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Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl
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Na wspomnianym terenie obecnie obo-
wiązują dwa miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego – duży obejmu-
jący 99% jego powierzchni, który został 
uchwalony w 2015 roku przez Radę Gminy  
(mapa nr 1, teren obrysowany żółtym kolo-
rem). W planie teren ten o powierzchni ok. 
120 ha został w większości przeznaczony 
pod produkcję i usługi, wyznaczono w nim 
drogi publiczne oraz obszary zieleni. 

Jeżeli chodzi o drugi plan, to dla terenu 
przy ulicy Kochanowskiego w Złotnikach 
(mapa nr 1, teren obrysowany kolorem 
czerwonym) został on uchwalony przez 
Radę Gminy w 2020 roku i określił jego 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio-
wą i drogę publiczną. 

Gmina mając na uwadze podnoszenie 
jej atrakcyjności inwestycyjnej przez odpo-
wiednie przygotowanie terenów oraz ma-
jąc na względzie interes społeczny, a także  
uporządkowanie systemu komunikacyjnego 
na korzyść mieszkańców, zaproponowała 
przystąpienie do sporządzenia nowego pla-
nu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego dla tego obszaru. 

Argumenty Gminy za wywołaniem pro-
cedury planistycznej są m.in. następujące: 
•  Ograniczenie potencjalnie uciążliwej dzia-

łalności gospodarczej dopuszczonej obec-
nie obowiązującym planem. 

•  Możliwość zmiany przeznaczenia działek 
drogowych, będących własnością gminy, z 
funkcji drogowych na funkcje inwestycyjne.

•  Zaprojektowanie terenów zieleni izola-
cyjnej jako buforu oddzielającego tereny 
przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, 
składy i magazyny od zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, przy jednocze-
snym zwiększeniu stosunku terenów zie-
leni na granicy Złotnik i Złotkowa.

•  Skierowanie ruchu samochodowego z pół-
nocnego obszaru przystąpienia, głównie 
na odcinku od skrzyżowania ul. Sobockiej 
i ul. Obornickiej do węzła drogi S11.

•  Uporządkowanie stanów własnościowych 
wraz z wpisaniem funkcji przeznaczenia 
terenu oraz systemu komunikacyjnego 
dawnego przebiegu ul. Sobockiej, zgodnie 
z istniejącym zagospodarowaniem.

•  Zapewnienie wygodnego dostępu drogo-
wego do zamieszkałych posesji zlokalizo-
wanych  w części osiedla Złotniki, poprzez 
wprowadzenie funkcjonalnego układu ko-
munikacyjnego przy ul. Kochanowskiego.

Gmina w nowym planie chce także przy-
chylić się do wniosków, które w międzycza-
sie wpłynęły do Urzędu Gminy. Dwa z nich 
zostały złożone od osób fizycznych posia-
dających nieruchomości w  rejonie węzła 
komunikacyjnego „Złotkowo”, które wno-
szą – w pierwszym przypadku o uporząd-
kowanie systemu komunikacyjnego przy 
ul. Kochanowskiego, w drugim przypadku  
– o zmianę przeznaczenia gruntu z miesz-
kalnego na produkcję i usługi.

Do Gminy z wnioskiem o zmianę planu 
wystąpił także inwestor, który w ubiegłym 
roku zakupił teren pomiędzy ulicą Sobocką, 
torami kolejowymi i Golęczewem i planuje 
w tym miejscu budowę intermodalnego ter-
minala przeładunkowego, z bocznicą kolejo-
wą i obiektami magazynowymi (mapa nr 2). 
Intermodalny terminal przeładunkowy (zwa-
ny terminalem kontenerowym) to obiekt,  
w którym znajduje się właściwa organizacja  
i infrastruktura umożliwiająca przeładunek 
intermodalnych jednostek transportowych 
np. kontenerów pomiędzy środkami trans-
portu (w tym przypadku koleją a transportem 
samochodowym) oraz wykonywanie na tych 
jednostkach operacji w związku z ich składo-
waniem i użytkowaniem.

Przeszkodą w realizacji tego przedsię-

wzięcia przy obecnie obowiązującym pla-
nie są wrysowane w plan drogi publiczne.  
W przypadku inwestora, zmiana przezna-
czenia działek drogowych będących własno-
ścią Gminy z funkcji drogowych na funkcje 
inwestycyjne, umożliwi zainteresowanemu 
ich zakup od Gminy i przeprowadzenie 
planowanej inwestycji w granicach działek  
o powierzchni 55 ha. 

