the Music” oraz wzięła udział w 8. edy-
cji show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.  
W 2015 roku wydała swój debiutancki 
album INSPINATION, natomiast w 2018 

roku nakładem wydawnictwa Agora ukazał 
się album „Retro” Jerzego Maksymiuka  
i Janusza Olejniczaka, na którym Ka-
sia gościnnie zaśpiewała kilka utworów.  
2021 rok to premiera płyty MONIUSZ-
KO200, gdzie wraz z orkiestrą AUKSO 
Kasia Moś nagrała współczesne inter-
pretacje utworów Stanisława Moniuszki. 
Kasia Moś nagrała również płytę z utwo-
rami „Karin Stanek” w zupełnie nowych, 
nieoczywistych i nowoczesnych klubowy 
aranżacjach. W listopadzie 2022 roku od-
była się premiera jej najnowszego singla 
pt. „Zapomnij”, do którego do współpracy 
został zaproszony Leszek Możdżer.

Orkiestra Dęta z Chludowa gromadzi 
w swoich szeregach ludzi, którzy kochają 
muzykę, amatorów często uczących się 
samodzielnie, których niesamowity upór, 
chęci i czas poświęcony na wielogodzin-

ne ćwiczenia przyczyniły się do pięknego 
dorobku jakim jest ponad 70 lat istnie-
nia chludowskiej Orkiestry Dętej. Pasja 
muzykowania często jest przekazywana  
z pokolenia na pokolenie, a ta skarbnica do-
świadczeń przekłada się na coraz większą 
różnorodność prezentowanego repertuaru.

Koncert pod patronatem wójta Gminy Suchy Las  
Grzegorza wojtery.

21 lutego, godz. 19.00
Hala sportowa Gminnego Ośrodka 
Sportu
Ul. Szkolna 20, Suchy Las

Bilety: 70/50 zł (N/U) 
do nabycia w sekretariacie Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy 
Suchy Las przy ul. Szkolnej 16  
(pon 9:30-17:30, wt-pt 8:00-16:00)  
oraz na www.bilety24.pl.

Organizatorzy:
Centrum Kultury i Biblioteka  
Publiczna Gminy Suchy Las
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta  
w Chludowie
Urząd Gminy Suchy Las

koncert ostatkowy orkiestry 
Dętej z Chludowa z kasią moś
Koncerty Ostatkowe Orkiestry Dętej z Chludowa to już nasza sucholeska tradycja.  
Tym razem wspólnie z Orkiestrą gościnnie wystąpi Kasia Moś. Koncert odbędzie się  
21 lutego 2023 roku w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie,  
natomiast bilety będą do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
oraz na portalu Bilety24.pl.
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nowe zajęcia 
dla seniorów  
i dorosłych!

Zapraszamy na zajęcia Medytacja  
w Ruchu, z którymi można wspaniale 
rozpocząć tydzień. Zajęcia opierają się 
na technice Qigong, dzięki której moż-
na nauczyć się świadomego ruchu oraz 
oddechu i nabrać energii. Zajęcia popro-

wadzi Karolina Kontschyts – terapeutka, 
instruktorka Qigong.

Zajęcia będą obywały się w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy 
Suchy Las, w poniedziałki o 9:45 – 11:00, 
koszt zajęć 15 zł za zajęcia, ze zniżką na 
Sucholeską Kartę Seniora 50% zniżki, 
pierwsze zajęcia odbędą się 13 lutego. 
Rozpoczęcie zajęć uzależniamy od stwo-
rzenia się grupy.

Z twórczością Osieckiej zmierzyła się 
Maja Kleszcz, określana przez krytyków 
i prasę jako jedna z najlepszych polskich 
wokalistek. Jak przyznała w jednym  
z wywiadów, miała pewne obawy przed 
nagrywaniem utworów Osieckiej, ponie-
waż weszły one już do narodowego kano-
nu. Wokalistka wyznała, że podczas pracy 
na aranżacjami nie chodziło o zaskoczenie 

słuchacza i radykalne zmiany: Chciałam, 
by wybrzmiała treść tych piosenek. Za-
leżało nam na podróży do czasów, kiedy 
muzyka była grana przez człowieka, dla 
człowieka. Nie ma tu upiększeń, to surowe 
bicie serca. Kleszcz, określana przez pra-
sę polską Amy Winehouse czy Ellą Fit-
zgerald, z właściwym sobie podejściem 
retro, interpretuje największe przeboje 

będące kamieniami milowymi polskiej 
piosenki, między innymi Niech żyje bal, 
Uciekaj moje serce, Na całych jeziorach 
czy Nim stanie dzień.

Maja Kleszcz // Osiecka De Luxe
sala widowiskowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16
62-002 Suchy Las
bilety: 70/50 zł do nabycia w sekreta-
riacie CKiBP (pon 9:30-17:30, wt-pt 
8:00-16:00) oraz na www.bilety24.pl

maja kleszcz i osiecka De Luxe
Agnieszka Osiecka jest autorką niemal 2000 tekstów piosenek. Była ikoną czasów,  
w których przywiązywało się wagę do tego, o czym się śpiewa. Jej piosenki,  
wykonywane przez wielu artystów, stawały się przebojami.
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Paryż, Rzym, Nowy Jork, Wenecja, 
Londyn, Monachium... – ileż tam imponu-
jących budynków, słynnych placów i pięk-
nych parków. Każde z tych miast ma inną 
historię i niepowtarzalny klimat, a dzięki 
mistrzowskim ilustracjom, które mają cza-
rujący wręcz charakter nabraliśmy jeszcze 
większej ochoty na to, by odwiedzić je 
wszystkie.

Tworzona od końca lat 50. seria albu-
mów ukazuje najsłynniejsze miasta świata 
z ich znakomitymi zabytkami oraz niezwy-
kłymi zakątkami, składającymi się na ich 

wyjątkowy charakter. Przewodniki z serii 
„Oto jest...” przyniosły swojemu twórcy 
międzynarodową sławę i wciąż zachwyca-
ją młodych czytelników na całym świecie. 

W Polsce nakładem Wydawnictwa 
Dwie Siostry ukazało się 6 z liczącej  
aż 18 tytułów serii. Na ich podstawie przy-
gotowana została prezentowana w CKiBP 
wystawa. 

„Pandemiczny” czas mamy za sobą.  
W roku 2022 powróciliśmy do funkcjo-
nowania w pełni, dzięki czemu mogliśmy 
zrealizować plany związane z zaprasza-
niem autorów, jak i organizacją warszta-
tów, animacji czy mikrowypraw. Był to 
również rok małych, bo małych, ale za-
wsze sukcesów. Dzięki dotacji finansowej 
w wysokości 6000,00 zł otrzymanej w 
ramach projektu Partnerstwo dla Książki 
zorganizowaliśmy zajęcia, podczas któ-
rych przybliżona została naszej lokalnej 
społeczności postać Patronki Roku 2022 
Marii Konopnickiej. Projekt ten cieszył 
się dużym zainteresowaniem zwłaszcza  
w kontekście prowadzonych w sposób in-
nowacyjny lekcji bibliotecznych, jak i spo-
tkań z literaturą na łonie natury w trakcie 
trwania mikrowypraw. Okazuje się, że jest 
wśród nas mnóstwo osób, w których życiu 
obcowanie z literaturą, bez względu na 
miejsce, odgrywa naprawdę istotną rolę. 

W roku 2022 aktywnie, to znaczy ko-
rzystając w sposób regularny z naszych 
zbiorów, spędziło z nami czas aż 5705 czy-
telników. Łącznie wypożyczyli oni dokład-
nie 101553 publikacje. Korzystali przede 
wszystkim z literatury w formie tradycyj-
nej, czyli książek, ale równie chętnie się-
gali też po audiobooki. Znalazła się wśród 
nich także spora grupa osób lubiących no-
woczesny typ książki czyli ebook. Z zaso-

bów dostępnych na platformie Legimi oraz 
Empik Go wypożyczonych przez nich zo-
stało ponad 4000 tytułów. Nasz księgozbiór 
został wzbogacony o kolejnych 4433 wo-
luminy i 381 audiobooków, z czego część 
została zakupiona za pieniądze otrzymane 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Podsumowanie pracy biblioteki i dzia-
łalności czytelniczej zamyka wyróżnienie 
najaktywniejszych z tysięcy, jak pokazują 
dane, czytelników. Najbardziej zaczytany-
mi dorosłymi okazały się panie: Mirosła-
wa Tritt, Henryka Raszewska oraz Barbara 
Zdun. Wśród młodzieży nagrody otrzyma-
li: Jeremiasz Wróbel, Antonina Ratajczyk 
i Anna Dziadoń. Za najbardziej aktywne 
dzieci uznano: Czesława Marszewskiego, 
Jeremiasza Woźniaka i Stanisława Stodol-
nego. Wszystkim wyróżnionym czytelni-
kom jeszcze raz serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszego aktywnego uczestni-
czenia w życiu kulturalnym Centrum Kul-
tury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy 
Las. Będzie ku temu nieco więcej okazji, 
bowiem w roku 2023 uruchomione zostaną 
dodatkowe soboty, w które będzie można 
skorzystać z naszych zbiorów między go-
dziną 9:00, a 13:00. Harmonogram sobót 
udostępniony zostanie na stronie interne-
towej www.osrodekkultury.pl oraz facebo-
okowym profilu. Serdecznie zapraszamy.

Podsumowanie roku czytelniczego
14 stycznia w sali widowiskowej sucholeskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegły rok pracy biblioteki oraz współtworzących 
ją czytelników. Tradycyjnie niektórzy z nich otrzymali za swą szczególną aktywność 
wyróżnienia.

Przez kSiąŻkĘ 
Do SerCa

Zapraszamy naszych Czytelników 
i Czytelniczki do wzięcia udziału  
w walentynkowej zabawie. W tym 
roku odbędzie się ona pod hasłem 
Przez KSIĄŻKĘ Do SERCA. Każdy, 
kto 14 lutego (wtorek) odwiedzi su-
choleską bibliotekę lub którąś z na-
szych filii bibliotecznych, będzie miał 
okazję do niej dołączyć. Jak to zrobić? 
Wystarczy wypożyczyć jedną ze spe-
cjalnie przygotowanych na tę okazję 
książek, nie znając jej tytułu, autora, 
ani okładki. Żeby nie była to jednak 
przysłowiowa „randka w ciemno”, 
każda z powieści opatrzona została 
kilkuzdaniowym opisem jej zawarto-
ści. Zachęcamy wszystkich do zaba-
wy – być może walentynkowa kolacja 
okaże się dla wielu z nas wyśmienitą 
ucztą literacką?

Życzymy zaczytanych Walenty-
nek!

oto jest m. Šašek – wystawa
W styczniu do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie trafiła wystawa 
czeskiego mistrza ilustracji Miroslava Šaška, autora słynnych na całym świecie 
ilustrowanych książek z serii „Oto jest...”. Dzięki niej mieliśmy niepowtarzalną okazję 
wybrać się w niezwykłą podróż w stylowe lata 60., by podziwiać zapierającą dech 
w piersiach architekturę najpiękniejszych miast świata i poznać zwyczaje ich mieszkańców. 
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Biblioteka poleca
DLA DOROSŁYCH:
Marie Benedict, Zniknięcie Pani Christie, 
Znak Horyzont 2022.

Nazwisko Agathy 
Christie znają wszy-
scy. Lecz niewielu 
wie, że pewnego 
grudniowego dnia 
1926 roku Królowa 
Kryminału wyszła 
samotnie z domu…. 
i słuch po niej zagi-
nął. Znaną już wtedy 
pisarkę szukała cała 

Anglia. W końcu – 11 dni później – Chri-
stie została odnaleziona w hotelu. Kobieta 
utrzymywała, że ma amnezję i nie pamięta 
ostatnich dni. Nawet pisząc autobiografię 
wiele lat później, całkowicie pominęła ten 
fragment swojego życiorysu. Co się wte-
dy stało? Całej prawdy pewnie nigdy nie 
poznamy, co nie powstrzymuje, a wręcz 
zachęca publikę do snucia własnych domy-
słów. I właśnie na kanwie tej tajemnicy po-
wstała najnowsza książka amerykańskiej 
autorki fabularyzowanych biografii – Znik-
nięcie Pani Christie.

Marie Benedict prowadzi swoją opo-
wieść dwutorowo. Przedstawia nam młodą 

Agathę, początek jej pisarskiej pasji i re-
lacji z przyszłym mężem, przeplatając to  
z wydarzeniami po zaginięciu, śledztwem 
i sytuacją wokół reszty domowników. Au-
torka w umiejętny sposób wykorzystuje 
fakty, tworząc powieść w której nic nie jest 
pewne. Bo zagadka jedenastu dni wciąż nie 
została rozwiązana.

DLA MŁODZIEŻY:
Eiko Kadono, Podniebna poczta Kiki,  
Kirin 2022.

Każda córka cza-
rownicy i człowie-
ka, po ukończeniu 
dziesiątego roku ży-
cia, musi dokonać 
wyboru swojej drogi 
życiowej. Może albo 
pójść w ślady mamy 
i uczyć się od niej 
magicznych umiejęt-
ności albo całkowi-

cie zrezygnować z czarów i żyć jak zwykły 
człowiek. Dla Kiki wybór był oczywisty. 
Teraz ma już 13 lat i przygotowuje się do 
ostatecznej próby – rocznego osiedlenia 
się tam, gdzie nie ma żadnej czarownicy. 
Samotna przeprowadzka z dala od domu  
w tak młodym wieku stawia przed bohater-
ką wiele nowych wyzwań. Już od pierw-
szej chwili mieszkańcy nadmorskiego  

Koriko nie wydają się przyjaźnie nastawie-
ni do nowo przybyłej. W końcu niecodzien-
nie widują na ulicach swojego miasteczka 
czarownicę latającą na miotle. Czy Kiki 
uda się przezwyciężyć awersję lokalnej 
społeczności do magii? Jakie niezwykłe 
zlecenia od nich otrzyma? I czy będą one  
w ogóle możliwe do zrealizowania? Prze-
konajcie się sami – podczas lektury powie-
ści, na podstawie której powstała słynna 
japońska animacja studia Ghibli.

DLA DZIECI:
Marcin Przewoźniak, Goście goście. 
Leksykon domowych straszaków  
i dziwadeł, Zielona Sowa 2022.

Czy w Waszym 
domu dzieją się cza-
sem osobliwe rzeczy? 
Czy drzwi skrzypią, 
kaloryfery szumią,  
a błyskotki znika-
ją w niewiadomych 
okolicznościach? Nic 
dziwnego, jeśli tak 
jak narrator Goście 

goście przyjmujecie w nim niezapowie-
dzianych bywalców.

Poznajcie Dżemorodka, Ciao, Bezkre-
skę, Jakiziąba i wielu innych domowych 
psotników. Te małe, niedostrzegalne dla 
niewprawnego oka istotki potrafią nieźle 
urozmaicić naszą codzienność. Na szczę-
ście autorowi książki udało się obserwo-
wać ich harce w naturalnym środowisku 
i spisać ich przygody. Teraz dzięki Leksy-
konowi domowych straszaków i dziwadeł, 
opatrzonemu ilustracjami Piotra Stachera, 
Wy również możecie je rozróżnić i nazwać. 
Książka podzielona jest na 32 krótkie opo-
wiadania, a każde z nich przybliża czytel-
nikowi innego stworka. Wybuchy śmiechu 
gwarantowane!
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Bajanie  
na dywanie 
– Smocze 
emocje

Podczas kolejnego Bajania na dy-
wanie w CkiBP damy upust swoim 
złościom wraz ze smokiem Fergalem, 
albo postaramy się ją nieco oswoić. 
nikt nie znosi sytuacji, w której ktoś 
mówi mu, co należy zrobić. Fergal to 
fajny gość, ale takich sytuacji wprost 
nie cierpi. i wówczas bardzo, ale to 
bardzo mocno się ZłOŚCi! nie radzi 
sobie z własnymi emocjami, z po-
wodu czego przeżywa wiele rozte-
rek. wy też pewnie często wpadacie  
w gniew… Może wspólnie zastanowi-
my się jak tego uniknąć? dla smoka  
o ognistym temperamencie to nie 
lada wyzwanie! Przekonajcie się sami 
czy znajdzie sposób na okiełznanie 
wypalającej we wszystkim dziurę zło-
ści. wpadnijcie do biblioteki w piątek, 
24 lutego 2023 roku o godz. 16:00 

posłuchać historii Fergala. Będzie 
wprost emocjonująco. Zachęcamy 
rodziców do zapisywania swych po-
ciech pod numerem: 61 25 00 401 
lub osobiście w bibliotece w Suchym 
Lesie.
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wYDarzenia w centrum kultury i bibliotece publicznej w suchym lesie

naZwa Data MiejSce
Finał wośp 29.01 cKiBP / Start Bar

szczegóły na stronie www.osrodekkultury.pl

teatr tańca zakręconY
/ warsztaty taneczne /

30.01-3.02,
godz. 10:00-14:00

cKiBP
szczegółowe informacje  

i zapisy: 608259528

ziMowa iMprowizacja
/ ferie zimowe  

artystyczno-taneczne z acroFly /

30.01-03.02, 
godz. 8:00-16:00

cKiBP
informacje i zapisy:  

www.osrodekkultury.pl

tYDzień z nauką
/ ferie zimowe  

z Fundacją jeden Uniwersytet / 

30.01-10.02,
godz. 8:00-16:00 

cKiBP
zapisy od 19.12.2022 godz. 12:00 przez formularz 

na stronie www.osrodekkultury.pl

ewa beM
/ koncert /

12.02.,  
godz. 19:00

cKiBP
sala widowiskowa / miejsca siedzące

bilety wyprzedane

przez książkę  
Do serca

14.02 Biblioteki w chludowie, 
 Suchym Lesie i Złotnikach

koncert ostatkowY orkiestrY Dętej 
z chluDowa / gościnnie kasia Moś

21.02,  
godz. 19:00

Hala GOS
miejsca siedzące

bilety: 70/50 zł sekretariat cKiBP  
oraz www.bilety24.pl

bajanie na DYwanie
Smocze emocje

24.02,  
godz. 16:00

cKiBP
Biblioteka

informacje i zapisy: 61 25 00 401

Montownia wYobraźni
/ warsztaty dla dzieci 7-9 lat /

27.02,
godz. 16:00

cKiBP
Biblioteka

informacje i zapisy: 61 25 00 401

Maja kleszcz
osiecka De luxe

/ koncert /

11.03,  
godz. 19:00

cKiBP 
sala widowiskowa / miejsca siedzące 

bilety: 70/50 zł

Zastrzegamy prawo zmian w programie

zapraszamy czytelników „Gazety 
Sucholeskiej” do udziału w językowym 
konkursie znajomości naszej  
wielkopolskiej gwary. 

Jego zasadniczym celem jest przybli-
żenie czytelnikom specyficznego słow-
nictwa naszego regionu, jako części dzie-
dzictwa i tradycji regionalnej. Zadaniem 
uczestników jest uzupełnienie zdań o bra-
kujące gwarowe wyrazy.
Trzy pierwsze osoby, które prześlą na 
adres e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl 
prawidłowo uzupełnione zdania otrzyma-
ją drobne upominki. 

Ubrała się w pstrokate rzeczy  
i wygląda jak małpa w ZOO.

Wytrzasła się w _  _  _  _  _  _ lompy  
i wyglundo jak  _  _  _  w zoologu.

Przynieś z przedpokoju  
to zielone wiaderko.

Ady _  _  _  _  _  _  _  _  z antrejki 
tyn zieluny _  _  _  _  _  _  _  .

Niezbyt lubię  
ten jedniodaniowy posiłek.