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
jest pierwszym krokiem w transparentnej i 
„uspołecznionej” procedurze planistycznej, 
w której szczególnie aktywną rolę ustawo-
dawca przewidział dla mieszkańców i Rady 
Gminy. W dalszej kolejności: 
•  Wójt ogłasza  podjęcie przez Radę Gminy  

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego i określa termin skła-
dania wniosków do planu.

•  Wójt zawiadamia o podjęciu uchwały  
o przystąpieniu do sporządzania planu 
właściwe instytucje i organy.

•  Wójt sporządza projekt MPZP rozpatrując 
wnioski, prognozę oddziaływania na środo-
wisko oraz prognozę skutków finansowych. 

•  Wójt występuje do właściwych instytucji 
i organów o opinie i uzgodnienia do pro-
jektu planu.

•  Wójt wprowadza zmiany wynikające  
z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz ogła-
sza termin wyłożenia projektu do publicz-
nego wglądu wraz z dyskusją publiczną.

•  Wójt wyznacza w ogłoszeniu termin wno-
szenia uwag do projektu planu.

•  Wójt rozpatruje uwagi oraz wprowadza zmia-
ny do projektu MPZP i ponownie uzgadnia.

•  Wójt przedstawia projekt MPZP Radzie 
Gminy wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag. Rada Gminy odnosi się do każdej 
nieuwzględnionej przez Wójta uwagi. 

MPZP narzędziem realizacji 
zrównoważonego rozwoju Gminy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, określający 
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego takich jak drogi publiczne. Jego nadrzędnym celem jest 
ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. Taki właśnie cel przyświeca Gminie,  
która chce zmiany planu dla terenów aktywizacji gospodarczej w Złotkowie przy drodze 
ekspresowej S11 i węźle Poznań - Północ,  po zachodniej stronie torów kolejowych,  
na północ od Złotnik oraz na południe od Golęczewa. 

Mapa nr 1

Mapa nr 2

  Dok. s. 4
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•  Rada Gminy uchwala MPZP. 
•  Uchwała przekazywana jest do Wojewody 

w celu weryfikacji zgodności uchwały i 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

Warto zauważyć, że to właśnie w trak-
cie procedury planistycznej i środowisko-
wej zostaną wyjaśnione wszystkie kwestie 
związane z planowaną budową terminala 
przeładunkowego, m.in. akustyczne, doty-
czące zanieczyszczenia powietrza, degrada-
cji gleb, przepustowości transportowej. 

Temat ten szeroko omawiany i analizo-
wany był i jest podczas komisji i sesji Rady 
Gminy. Mieszkańcy mieli możliwość zapo-
znania się z nim podczas spotkań zorgani-
zowanych w Golęczewie i Złotnikach, w 
których uczestniczył także inwestor, a także 
wyrażenia swojego zdania podczas I etapu 
konsultacji społecznych przeprowadzonych 
przez Gminę, które dotyczyły terenów obję-
tych aktualnie MPZP w Złotkowie, w rejo-
nie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.

Konsultacje stacjonarne – w punkcie kon-
sultacyjnym Urzędu Gminy, telefoniczne, 
mailowe, ankietowe, poprzez korespondencję 
listowną odbyły się w lutym, a ich głównym 
celem było poznanie opinii i uwag miesz-
kańców w sprawie zagospodarowania przed-
miotowych terenów oraz zebranie propozycji  
i wniosków interesariuszy do planu miejsco-
wego, dotyczących najbardziej akceptowal-
nych społecznie rozwiązań urbanistycznych i 
komunikacyjnych wskazanego terenu.

Podczas trwania I etapu konsultacji spo-
łecznych w punkcie konsultacyjnym poja-
wił się jeden uczestnik, który szczegółowo 
przedstawił swoje opinie i uwagi. Uzyskał 
także wyczerpujące odpowiedzi na pytania 
dotyczące zagadnień planistycznych. 

W trakcie konsultacji, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wpłynęło 18 wiadomo-
ści z opiniami od 21 osób. Zainteresowani w 
wiadomościach mailowych najczęściej poru-
szali kwestie związane z komunikacją, śro-
dowiskiem i te związane ze społeczeństwem, 
oraz odnosili się do planowanej budowy ter-
minala. Każda z osób, która wybrała tę formę 
konsultacji otrzymała stosowne wyjaśnienia 
odnoszące się do jej wątpliwości i sugestii.

Jedną z form udziału w konsultacjach 
społecznych było badanie ankietowe, w 
którym wzięło udział 56 osób. Ankieta do-
tyczyła zagospodarowania terenów objętych 
aktualnie miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego w Złotkowie, w re-
jonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”. 
Miała na celu poznanie zdania mieszkań-
ców na temat rozwoju gminy oraz terenów 
aktywizacji gospodarczej na jej obszarze. 

Dzięki przeprowadzonym konsultacjom 
społecznym uzyskano cenne opinie, uwagi 
i wnioski mieszkańców oraz wszystkich za-
interesowanych, które na etapie procedury 
planistycznej byłyby ważnym głosem w przy-
gotowaniu zrównoważonego projektu planu, 

uwzględniającego kompromis między środo-
wiskiem, społecznością a przedsiębiorczością.  

– W tej sytuacji zmiana planu jest w inte-
resie społecznym – podkreślają sucholescy 
urzędnicy. – Warto przy tej okazji podkreślić, 
że obecnie obowiązujący plan dopuszcza po-
wstanie na tym terenie potencjalnie uciążliwej 
działalności gospodarczej. Tylko dzięki no-
wym zapisom w planie możemy zabezpieczyć 
mieszkańców przed ewentualnymi uciążliwo-
ściami działalności gospodarczej, czy będzie 
to cementownia czy intermodalny terminal 
przeładunkowy, czy jeszcze inna inwestycja. 

Zaprojektowanie w planie terenów zie-
leni izolacyjnej jako buforu oddzielającego 
tereny przeznaczone pod zabudowę pro-
dukcyjną, składy i magazyny od zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej przy jedno-
czesnym zwiększeniu stosunku terenów zie-
leni na granicy Złotnik i Złotkowa, to jeden 
z elementów „zabezpieczających” mieszkań-
ców. Poza barierą naturalną, w planie można 
uwzględnić także zapisy dotyczące ekranów 
akustycznych (w obecnie obowiązującym 
planie takich zapisów po prostu nie ma).

Pracownicy Urzędu Gminy przy tej oka-
zji podnoszą także aspekty ekonomiczno-
gospodarcze wynikające ze zmiany planu. 
Na ten moment, zakłada się, że zbycie dzia-
łek drogowych przeznaczonych w planach 
pod drogi gminne zapewniłoby wpływy do 
budżetu w wysokości ok. 10 mln zł. Urzęd-
nicy mówią również o oszczędnościach spo-
wodowanych brakiem konieczności budo-
wy  dróg i infrastruktury z nimi związanej, a 
także o oszczędnościach wynikających z ich 
dalszego utrzymania. Wskazują ponadto na 
korzyści podatkowe.  W prognozach Wójta 
Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery może 
to być kilka milionów złotych rocznie. 

Co ważne i co pokazało wcześniej wspo-
mniane badanie ankietowe, będące elementem 
I etapu konsultacji, jego uczestnicy stwier-
dzili, że rozwój przedsiębiorczości wpływa 
pozytywnie na zrównoważony rozwój gmi-
ny (51%), a potencjał gminy powinien być 
wykorzystywany i uwzględniany na przykład 
w zapisach aktów prawa miejscowego, któ-
rymi są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (61%). 57% ankietowanych 
odpowiedziało, że inwestycje obsługiwane 
przez transport kolejowy są mniej uciążliwe 
dla mieszkańców i środowiska naturalnego od 
inwestycji opartych na transporcie samocho-
dowym, 55% ankietowanych potwierdziło, 
że tereny aktywizacji gospodarczej powinny 
być w gminie lokalizowane w szczególności 
wzdłuż linii kolejowej Poznań – Piła oraz 
drogi ekspresowej S11, a ponad 60% ankie-
towanych zgodziło się ze wskazaniem, że 
Gmina powinna aktywnie współpracować z 
potencjalnymi inwestorami w celu lokalizacji 
przedsięwzięć na terenie gminy.