Na tyn _  _  _  _  _  _  _   to jo mom 
_  _  _  _  _  _  zymby.

Golonka najlepiej smakuje  
z kapustą i z chrzanem.

_  _  _  _  _  _  _ nojlepiej spucnąć  
z kapuchą i z _  _  _  _  _  _  _.

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

WYCE PO NOSZYMU
Staruszka w nowym dyrdoku szpy-

cuje w szpigla i obkręca się doobkoła. 
Po chwili pyta przechodzącego starygo: 
– Tej, czy to ta kiecka sprawia, że wygą-
dom jak spuchlok. Staruszek obcino ją z 
góry na dół i odpowiada: – Cuś mi się 
zdaje, że barzej te szneki co je co dziń 
śrutujesz.

Żona szpycuje z winkla na swojego 
staruszka i po chwili mówi: – Tej, w lo-
dówie miałam mieć sernik, a teroz go nie 
widzę. – Powiem Ci, że spucłem sztryfe-
lek. – W porzundku ino gdzie jest reszta 
– pyta z rachą małżonka. – Łe jery – no 
nie kroiłem.

Podpowiedzi słów: ajntopf, ajmerek, bestre, przyknej, długie, krzanem, afa, ajsbanę
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Jednym z najbardziej oryginalnych 
obiektów przyciągających uwagę, poło-
żonych niezbyt daleko od stolicy Wielko-
polski, jest słynny współczesny „zamek” 

w Stobnicy. Przy okazji wizyty warto rów-
nież zwrócić uwagę na tamtejszy unika-
towy, żelazny most kolejowy. Podobnych 
ciekawostek jest znacznie więcej.
Ślady przeszłości

Interesującą przestrzenią dla fanów kra-
joznawczych smaczków jest Osowa Góra 
koło Mosiny. Na szczycie stoi 12 potężnych 
zbiorników. Dowcipni studenci geografii z 
Poznania nazwali je kubańską bazą okrę-
tów podwodnych, ale tak naprawdę służą 
zaopatrzeniu w wodę mieszkańców aglo-
meracji poznańskiej. W pobliżu wprawne 
oko wychwyci pozostałości niemieckiej 
stacji radarowej z czasów II wojny świa-
towej. Na miejscu można też zapoznać się 
z historią kopalni gliny obsługiwanej przez 
kolejkę wąskotorową. Osowa Góra to nie 
tylko nazwa wzniesienia, ale i usytuowa-
nej nieco dalej stacji kolejowej. Chętnie 
odwiedzają ją miłośnicy opuszczonych 
miejsc, których przyciąga też Ruks – Młyn 
przy ujściu Samicy Kierskiej do Warty 
albo ukryta wśród lasów dawna baza woj-
skowa w Mieczewie. Obecnie obiekt pod 
nazwą Fort Knox War Zone służy jako are-
na rozgrywek ASG, laser tag i paintballa.  
Na listach nieoczywistych miejsc wysoko 
plasują się też elewatory zbożowe w Czer-
wonaku oraz towarzyszący im dawny port 
rzeczny z żurawiem przeładunkowym. W 
pobliskich Owińskach uwagę zwraca pa-
łac rodu von Treskov, największe emocje 
wzbudza jednak posępny budynek daw-
nego szpitala psychiatrycznego o ponurej 
wojennej przeszłości.
Upamiętnienia

Wielki pomnik w małej wsi. Tak naj-
krócej można opisać pomnik Marcina 
Kasprzaka, który po przemianach ustro-
jowych trafił z Poznania do niewielkiego 
Czołowa, miejsca urodzin robotniczego 
działacza. Jeszcze bardziej okazałe jest 
upamiętnienie Mikołaja Dobrzyckiego w 

Bąblinie. Nad klasztornym cmentarzykiem 
góruje tam strzelisty obelisk, ustawiony ku 
pamięci majora – bohatera wojen napole-
ońskich, który ponoć jako duch regularnie 
pojawia się przy swym grobie. Równie 
ciekawa historia wiąże się z Kopcem Ko-
ściuszki w nieodległym Objezierzu, który 
podobno usypano wcześniej od jego bar-
dziej znanego, krakowskiego odpowiedni-
ka. Zainteresowanie wzbudzają też miejsca 
pamięci narodowej. I tak w sercu Wielko-
polskiego Parku Narodowego turyści od-
wiedzają mogiły powstańców z 1848 roku, 
a na skraju lasu między Drzązgowem a Ja-
nowem mogą zobaczyć miejsce zrzutu bro-
ni z czasów II wojny światowej. Pamiątką 
masowych egzekucji są groby na Szlaku 
Pamięci Narodowej w Lasach Palędzko-
Zakrzewskich. Równie tragiczne historie 
opowiada quest „Tajemnice Rożnowskich 

Lasów” w Puszczy Noteckiej. Niecodzien-
ną formą upamiętnienia rozstrzelanych 
stanowi instalacja Pamięć Drewna w Kór-
niku. Tabliczki z nazwiskami ofiar wiszą 
na podkładach kolejowych, które w czasie 
egzekucji służyły za kulochwyty.
Za murem

Spacerując Miejską Trasą Turystyczną 
po prawobrzeżnym Śremie przechodzi się 
obok solidnego muru z wieżyczką strażni-
czą. Nie są to pozostałości średniowiecz-
nego zamku, tylko kompleks dawnego 
więzienia, który zasłynął jako plener filmu 
„Mój dług”. Z grubego muru zbudowano 

też niemiecki bunkier przeciwodłamko-
wy, stojący naprzeciw dawnego dworca  
w Puszczykowie, oraz polskie i niemieckie 
schrony w Lubońskim Skansenie Fortecz-
nym Przemysława Maćkowiaka. Obiek-
tem, który w przyszłości ma szansę przy-
ciągnąć zwiedzających, jest dawny schron 
przeciwatomowy władz wojewódzkich  
w Puszczykowie.
Ciekawostki

Na eksploratorów z otwartą głową cze-
ka jeszcze wiele lokalnych ciekawostek. 
Charakterystycznym elementem panoramy 
Swarzędza jest efektowne krzesło formatu 

XL z figurą stolarza, a w Śremie warto po-
szukać zabytkowej latarni gazowej, której 
towarzyszy postać Dziewczynki z zapał-
kami. W lesie koło Zielonki stoi tajemni-
czy słup o nieznanej funkcji, a nietypowy 
drogowskaz w kształcie Światowida zdobi 
rynek w Kostrzynie. Tuż obok w jednej  
z pierzei rynku wzniesiono współcześnie 

efektowną Bramę Cechową. Odwiedza-
jąc pałac w Biedrusku warto… zejść pod 
ziemię do tunelu, gdzie w niecodziennym 
anturażu prezentowana jest ekspozycja na 
temat historii broni pancernej i samej miej-
scowości.

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.

Przeszłość na planie
Obiektem zainteresowania turystów najczęściej są pojedyncze obiekty – pałac, kościół czy 
pomnik. Czasem warto jednak spojrzeć szerzej. Układ zabudowy, usytuowanie budynków 
na planie miasta i ich wygląd mogą wiele powiedzieć o charakterze miejscowości, stając się 
punktem wyjścia do fascynującej wyprawy w przeszłość.
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Sportowa gala została zorganizowana 
przez Referat Oświaty i Sportu Urzędu 
Gminy. Jego kierownik Violetta Pałącarz 
powitała sportowców, ale także licznie 
przybyłe osoby towarzyszące. Głos za-
brał wójt Grzegorz Wojtera, który podkre-

ślił, że sport był i nadal jest mocną stroną 
gminy Suchy Las. – Świadczy o tym ilość 
i różnorodność klubów tu działających, a 
także aktywność sportowa mieszkańców 
– mówił. – Potwierdzają to także wysokie 
wyniki, które nasi sportowcy osiągają we 
współzawodnictwie na arenie krajowej i 
międzynarodowej. 

To właśnie za te wyniki, za którymi idą 
ciężka praca, pasja, wytrwałość, talent, 
sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnie-
nia. 
MIESIĘCZNE STYPENDIA:
1 m.  Kinga Ziółkowska (piłka siatkowa) – 

Klub Sportowy Energetyk Poznań, 
2 m.  Jan Nowicki (koszykówka) – Stowa-

rzyszenie Koszykarski Klub Sporto-
wy Basket Poznań, 

3 m.  Szymon Buczkowski (koszykówka) 
–  Stowarzyszenie Koszykarski Klub 
Sportowy Basket Poznań.

NAGRODY:
– w kategorii młodzik do 14 lat:
• 1 m. ex aequo: 

Julia Sikora (biegi) – Akademicki Zwią-
zek Sportowy Klub Uczelniany i Emilia 
Reich (zapasy) – Klub Sportowy Sobieski, 

• 2 m. ex aequo: 
Zuzanna Lorek, Aleksandra Śron, 
Aleksandra Roszak de Tolkmitt (wio-
ślarstwo) – Klub Wioślarski z roku 
1904, 

• 3 m. ex aequo: 
Hubert Dachniewski (strzelectwo) – 
Uczniowski Klub Sportowy Delfin, Mar-

tyna Narożnowska (judo) – Uczniowski 
Klub Sportowy Gimnazjon;

–  w kategorii junior młodszy do 16 lat:
•  1 m. Julia Brzostowska (karate) – Sto-

warzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi 
Sport;

– w kategorii junior starszy do 19 lat:
•  1 m.  Martyna Świercz (lekkoatletyka) – 

Uczniowski Klub Sportowy Dąb, 
•  2 m.  Angelika Majchrzak (lekkoatlety-

ka) – Uczniowski Klub Sportowy 
Dąb. 

Podczas styczniowego spotkania 
nagrody wręczono także trenerom: 
•  1 m.  Mirosław Rewers – Klub Wioślar-

ski z roku 1904, 
•  2 m.  Grażyna Gulczyńska – Uczniowski 

Klub Sportowy Dąb. 
•  Nagrodę ponadto otrzymała Jolanta 

Kusza reprezentująca Uczniowski Klub 
Sportowy Gimnazjon za wyróżniającą się 
działalność sportową na rzecz Gminy. 

Na zakończenie wójt Grzegorz Wojtera 
pogratulował jeszcze raz wszystkim odnie-
sionych sukcesów sportowych. Powiedział 
również o działaniach sucholeskiego sa-
morządu w kontekście rozwoju bazy spor-

towej w gminie. – W tej chwili dużo się 
dzieje – zaznaczył. – Przygotowujemy się 
do przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Suchym Lesie, gdzie powstanie nowa, śred-
nia sala sportowa. Gmina czeka na infor-
macje z Uniwersytetu Przyrodniczego na 
temat możliwości nabycia terenu w Złot-
nikach pod stadion sportowy z akcentem 
piłkarskim, z boiskami treningowymi. Lada 
dzień rozpocznie się postępowanie przetar-
gowe na realizację pierwszej części kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego w Suchym 
Lesie, w rejonie ul. Szkółkarskiej, przy 
„górce saneczkowej”. Pierwszym etapem 

będzie skate park, a drugim Centrum Sztuk 
Walk. Takim ważnym elementem oświa-
towo-sportowym będzie budowa zespołu 
szkolno-przedszkolnego w Biedrusku. W 
ramach tej inwestycji przy szkole powsta-
nie 60-metrowe boisko piłkarskie z dodat-
kowym małym boiskiem wielofunkcyjnym, 
tzw. orlikiem. Mamy też 10-letni projekt za-
gospodarowania Terenu Aktywnej Edukacji 
i Sportu w Suchym Lesie. W drugim etapie 
planowane jest wybudowanie m.in. boiska 
do koszykówki oraz dużego toru crossowo-
rowerowego. 

Uroczyste spotkanie zwieńczone zosta-
ło wspólnym zdjęciem i rozmowami już 
kuluarowymi, podczas których sportow-
cy wymieniali się informacjami o tego-
rocznych przygotowaniach do zawodów 
i o swoich sportowych planach. Życzymy 
udanych startów i licznych sukcesów. 

BS

Sportowcy roku 2022!
Trzynaścioro zawodników, dwoje trenerów i działacz sportowy zostało uhonorowanych 
przez Wójta Gminy za osiągnięcia w minionym roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowych odbyło się 23 stycznia w Centrum 
Kultury w Suchym Lesie. 

kLub szachowY deLfin
wznawia zapisy na naukę  

GRY W SZACHY  
dla dzieci i młodzieży.

Spotkania szachowe odbywać się będą  
w Centrum kultury w Suchym Lesie.
Janusz domik / 500 716 469

Poszukuję partnera do gry w brydża.
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W materiałach archiwalnych gminnego 
koła ZBoWiD w Suchym Lesie brak jest in-
formacji o dacie śmierci i miejscu pochówku 
powstańców. Jest tak z oczywistej przyczy-
ny: gdy powstawały te materiały, powstań-
cy których dotyczyły jeszcze żyli. Później 
(prawdopodobnie po przejściu na emery-
turę pana Zenona Pilarczyka w 1986 r.), 
nikt nie uzupełniał informacji o nowe dane 
(głównie datę śmierci i miejsce pochówku). 
Ta niekompletność danych wiązała się z 
szeregiem problemów. Czy powstańcy zrze-
szeni w ZBoWiD (około 70 osób) to wszy-
scy powstańcy wielkopolscy z gminy Suchy 
Las i jej okolic? Czy istniały jakieś przed-
wojenne organizacje zrzeszające powstań-
ców z okolicznych terenów? Gdzie i kiedy 
na okolicznych terenach miała miejsce akcja 
powstańcza? Kiedy ci ludzie zmarli i gdzie 
spoczywają? Na te pytania początkowo nie 
było odpowiedzi.

W tamtym czasie (2012 r.) archiwa pań-
stwowe jeszcze nie udostępniały materiałów 
w postaci cyfrowej za pośrednictwem In-
ternetu. Nawet dostęp w tradycyjnej formie 
był utrudniony, gdyż prowadzone były prace 
remontowe i zbiory archiwalne były długo 
niedostępne. Po ich zakończeniu, pierw-
szeństwo mieli pracownicy naukowi uczelni 
wyższych, do których się nie zaliczałem. 

Pomocy udzielił mi Wójt Gminy Suchy 
Las – Pan Grzegorz Wojtera i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Suchym Lesie 
– Pani Marlena Kuziemska, dzięki którym 
uzyskałem wgląd do Ksiąg Zgonów. W 
ten sposób udało się ustalić datę śmierci i 
miejsce pochówku wielu powstańców. Po-
mocni okazali się też pracownicy Referatu 
Promocji Gminy Urzędu Gminy Suchy Las 
oraz lokalne media: „Gazeta Sucholeska” 
i portal gminny: www.suchylas.pl. Za ich 
pośrednictwem zwróciłem się z apelem do 
mieszkańców gminy o informacje na temat 
daty zgonu i miejsca pochówku powstań-

ców, w przypadku których było to nieznane. 
Na mój apel odpowiedzieli ludzie z terenu 
gminy, ale również z Poznania i innych 
miejscowości powia-
tu poznańskiego. Gdy 
Archiwum Państwowe 
w Poznaniu udostęp-
niło akta powstańców 
w postaci cyfrowej, 
poszukiwania stały się 
łatwiejsze. Mimo tego 
najpewniejszą metodą 
poszukiwań było prze-
czesywanie okolicznych 
cmentarzy, grób po gro-
bie (w nadziei, że na 
nagrobku będzie jakaś 
informacja wskazują-
ca, że dana osoba była 
powstańcem wielkopol-
skim). Później to samo 
musiałem powtórzyć na poznańskich cmen-
tarzach. W kilku przypadkach, z pomocą 
przyszli członkowie rodzin powstańców oraz 
osoby pracujące na cmentarzach (grabarze), 
którzy wiedzą, gdzie są pochowani powstań-
cy wielkopolscy. Był to czas przed pojawie-
niem się przy grobach ujednoliconych tabli-
czek z imieniem i nazwiskiem oraz napisem: 
powstaniec wielkopolski.  

W 2016 roku ukazała się książka pt.: 
„Mieszkańcy gminy Suchy Las i okolic w 
powstaniu wielkopolskim”. Fakt ten nie 
oznaczał końca poszukiwań lokalnych po-
wstańców ani ich mogił. Z czasem uznałem, 
że powinna powstać jednolita, wirtualna 
baza danych, w której będą wszystkie infor-
macje (biogramy, zdjęcia powstańców i ich 
grobów). Zadanie to było i nadal jest trudne, 
gdyż nie wszyscy powstańcy spoczywają na 
lokalnych cmentarzach parafialnych, a na-
wet na należących do sąsiednich gmin i po-
bliskiego Poznania. Część z nich (zwłaszcza 
tych związanych z Biedruskiem, poprzez 

udział w akcji powstańczej lub służbę woj-
skową) po powstaniu lub wojnie polsko-
bolszewickiej powróciła do swoich miejsc 
zamieszkania lub została przeniesiona do 
jednostek wojskowych w innych częściach 
kraju i tam już pozostała. Tak było na przy-
kład ze Stanisławem Milińskim urodzonym 
w Rakowni, którego los rzucił do Krakowa, 

a później do Rybnika, lub 
z braćmi Milewskimi, 
należącymi do kompanii 
średzkiej. Prawdopodob-
nie niektórzy powstańcy 
należący do kół przed-
wojennych z Chludowa 
i Golęczewa spoczywają 
na cmentarzach parafial-
nych w miejscowościach 
należących do powiatu 
obornickiego lub czarn-
kowsko-trzcianeckiego. 
Możliwości jest wiele, 
gdyż w trakcie i po II 
wojnie światowej wie-
lu ludzi zmieniło swoje 
miejsce zamieszka-

nia, które z czasem stało się ich miejscem 
wiecznego spoczynku. Informacje o nich 
mogą udzielić członkowie rodzin lub osoby 
z nimi zaprzyjaźnione. Liczę na nich, gdyż 
to jedyna szansa na ustalenie daty śmierci i 
miejsca spoczynku powstańców wielkopol-
skich mających związek z naszym terenem. 

Oddany do użytku „Wirtualny katalog 
grobów powstańców wielkopolskich z gmi-
ny Suchy Las i okolic” łączy w sobie historię 
ze współczesnością. Poprzez zawartość od-
wołuje się do powstańców wielkopolskich i 
ich czynu zbrojnego, a poprzez nowoczesną 
formę i wirtualny charakter – spełnia oczeki-
wania współczesnego odbiorcy. Katalog po-
dzielony jest na cmentarze lub miejscowości, 
w których się znajdują. Do każdego z nich 
przypisane są nazwiska 
powstańców wielkopol-
skich na nim pochowa-
nych. W dalszej kolejności 
są biogramy powstańców, 
ich fotografie oraz zdjęcia 

o katalogu grobów powstańców…
„Wirtualny katalog grobów powstańców wielkopolskich z gminy Suchy Las i okolic” jest 
rezultatem ponad 10 lat poszukiwań powstańczych mogił. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

PANA  
ANDRZEJA 

CYGAńCZYKA
byłego radnego, przedsiębiorcy  

i społecznika.
Żonie, Najbliższym i Przyjaciołom

szczere wyrazy współczucia

składa
Prezes ZGK Suchy Las  
Mikołaj Świerkowski

z pracownikami

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci  
PANA  

KRZYSZTOfA KLÓSKI
wieloletniego pracownika  
Urzędu Gminy Suchy Las.

Rodzinie 
szczere wyrazy współczucia 

składają
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera 
z Pracownikami Urzędu Gminy 

Pani  
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grobów. Aby ułatwić weryfikację, kto jest 
w katalogu, a kogo w nim nie ma, dodany 
został wykaz imion i nazwisk powstańców 
wielkopolskich z terenu gminy Suchy Las i 
jej okolic. Osoby znajdujące się w katalogu 
zaznaczono kolorem zielonym, a te, których 
brak (głównie zdjęć powstańców i ich gro-
bów) zaznaczono kolorem czerwonym. 