Idea zrównoważonego rozwoju, będącego 
ważnym elementem polityki Gminy, opie-
ra się na zachowaniu równowagi i trwałości 

jej trzech podstawowych wymiarów, tj. spo-
łecznego, gospodarczego i środowiskowego.  
W tym przypadku narzędziem do jej zacho-
wania jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Złotkowa, a dokładnie 
jego zmiana, dzięki której możliwe będzie 
pogodzenie interesów wszystkich zaintereso-
wanych stron, w szczególności mieszkańców 
i przedstawicieli biznesu. Konstruktywna 
współpraca tych dwóch „filarów” bez wąt-
pienia stanowi niezbędny element sukcesu 
każdego nowoczesnego samorządu terytorial-
nego w Polsce XXI wieku.    Barbara Stachowiak

Dementujemy 
W „Głosie Wielkopolskim” z dnia 17 

lutego br., w artykule dotyczącym budowy 
terminala przeładunkowego oraz centrum 
logistycznego pomiędzy Golęczewem, to-
rami kolejowymi, Złotkowem i Złotnika-
mi, pojawiły nieprawdziwe informacje. 

We wspomnianym artykule, w kon-
tekście informacji o tym, że inwestor na 
realizację planowanej przez niego inwe-
stycji będzie starał się o zewnętrzne do-
finansowanie w ramach Krajowego Pro-
gramu Odbudowy, czytamy, że Gmina 
ma otrzymać 158,5 mld zł, w tym 106,9 
mld zł w postaci dotacji i 51,66 mld zł w 
formie preferencyjnych pożyczek, co nie 
jest prawdą!
Informujemy 

KPO – a dokładnie Krajowy Plan 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności 
stanowi narzędzie wsparcia finansowego 
dla rozwoju gospodarczego Polski, a nie 
tylko Suchego Lasu. W swoich ramach 
zakłada wsparcie gospodarki poprzez 
udzielenie dotacji (grantów) i pożyczek. 
Jak określa to sam Plan: „(…) jest do-
kumentem programowym określającym 
cele związane z odbudową i tworzeniem 
odporności społeczno-gospodarczej Pol-
ski po kryzysie wywołanym pandemią 
COVID-19 oraz służące ich realizacji re-
formy strukturalne i inwestycje”.

W ramach KPO dla Polski, w formie 
dotacji zaplanowana jest kwota 106,9 
mld zł, a w ramach pożyczek to kwota 
51,6 mld zł. Polska ma otrzymać 158,5 
mld zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc 
finansową w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 
koniecznym będzie, przez wszystkich 
uprawnionych i zainteresowanych otrzy-
maniem dofinansowania, przejście ścież-
ki konkursowej.

Przedmiotowe oznacza, że żaden 
uprawniony i zainteresowany otrzyma-
niem dofinansowania podmiot nie ma na 
dziś zapewnionych i zagwarantowanych 
środków finansowych. Ponadto, nie ma 
informacji, aby Rząd RP złożył do in-
stytucji UE wniosek o pierwszą wypłatę 
omawianych środków dla Polski. 

Rafał Urbaniak
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 

i Środków Zewnętrznych UGSL
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Wiemy, jak będzie realizowana 
ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 
Obornickiej
Projekt inwestycji został zaprezentowany podczas spotkania zorganizowanego w Parku 
Wodnym Octopus w Suchym Lesie. Ścieżka ma powstać wzdłuż ulicy Obornickiej, na 
odcinku od ulicy Borówkowej  w Suchym Lesie do ulicy Pawłowickiej w Złotnikach.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes 
spółki LARG Gerard Masłowski, będącej 
inwestorem zastępczym w imieniu i na 
rzecz Gminy, władze Gminy – wójt  Grze-
gorz Wojtera, zastępca wójta Marcin Bu-
liński, pracownicy Urzędu Gminy, radni, 
przedstawiciele jednostek pomocniczych, 
organizacji, mieszkańcy – rowerzyści.  
A poprowadzili je Grzegorz Łukaszczuk 
oraz Katarzyna Paszkuć z firmy  SAFEGE 
S.A.S. (oddział w Polsce), która jest wyko-
nawcą projektu ścieżki pieszo-rowerowej. 