Niniejszy projekt ma charakter rozwo-
jowy i jest otwarty na kolejne modyfikacje. 
Dzięki tej publikacji – za pośrednictwem In-
ternetu, każdy (zwłaszcza członkowie rodzin 
powstańców mieszkający daleko od cmen-
tarzy lub za granicą) będzie mógł wirtualnie 
odwiedzać groby swoich bliskich. Dla ludzi 
niespokrewnionych z powstańcami, to źró-
dło wiedzy, świadectwo pamięci i przydatne 
narzędzie do kultywowania pamięci o po-
wstańcach wielkopolskich. Niniejszy katalog 
powstał z potrzeby utworzenia ujednoliconej 
bazy danych o powstańcach wielkopolskich 
z terenu gminy Suchy Las i okolic, a zwłasz-
cza udokumentowania ich miejsc pochówku. 
Pomysłodawcą i wykonawcą pierwotnej for-
my katalogu oraz autorem tekstów jest Ry-
szard Chruszczewski – historyk i nauczyciel 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Suchym Lesie. Autorem 
większości zdjęć powstańczych grobów i 
współtwórcą katalogu jest Tomasz Dropikow-
ski – uczestnik akcji kibiców Lecha Poznań – 
„Wiara Powstańcom” – corocznej zbiórki na 
renowację zniszczonych powstańczych mo-
gił oraz popularyzator pamięci o powstaniu i 
jego bohaterach. Zasługą Referatu Promocji 
Gminy Suchy Las jest dopracowanie graficz-
ne projektu, umieszczenie na stronie www 
Gminy Suchy Las i udostępnienie zawartych 
w nim informacji społeczeństwu. Życzeniem 
autorów jest żeby administratorem katalogu 
była Gmina Suchy Las. 

Liczę na dobrą wolę ludzi i ich zaangażo-
wanie w ten projekt. Mam świadomość, że 
na 243 dotąd zidentyfikowanych powstań-
ców, w niniejszym Katalogu jest informacja 
o 94. Pytanie, czy to mało czy dużo, jest 
otwarte. Wszystkich prawdopodobnie nigdy 
nie odnajdziemy, bo ich rodziny wymarły, 
a groby nie przetrwały do naszych czasów. 
Miałem dwie możliwości: stworzyć katalog 
niekompletny, ale dostępny dla szerokiego 
odbiorcy, który będzie mógł współuczest-
niczyć w jego tworzeniu, lub przez kolejne 
lata samemu prowadzić poszukiwania. Wy-
brałem to pierwsze rozwiązanie. Wierzę, że 
wraz z upowszechnieniem informacji o Ka-
talogu, dzięki nowoczesnym mediom, bę-
dzie się rozrastała wirtualna baza danych o 
powstańcach wielkopolskich z terenu gmi-
ny Suchy Las i jej okolic. 

Osoby przekazujące zdjęcia (w wersji 
cyfrowej lub papierowej do Referatu Pro-
mocji Gminy Urzędu Gminy Suchy Las) 
proszę o podanie ich źródła oraz kogo, lub 
co one przedstawiają. 

Ryszard Chruszczewski

Istotnym elementem naszych suchole-
skich obchodów jest wystawa biogramów 
uczestników Powstania Wielkopolskiego, 
która zawieszana jest na ogrodzeniu Szko-
ły Podstawowej nr 1, a którą można było 
oglądać od połowy grudnia do połowy 
stycznia. 

Podczas samej uroczystości zostały od-
czytane nazwiska powstańców wielkopol-
skich przez dyrektora CKiBP, członków 
Zarządu Osiedla Suchy Las, harcerzy i 
ucznia klasy VIII z SP1, a nasi strażacy z 
OSP Suchy Las i Zielątkowa odpalili race, 
co dało niesamowity efekt.  

Uroczystość uświetniła obecność Pana 
Wójta, który w swoim wystąpieniu pod-
kreślił jak ważna jest rola Powstania Wiel-
kopolskiego w naszej historii.

W trakcie obchodów został odczytany 
fragment wiersza „Rok 1918”, którego au-
torem jest Pan Franciszek Wojtalak, miesz-
kaniec naszej gminy. 

Pamięć o powstańcach i powstaniu 
uczczono także poprzez złożenie pod Gła-
zem wiązanek kwiatów. Serdecznie dzię-

kujemy za tak liczny udział w uroczystości 
obchodów 104. rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego, przygotowanej przez Zarząd 
Osiedla Suchy Las.  Szczególne podzię-
kowania kierujemy w stronę Wójta Gminy 
Suchy Las, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Suchy Las i radnych, przewodniczących 

zarządów osiedli, sołtysów, dyrektorów 
SP1 i SP2 w Suchym Lesie, nauczycie-
li, uczniów, przedstawicieli Liceum im. 
Romka Strzałkowskiego, prezesów spółek 
gminnych, przedstawicieli stowarzyszeń, 
harcerzy, strażaków z Suchego Lasu i Zie-
lątkowa, Straży Gminnej. 

Na zakończenie uroczystości, jak każde-
go roku, Zarząd Osiedla zaprosił na gorący 
kubek grzańca – bezalkoholowego – to już 
też nasza tradycja.

Przy tej okazji należy wspomnieć, że w 
tym roku dzięki środkom z zadania lokal-
nego Osiedla Suchy Las powstały tablice 
informujące o przebiegu powstania na te-
renie gminy. Znajdują się one przy Głazie 
oraz budynku „starej szkoły”.

Sylwia Szenk 

Chwała Powstańcom!
To już tradycja, że w kolejną rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego gromadzimy 
się w Suchym Lesie przy Głazie z tablicą upamiętniającą powstańców wielkopolskich  
z terenu naszej gminy i okolic. To również nasz obowiązek, aby co roku 27 grudnia oddać 
hołd poległym powstańcom, którzy dążyli do niepodległości naszej Ojczyzny. 
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Mieszkańców do wspólnego kolędowa-
nia zaprosiła Orkiestra Dęta Chludowo pod 
batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza oraz Chór 
Cantus Familiaris z Chludowa pod dyrek-
cją Łukasza Maciejewskiego. 

W święto Trzech Króli chludowski ko-
ściół wypełniony był po brzegi. Przybyłych 
powitał proboszcz miejscowej parafii ks. 
Ryszard Hoppe, który wyraził zadowolenie 
z tak licznej frekwencji. – Dzisiaj 
tworzymy jedną ro-
dzinę. Niech 
ubogaci 

nas śpiew, niech to będzie piękne święto-
wanie – podkreślił.

Podczas koncertu zabrzmiały piękne 
polskie kolędy, te tradycyjne, które po-
wstały kilka wieków temu, jak i te bardziej 
współczesne. Orkiestra z towarzyszeniem 
chóru wykonała m.in. „Anioł pasterzom 
mówił”, „Mizerna, cicha”, „Wśród nocnej 
ciszy” czy  „Gdy się Chrystus rodzi”. 

Chór Cantus Familiaris na tę oka-
zję przygotował także ukraińską kolę-
dę „Szczedryk”. Została ona  dedykowana 
wszystkim uchodźcom z Ukrainy, którzy 
tego dnia, z dala od swoich domów, świę-
towali wigilię Bożego Narodzenia. 

Koncert w Chludowie składał się z 
dwóch części – pierwszej kolędowej, w 
czasie której zaśpiewał także dyrygent 
chóru Łukasz Maciejewski i drugiej, pod-
czas której publiczność usłyszała znane, 
niezwykle nastrojowe świąteczne piosenki, 
a wśród nich „Last Christmas” czy „Cu-
downe są Święta”.

BS

Chludowo pełne tradycji 
Ze świętami Bożego Narodzenia związane są piękne tradycje i obyczaje. Wśród nich ważne 
miejsce zajmuje śpiewanie kolęd i pastorałek, które gromadzi całe rodziny. Tak było także 
podczas koncertu, który odbył się  6 stycznia w pięknym zabytkowym kościele  
w Chludowie. 

Uroczystości rocznicowe zostały zorga-
nizowane przez oo. Werbistów i Amatorski 
Zespół Wokalno-Teatralny „Chludowską 
Mazelonkę”. Rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. Wszystkich Świętych, w in-
tencji powstania i powstańców, którzy byli 
w stanie oddać swoje życie za ojczyznę. 

Podczas nabożeństwa Jan Wróblewski 
SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludo-
wie mówił: – Gromadzimy się dzisiaj, aby 
przypomnieć o powstańczym wysiłku, o 
nadziejach odzyskania po latach zaborów 
upragnionej wolności. To powstanie zaan-
gażowało wielu. Jest ono owocem wspólne-

go działania oraz oczywistej odpowiedzial-
ności wszystkich tych ludzi. Chcemy im 
podziękować za to, że przyjęli ten impuls, 
by ta insurekcja powstańcza także dla całej 
Polski stała się znakiem odrodzenia. 

Po mszy świętej w Starym Barze od-
były się II Śpiewanki Patriotyczne. Ten 
niezwykły duch powstańczy, duch wolnej 
Polski, duch siły narodu został przywołany  
i unosił się także podczas koncertu. Został 
umocniony poprzez bycie razem i wspólne 
śpiewanie. Na chludowskiej scenie, przy 
pełnej sali,  z repertuarem patriotycznym 
wystąpili: Zespół Ludowy Maniewiacy, 
Chór Cantus Familiaris, Grupa Wokalna 
BabkiAli, a także Zespół Chludowska Ma-
zelonka, któremu towarzyszył mini pokaz 
akrobatyczny w wykonaniu dziewczynek: 
Gabrysi i Natalii. 

My – Polacy  doskonale wiemy, czym 
jest utrata niepodległości, czym jest walka 
o wolność i czym jest ona okupiona, dlate-
go tak łatwo jest nam zrozumieć inne uci-
śnione narody. Na zakończenie koncertu 
wszystkie zespoły wspólnym wykonaniem 
piosenki pt. „Modlitwa o pokój” odniosły 
się do obecnej sytuacji za naszą wschodnią 
granicą. Manifestując w ten sposób swój 
sprzeciw przeciwko wojnie, zabijaniu nie-
winnych dzieci, kobiet i mężczyzn. 

BS

z pieśnią na ustach uczciliśmy 
powstanie
„Hasło dziś rozbrzmiewa, Hej za broń powstańcy! Prusak zdzierać chce sztandary, Padają ofiary, 
Hej za broń!”. To słowa „Marsylianki wielkopolskiej”, pieśni powstańców, które wybrzmiały 
w Chludowie, w 104. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
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Dla całego Zespołu przełom roku, to za-
wsze czas wytężonej pracy. Już od grudnia 
przygotowujemy się na próbach do tego, 
co czeka nas w styczniu. Pod niestrudzo-
nym i czujnym okiem choreografów ponad 
50 osób, z różnych grup wiekowych, staje 
się całością. Przypominamy sobie kroki, 
utrwalamy układy, ćwiczymy kolędy i pa-
storałki po to, by nieść ludziom radość.

W obecnym „sezonie jasełkowym” wy-
stąpiliśmy 5 razy. Każde Jasełka były inne, 
ale wszystkie były na pewno piękne i po-
ruszające.

W Starym Barze w Chludowie spotkali-
śmy się z naszymi najbliższymi i z osobami 
z sąsiedztwa. Było nas ponad 90 na scenie. 
Wzruszeniom nie było końca, bo Jasełka 
to nie jest zwyczajny, popisowy koncert. 
Jasełka to prawdziwa opowieść, a my w 
ciągu tych 40 minut jesteśmy jej częścią.

Występ u ojców franciszkanów przy 
placu Bernardyńskim w Poznaniu, przed 
największą szopką w Europie, był dla 
niektórych z nas pewnego rodzaju „speł-
nieniem  jasełkowych marzeń”. Cudowna 
sceneria, pękający w szwach kościół, za-
słuchana widownia, dzieci trzymane na 
ramionach rodziców, wpatrujące się w Ze-
spół z ogromnym zaciekawieniem, sprawi-
ły, że niejednemu z nas w sercu zrobiło się 
szczególnie ciepło.

W Kiekrzu, maleńki kościółek stał się 
na 40 minut małym Betlejem. Nawet chwi-
lowy brak prądu nie zakłócił naszej be-
tlejemskiej nocy: Maryja czule śpiewała 
swojemu synkowi, a przybyli rozświetlili 
mroki latarkami telefonów.  Na zakończe-
nie ksiądz proboszcz przyznał się, że gdy 
wyrażał zgodę na Jasełka, to nie myślał, 
że to będą TAKIE Jasełka. Wywołało to 
uśmiech na twarzy, ale także po raz kolejny 

podkreśliło, że to, co robimy jest nie tylko 
ilościowo, ale i duchowo piękne.

U pijarów zostaliśmy zaskoczeni rodzin-
ną atmosferą. Społeczność szkolna przyję-

ła nas z ogromną życzliwością i sympatią. 
Nasza wizyta była wspaniałym świadec-
twem jednej wspólnoty dla drugiej.

W trakcie pisania tego artykułu przed 
nami są ostatnie Jasełka w Żydowie. Tutaj 
znowu będzie nas bardzo dużo. Liczymy, 
że i tym razem radość betlejemskiej nocy 
rozświetli twarze i napełni pokojem serca 
przybyłych gości.

Zmieniają się kościoły, dekoracje, 
opracowania, tancerze, ale nie zmie-
nia się jedno – ciągle jest to to samo 
Boże Narodzenie. Co roku docieramy  
z Jasełkami w inne miejsca, niesiemy radość  
i wzruszenie, a przede wszystkim po raz 
kolejny pokazujemy, że polska kultura  
i tradycja są piękne i nierozerwalnie zwią-
zane z każdym z nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy obda-
rzyli nas zaufaniem i pozwolili wystąpić 
w swoich progach. Dziękujemy choreogra-
fom, tancerzom, rodzicom i muzykom za 
poświęcony czas i ogromne zaangażowa-
nie. Jesteśmy wdzięczni za każde życzliwe 
słowo, uśmiech i wyraz sympatii. Pracuje-
my dalej, by realizować naszą pasję i spra-
wiać przyjemność tym, którzy nas ogląda-
ją. A kolejne Jasełka już za rok...

ZPiT „Chludowianie”

Ponad godzinny koncert był pełen mu-
zycznych doznań. Tradycyjne kolędy, ale 
w nowych aranżacjach muzycznych za-
śpiewały chóry Cantus Familiaris z Chlu-
dowa pod dyrekcją Łukasza Maciejewskie-
go, będący częścią Zespołu Pieśni i Tańca 
„Chludowianie” oraz Cantabile z Szamo-
tuł, któremu dyrygował Remigiusz Skor-
wider. Z kolei Chór Kameralny Capella 

Musicae Antiquae Orientalis z Poznania z 
dyrygentem profesorem Leonem Zaborow-
skim przeniósł publiczność w świat muzy-
ki cerkiewnej. Na zakończenie Chóralnego 
Kolędowania wszystkie trzy chóry wystą-
piły razem i wspólnie wykonały ukraińską 
pieśń „Szczedrik”.  

bs

z narodzeniem Jezusa było tak...
Zdawać by się mogło, że znowu to samo. Przychodzi styczeń i „Chludowianie” po raz kolejny 
piszą o Jasełkach. Tak, po raz kolejny piszemy i pisać nadal będziemy, bo to,  
o czym opowiadamy tańcem i śpiewem jest istotą tego okresu.

To była muzyczna uczta dla duszy
W chludowskim kościele 22 stycznia odbyło się III Chóralne Kolędowanie. Na to wydarzenie 
ze świętami w tle Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” zaprosił trzy chóry.
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Dzieci – dzieciom
Uczniowie z klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie przygotowali Jasełka, które 
miały na celu wprowadzić bliskich w świąteczny nastrój. 

Łączymy pokolenia  
w „wesołym Delfinku”
Tradycją naszego przedszkola jest kultywowanie ważnych wydarzeń i tradycji. Co roku 
przygotowujemy Jasełka bożonarodzeniowe oraz przedstawienia świąteczne.

Zaproszeni rodzice byli pod ogromnym 
wrażeniem i nie dało się ukryć wzruszenia 
na ich twarzach. Pięknie jest móc zobaczyć 
swoje dziecko podczas szkolnych wystą-
pień. 

Uczniowie postanowili również poka-
zać swój aktorski talent troszkę młodszym 
widzom. W ostatni dzień przed przerwą 
świąteczną, naszą szkołę odwiedziły Kra-
snoludki z Przedszkola „Leśnych Ludków” 
w Suchym Lesie. 

Współpraca między gminnymi pla-
cówkami oświatowymi jest jak widać bar-
dzo dobra, z czego bardzo się cieszymy. 
Starsze dzieci dzięki temu mogą pokazać 
młodszym, jak wygląda szkolna przygoda. 

Joanna Szatan-Ciesielska 

Szkoła PodSTaWoWa nr 1 im. Wojciecha boGUSłaWSkieGo W SUchym leSie

PryWaTne PrzedSzkole WeSoły delfinek W SUchym leSie

Dzieci wykazały się dużym zaangażo-
waniem w przygotowanie Jasełek, które 
odznaczały się dużym stopniem trudności, 
posiadały ciekawą choreografię, z elemen-
tami tańców musicalowych i irlandzkich, a 
wszystko przy zachowaniu tradycji Boże-
go Narodzenia.   

Scenariusz został napisany specjalnie 
dla naszego przedszkola przez nauczycie-
la rytmiki panią Magdalenę Czerwińską, 
a dzieci przygotowały panie prowadzące 
grupy.

Tegoroczne przedstawienia dedykowane 
były rodzicom oraz dziadkom, a także se-

niorom z klubu „Dębowy Liść” w Suchym 
Lesie, którzy od wielu lat są szanowanymi 
i oczekiwanymi przez dzieci gośćmi.

W listopadzie z okazji Święta Niepodle-
głości przygotowaliśmy także dla seniorów 
Akademię Patriotyczną pt. „Bez korzeni 
nie rozkwitniesz”.

Seniorzy są najlepszymi odbiorcami 
dziecięcej twórczości. Każdemu z tych 
spotkań towarzyszyły radość i łzy wzru-
szenia. Seniorzy zostali obdarowani koty-
lionami zrobionymi przez dzieci.

Agnieszka Orzechowska
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Czytelnicze wyzwanie 2023
Niczym nowym nie będzie stwierdzenie, że początek roku sprzyja robieniu postanowień, 
wyznaczaniu celów i zadań – wszystko po to, by coś w naszym życiu zmienić na lepsze!

niezwykły grudzień
Wycieczki – nieodłączny element edukacji. W naturalnej sytuacji dzieci poznają świat, 
uczą się właściwego zachowania w różnych miejscach oraz odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo swoje i innych. Dlatego staramy się, by w każdym miesiącu przedszkolaki 
poznały nowe miejsce i przeżyły nową przygodę. 

Wśród popularnych ostatnio wyzwań 
znajdują się i te, najbliższe naszemu ser-
cu, związane z książkami! Lubimy taką 
formę pracy i w poprzednich latach propo-
nowałyśmy naszym czytelnikom challenge 
w postaci festiwali książki. U nas były to 
festiwale książki historycznej „3 kroki w 
przeszłość” i „Wielki Nie-Pokój”, które 
między innymi przyczyniły się do przyzna-
nia naszej bibliotece nagrody za pomysł 
promujący czytelnictwo „Zwyrtała 2022”.

I choć III Festiwal także niebawem się 
pojawi!, postanowiłyśmy przygotować 
dla naszych czytelników autorską kartę z 
konkretnymi kategoriami książek do „za-
liczenia”. Uczniowie będą poszukiwać na 
półkach między innymi tytułów zawierają-
cych imiona lub słowo „tajemnica”, ksią-
żek z czerwoną okładką lub tych, których 
bohaterami są zwierzęta.  

Ponadto chcemy zwrócić uwagę dzieci, 
młodzieży i rodziców na pozycje znajdu-
jące się na „Złotej liście” fundacji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, ponieważ uważa-
my je za niezwykle cenne. Taka kategoria 
również pojawiła się na karcie.

Dodatkowym elementem challenge’u 
jest prosta ocena przeczytanych książek w 
postaci gwiazdek.

Zabawa trwa od 2 stycznia do końca 
roku szkolnego i już teraz możemy powie-

dzieć, że cieszy się dużym zainteresowa-
niem! Mamy nadzieję, że włączą się nie 
tylko uczniowie, ale również ich rodzice. 
Wszystkich Czytelników „Gazety Sucho-
leskiej” także zapraszamy do podjęcia wy-
zwania!

Dla chętnych karta do pobrania: https://
tiny.pl/w1bfh.

Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska
Panie z biblioteki

Szkoła PodSTaWoWa nr 2 im. jana PaWła ii W SUchym leSie

PryWaTne PrzedSzkole Piraciki W SUchym leSie

Tym razem wybraliśmy się do Zacza-
rowanego Lasu w Kobylnikach na warsz-
taty zdobienia bombek i szaloną zabawę 
w małpim gaju. Druga wycieczka łączyła 
się z działalnością na rzecz innych. Dzięki 
hojności rodziców zebraliśmy wiele darów 
dla schroniska dla psów i kotów w Skało-
wie i pojechaliśmy osobiście zawieźć je 
potrzebującym zwierzakom. Przy okazji 
otrzymaliśmy cenną lekcję o bezpiecznej 
zabawie z psem oraz mieliśmy możliwość 
zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają 
psy i koty, czekające na to, aż ktoś je po-
kocha. 

Grudzień nieodłącznie wiąże się ze 
świętami. Rozpoczęliśmy mikołajkami, 
podczas których dzieci zostały zabrane w 
niezwykły świat magii. Przecież prezent to 
nie tylko przedmiot, ale także niecodzien-
ne przeżycia. Następnie odbyły się trady-
cyjne warsztaty. Dzieci wraz z opiekunami 
przygotowywały świąteczne ozdoby. Nie 

zabrakło wzruszających mini występów. 
Te spotkania rozpoczęły także nasze dzia-
łania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i wówczas już pierwsze datki 
zasiliły cenną puszkę, którą mamy przy-
jemność mieć w przedszkolu. Nie mogło 
się obyć bez spotkania z Gwiazdorem. Co 

ważne – prezenty otrzymały nie tylko 
dzieci.  Gwiazdor został obdarowany 
piosenkami, tańcem i drobnym upo-
minkiem. 

Znaleźliśmy też czas na kolejną 
odsłonę podróżniczego projektu. Tym 
razem dzieci zawędrowały do Francji 
i Włoch. To okazja do poznania wspa-
niałych baśni Perrault oraz historii 
Pinokia. To wszystko wśród narodo-
wych przysmaków, cennych krajo-
znawczych wiadomości oraz kultu-
rowych nowinek. Ważną chwilą był 
także pokaz prac „Piracik w podróży” 
– przedszkolaki stworzyły niezwykłe 
prace przedstawiające ich prawdziwe 
lub wymarzone wyprawy. 

W Nowym Roku życzymy Państwu 
jak najwięcej dobrych chwil z rodziną, 
wytchnienia od codziennych zmar-
twień i realizacji najważniejszych ce-
lów osobistych i zawodowych. 

Agnieszka Jaroma
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W towarzystwie Gwiazdora, który dla 
każdego redboxiaka miał wyczekany upo-
minek, chcieliśmy uhonorować wszystkie 
dzieci biorące udział  w naszej Akademii 
oraz wybrać dwie jedenastki Red Box Pił-
karskiej Akademii. Jedenastki wybierane 
były przez rodziców i trenerów. Celem za-
bawy związanej z  wyborem zawodników 
jest zwiększenie ich aktywności na trenin-
gach, meczach piłkarskich, a także dyscy-
pliny treningowej. Proszę nam wierzyć, 
wybór był naprawdę burzliwy i ciężki. Po 
długich rozmowach jednak się udało.
Także, drodzy Państwo, 
przedstawiamy Jedenastki Roku Red 
Box Piłkarskiej Akademii!
Jedenastka wybrana przez rodziców

Bramkarz – Mikołaj Dawidowicz, lewy 
obrońca – Łukasz Powąski, środkowy 
obrońca – Grzegorz Młyńczak, środko-
wy obrońca – Karol Wysz, prawy obroń-
ca – Dominik Grabowski, lewy pomocnik 
– Adam Zemlak, środkowy pomocnik – 
Antoni Słowieński, środkowy pomocnik – 
Ignacy Jagusiak, prawy pomocnik – Eryk 
Grzesiak, napastnik – Franek Sadzak, na-
pastnik – Adrian Walczak.
Jedenastka wybrana przez trenerów

Bramkarz – Artur Walczak, lewy obroń-
ca – Maksymilian Zabłotny, środkowy 
obrońca – Jan Stodolony, środkowy obrońca 
– Maksymilian Kaliszewski, prawy obrońca 
– Adam Gałążewski, lewy pomocnik – Se-
bastian Tórz, środkowy pomocnik – Mi-
chał Zemlak, środkowy pomocnik – Mak-
symilian Sierzputowski, prawy pomocnik 
– Franciszek Wieczorek, lewy napastnik 

– Mateusz Powąski, prawy 
napastnik – Wojciech Węc-
lewicz.

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i życzymy dal-
szego rozwoju sportowego!
Sala widowiskowa w 
Centrum Kultury dosłownie 
pękała w szwach!

Specjalnymi statuetkami podziękowa-
liśmy też naszym trenerom za cały rok 
pracy i opieki nad naszymi sportowcami. 
Specjalne podziękowania złożyliśmy rów-
nież na ręce naszych przyjaciół, partne-
rów, sympatyków, bez których nasza Red 
Box Piłkarska Akademia nie mogłaby się 
tak dynamicznie rozwijać i kontynuować 
swojej sportowej misji: Panu Grzegorzo-
wi Wojterze – Wójtowi Gminy Suchy Las, 
Panu Pawłowi Wojtali – Prezesowi WZPN, 
Panu Bolesławowi Szołkowskiemu – Duda 
Cars, OLX Group, Panu Robertowi Sowie 
– Planetbud, Panu Miłoszowi Łondce – me-
nadżerowi ds. rozwoju, Panu Bartłomiejo-
wi Bilskiemu – PAG, Panu Ireneuszowi 
Szmytowi – Kathay Haster. Wszystkim 
Wam serdecznie dziękujemy!!! 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box

iV Świąteczna Gala red Box  
Po przerwie związanej z pandemią wróciliśmy do naszej Gali Sportu, która miała na celu – jak to 
w święta – spotkanie się z naszą wielką piłkarską redboxową rodziną. 

II SUCHOLESKI TURNIEJ SZACHOWY  

   WIOSNA 2023
26.03.2023 r.

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUCHY LAS

 System rozgrywek i tempo gry
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika, z dod. 5 sekund na każde posunięcie.
Wpisowe: 10 zł.
Limit miejsc: 70 osób.
Turniej zgłoszony do FIDE.

 Nagrody
Puchary, dyplomy i nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategoriach: 
open,  kat. do 18 lat, kat. urodzeni po 1.01.2009 r., nagrody można łączyć.
Vouchery na zakupy w sucholeskich firmach – łączna wartość nagród 2200 zł. 
Nagrody rzeczowe – materiały promocyjne gminy Suchy Las.

ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATOR:

  Miejsce i czas gry
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16
Rozpoczęcie turnieju: godz. 10:00

GENS UNA SUMUS

  Cel turnieju
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja gminy Suchy Las. 

  Zapisy
Od 01.02.2023 r. do wyczerpania miejsc na portalu  
www.chessmanager.com/tournaments/4907152058613760
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W uroczystości udział wzięli zawodni-
cy, trenerzy, organizatorzy zawodów oraz 
osoby blisko związane z tym jakże wy-
magającym sportem, łączącym w sobie aż 
trzy dyscypliny. Jest nam niezwykle miło 
poinformować, że po raz drugi z rzędu na 
zaproszenie Prezesa Polskiego Związku 
Triathlonu w tej doniosłej uroczystości 
wzięła udział nasza młoda, utalentowa-
na przedstawicielka Julia Sikora (14 lat), 
mieszkanka Złotnik.

Julia na co dzień trenuje dyscyplinę dla 
„Ludzi z Żelaza” w Klubie KU AZS UAM 
Triathlon Poznań, pod okiem trenerów 
Katarzyny Magdziak i Filipa Przymusiń-
skiego. Miniony sezon był dla Julii bardzo 
udany. Nasza triathlonistka zdobyła m.in. 
Wicemistrzostwo Polski w Aquathlonie, 
liczne medale w zawodach Pucharu Polski 
w Triathlonie, odnotowała bardzo dobry 
start w Mistrzostwach Polski w Triathlo-
nie oraz w Turnieju Nadziei Olimpijskich, 
uplasowała się na trzeciej pozycji Klasyfi-

kacji Końcowej Pucharu Polski w Triath-
lonie. 

Warto dodać, że kategoria młodzik (13-
14 lat) w poprzednim sezonie była bardzo 
mocno obsadzona licznymi utalentowa-
nymi zawodniczkami z całej Polski, które 
w sportowej rywalizacji dawały z siebie 
wszystko, na każdych zawodach prezen-
tując najwyższy poziom przygotowania, 
a przy tym bardzo mocno się wzajemnie 
wspierały i dopingowały w duchu fair 
play.

Nadchodzący sezon dla Julii zapowiada 
się bardzo pracowicie. Wymagania będą 
jeszcze większe ze względu na zmianę ka-
tegorii wiekowej na junior młodszy (15-17 
lat) i rozpoczęcie wyścigów ze starszymi 
rywalkami. Wierzymy, że ciężka praca, 
która jest każdego dnia wykonywana na 
treningach – o godzinie 6.00 basen, po po-
łudniu rower, siłownia lub bieg – pozwo-
li na powtórzenie osiągnięć z tego roku i 
utrzymanie się w gronie najlepszych za-
wodniczek triathlonowych w Polsce.

Julii życzymy dalszych sukcesów w 
nadchodzącym sezonie na licznych are-
nach triathlonowych w naszym kraju. 
Trzymamy kciuki.

Julia Sikora wśród najlepszych 
triathlonistów w Polsce
W warszawskim Hotelu Marriott 14 stycznia odbyła się Gala Polskiego Związku Triathlonu, 
podsumowująca zmagania najlepszych triathlonistów w Polsce w 2022 roku.  

Wielkie gratulacje dla zwycięzców:
•  1 m. Angelika Majchrzak U20 60 m ppł 

(przez płotki) 9.74 PB (rekord życiowy),
•  1 m. Aleksandra Przybylska U16 300 m 

41:94 PB (to drugi wynik w Polsce!),
•  3 m. Stanisław Młynowski U20 60 m 

7.62 PB,
•  3 m. Mikołaj Kaczmarek U18 skok w dal 

5,82 m,
•  3 m. Hanna Bytowska U14 600 m 1:52.47 

PB.
Tuż za podium była Zosia Łazar U18, 

która w biegu na 60 m ppł zajęła 4. miejsce 
z rekordem życiowym 10.74.

Pozostałych 16 zawodniczek i zawod-
ników także pokazało się z bardzo dobrej 
strony. Uzyskali wartościowe wyniki, było 
wiele rekordów życiowych i wysokie miej-
sca w klasyfikacji. Wszyscy zostawili serce 
na bieżni i walczyli do końca. Brawo! 

Cieszy nas progres, bo każdy ze startu-
jących poprawia swoje wyniki z zawodów 
na zawody. Świętujemy sukcesy, wyciąga-
my wnioski z każdego startu i trenujemy 

dalej. Stale dążymy do mistrzostwa.
Gratulacje dla całego teamu trenerów!

UKS Dąb Suchy Las
Świetny początek roku dla ukS Dąb
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Lekkoatletyce, które odbyły się 21 stycznia w Toruniu, 
zawodnicy UKS Dąb Suchy Las zakończyli z sukcesami i zdobyciem pięciu medali: 2 złotych  
i 3 brązowych. 



01 •  s t yczeń 202338

Antonina Koźlicka, bo o niej mowa, bar-
dzo szybko jednak zdobyła sobie szacunek 
wśród chłopaków. Brylowała waleczno-
ścią, dobrą motoryką i zaangażowaniem w 
trening. Co warte jest podkreślenia, Tosia 

trenowała z rówieśnikami mimo, że dziew-
czynki zazwyczaj najpierw próbują swo-
ich sił z młodszymi rocznikami chłopców, 
gdyż takie są nawet zalecenia szkoleniowe, 
by mogły rywalizować z chłopcami o rok 
lub dwa lata młodszymi. Trener Jakub Go-
lański od samego początku widział w Tosi 
duży potencjał i odważnie stawiał na umie-
jętności żeńskiego rodzynka w Sucharach.

W 2015 roku do Tosi dołączyła o rok 
starsza Małgorzata Dziamska i obu dziew-

czynom było jeszcze raźniej pośród 
chłopaków. Gosia również szybko za-
adaptowała się w grupie i podobnie jak To-
sia czyniła znaczne postępy w wyszkoleniu 
piłkarskim. Obie dziewczyny w Sucharach 

ukształtowały swój charakter piłkarski,  
a zdobyte umiejętności pozwoliły im wy-
płynąć już na szersze wody w żeńskim wy-
daniu futbolu.

Tosia od pół roku swoją karierę kontynu-
uje w zespole KU AZS UAM Poznań (klub 
patronacki Lecha Poznań) na poziomie se-
niorskiej czwartej ligi kobiet. Dziewczyny 
z UAM są obecnie zdecydowanym liderem 
swoich rozgrywek, więc trzymamy kciu-
ki za sukces sportowy i awans na wyższy 

szczebel rozgrywek, ale przede wszystkim 
życzymy naszej wychowance spełnienia 
swoich piłkarskich marzeń.

Gosia natomiast już pięć lat temu 
zdecydowała się na przejście do 

żeńskiej piłki i przez trzy sezony 
z powodzeniem reprezentowała 
barwy UKS SMS Łódź. Kariera 
w łódzkim klubie zaowocowa-
ła kilkuletnią grą w centralnych 

rozgrywkach młodzieżowych, a 
także w drugiej lidze seniorskiej. Go-

sia była również uczestniczką rozgrywek o 
mistrzostwo Polski w kategoriach od U-14 
do U-18.

W międzyczasie w Sucharach, w druży-
nach chłopięcych trenowały jeszcze siostry 
bliźniaczki Ania i Asia Dziubińskie, które 
obecnie, podobnie jak Tosia, reprezentują 
barwy UKS AZS UAM Poznań, ale w dru-
żynie juniorek młodszych.

W ostatnich latach w Sucharach nastąpił 
jednak okres zdecydowanie dynamiczne-
go wzrostu zainteresowania trenowaniem 
piłki nożnej ze strony dziewcząt. Dziś w 
klubie zarejestrowanych mamy już kilka-
naście dziewczyn z roczników 2010-2014. 
Nasze Ladies z wielkim zaangażowaniem 
trenują głównie pod okiem trenera Ste-
phane’a Wutezi’ego i odnotowują coraz 
większe sukcesy w rywalizacji dziewcząt 
na różnego rodzaju turniejach i zawodach 
dedykowanych już stricte piłce żeńskiej.

Całkiem niedawno Suchary Ladies za-
jęły piąte miejsce w Halowych Mistrzo-
stwach Wielkopolski w kategorii U-11, 
które odbyły się w Oborzyskach Starych 
i jest to pierwszy poważny sukces w żeń-
skiej historii naszego klubu, ale mamy na-
dzieję, że nie ostatni.

Talent kilku naszych dziewcząt został 
również dostrzeżony przez trenerów selek-
cjonerów kadr powiatowych i wojewódz-
kich, a regularnie na zgrupowania są po-
woływane Hania Janka, Zuzia Szmyt oraz 
Liliana Nowak.

W przedostatni weekend stycznia, w Su-
chym Lesie w hali GOS, w ramach Sucha-
ry Cup 2023 zainaugurowany został także 
stricte żeński turniej i mamy nadzieję, że 
przyczyni się to do dalszego popularyzo-
wania piłki nożnej wśród dziewcząt.

Mariusz Rembicki

SuCharY LaDieS
Gdy w roku 2013 na treningu chłopięcej drużyny żaków starszych w Sucharach pojawiła 
się pierwsza dziewczyna, to było to niemałe zaskoczenie, gdyż w tamtym okresie 
w okręgu poznańskim kobieca piłka nożna była jeszcze na etapie raczkowania. 
Wprawdzie bardzo silny ośrodek żeńskiego futbolu znajdował się już w Koninie, 
ale w samym okręgu poznańskim nie miało to jeszcze wymiaru dobrze zorgani-
zowanego procesu szkolenia.

ReKLAMA
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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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Parametry mikrobiologiczne
1 Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry f izyczno-chemiczne
1 Arsen mg/l 0,010 0,010 n.b. <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 1,6 1,8 1,4 1,4 2,0 1,0 2,2 <0,1 <0,1 1,1 1,4 3,5 1,4 1,1 2,8

3 Barwa mg Pt/l
Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian

Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian

7,5 <2,5 <2,5 2,5 5,0 5,0 10,0 <2,5 7,5 12,5 10,0 10,0 12,50 5,0 10,0

4 Cyjanki mg/l 0,050 0,050 n.b. <0,005 <0,005 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. <0,005 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
5 Fluorki mg/l 1,5 1,5 0,26 0,29 0,20 0,23 0,44 0,21 0,56 0,21 0,38 0,51 0,75 0,64 0,43 0,58 0,73
6 Magnez mg/l 30 - 125* nienormowany n.b. 13 14 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 17 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
7 Miedź mg/l 2,0 2,0 n.b. 0,006 <0,003 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. <0,03 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
8 Ołów mg/l 0,010 0,010 n.b. <0,001 <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. <0,001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

11 Odczyn (pH) 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 7,9 7,5 7,6 7,6 7,7 7,6 7,9 7,7 7,8 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6
12 Rtęć mg/l 0,001 0,001 n.b. <0,0001 <0,0001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. <0,0001 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
13 Siarczany mg/l 250 250 65 105 23 79 13 35 1 170 5 6 <1 6 9 29 7

14 Twardość ogólna 
CaCO3 mg/l 60 - 500  

(3 - 28 dH)** nienormowany 232 (13) 295 (17) 307 (17) 340 
(19)

270 
(15)

290 
(17)

190 
(11)

430 
(24)

200 
(11)

210 
(12)

230 
(13)

260 
(15)

230 
(13)

230 
(13)

240 
(13)

15 Wapń mg/l nienormowany nienormowany n.b. 120 47 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 58 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
16 Żelazo mg/l 0,2 0,2 0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,110 <0,040 0,130 0,070 0,130 <0,04 <0,05 0,050 0,200 0,070 0,150
17 Suma THM µg/l 100*** 100**** 16 <2 2 14 2 3 <2 25 8 8 <2 26 4 <2 11

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 IV 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.                                                      



R E K L A M A

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

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

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

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

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

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

tel. 501 770 921

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

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

USŁUGI  
OGRODNICZE!

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