Projektanci szczegółowo przedstawili 
zakres i przebieg projektowanej inwesty-
cji: – Inwestycja ta planowana jest wzdłuż 
ul. Obornickiej, na odcinku od ul. Borów-
kowej do ul. Nektarowej – etap I oraz od ul. 
Nektarowej do ul. Pawłowickiej – etap II. 
Całościowo jej zakres obejmuje rozbudowę 
/ przebudowę istniejącego układu komuni-
kacyjnego. W ramach poprawy funkcjono-
wania układu pieszo-rowerowego powsta-
ną m.in. nowe ścieżki rowerowe,  ścieżki 
pieszo-rowerowe oraz chodniki o łącznej 

długości ponad 3 km, a także stanowiska 
dla rowerów (w zależności od istniejących 
uwarunkowań terenowych projektuje się 
ścieżki rowerowe lub ścieżki pieszo-rowe-
rowe; szerokości projektowanych chodni-
ków i ścieżek rowerowych wynoszą po ok. 
2,0 m, a ścieżek pieszo-rowerowych 3,0 m). 
Nawierzchnię chodników zaprojektowano 
z kostki betonowej, a ścieżek rowerowych 
oraz pieszo-rowerowych z betonu asfal-
towego. Podczas opracowywania projek-
tu zagospodarowania terenu starano się 
do minimum ograniczyć ilość usuwanych 
drzew i krzewów. Zmieniono układ komu-
nikacji pieszo-rowerowej. Do przesadzenia 
i usunięcia przewidziano jedynie drzewa 
kolidujące bezpośrednio z projektowanym 
układem komunikacyjnym.

Podczas spotkania jego uczestnicy od-
nieśli się do prezentowanego projektu 
ścieżki pieszo-rowerowej. Padły pytania 
dotyczące ingerencji inwestycji w tereny 
prywatne na sucholeskim odcinku i prze-
słanek, które zadecydowały o jej przebiegu 
w tej miejscowości po zachodniej stronie 
ulicy Obornickiej. Wyrazili swoje prze-
myślenia dotyczące przebiegu ścieżki na 
terenie Złotnik – m.in. o zasadności jej po-
prowadzenia na pewnych długościach po 
obydwóch stronach ulicy Obornickiej czy 
na odcinku Łagiewnicka – Pawłowicka po 
wschodniej stronie ulicy Obornickiej. Ze-
brani chcieli wiedzieć, jaki przewidziany 
jest całkowity koszt tej inwestycji i czy 
została ona zoptymalizowana pod kątem 
ubiegania się o środki zewnętrzne. Ile 
drzew w związku z jej budową będzie pod-
legało wycince. 

– Projekt ścieżki pieszo-rowerowej po-
wstał w oparciu o koncepcję przedstawio-
ną przez Gminę na etapie zamówienia pu-
blicznego – wyjaśniali przedstawiciele ze 
strony urzędu oraz wykonawcy projektu. 
– Przy tworzeniu koncepcji branych pod 
uwagę było szereg czynników. Ogólny za-
mysł był taki, by w miarę możliwości za-
chować jednostronny przebieg ścieżki, ale 
optymalizowana była ona także pod kątem 
zajętości terenu – by ingerencja w tereny 
prywatne była jak najmniejsza, wycinki 
drzew, gospodarki wodami opadowymi czy 
kosztów związanych z jej budową. 

Firma SAFEGE, która przygotowała 
projekt ścieżki, w ramach umowy została 
także zobowiązana do uzyskania kompletu 
decyzji administracyjnych, zezwalających 
na wykonanie robót budowlanych. Wów-
czas dopiero będzie można kontraktować  
I etap budowy ścieżki, co może jeszcze na-
stąpić na koniec tego roku. Ten etap inwe-
stycji szacuje się na kwotę ok. 2,5 mln zł. 
Natomiast zakłada się, że całość zadania 
(nie wliczając kosztów regulacji stanów 
prawnych nieruchomości) będzie koszto-
wała ok. 9 mln zł.    

BS
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Tegoroczny Koncert Ostatkowy został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Or-
kiestry Dętej w Chludowie, przy udziale 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Gminy Suchy Las, Gminnego Ośrodka 
Sportu w Suchym Lesie oraz Urzędu Gmi-
ny Suchy Las, pod patronatem Wójta Gmi-
ny Grzegorza Wojtery. 

To muzyczne święto na zakończenie 
karnawału ma już w gminie Suchy Las 
swoją 9-letnią tradycję. Pierwszy koncert 
odbył się w 2014 roku. Natomiast od 2018 
roku jego tradycją jest honorowanie przez 
Wójta Gminy statuetką „Dębowego Li-
ścia” zasłużonych dla Gminy Suchy Las. 
Nagroda ta została ustanowiona w roku 
jubileuszowym z okazji 800-lecia Suchego 
Lasu. 
Było z zadęciem i z przytupem

– Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowym 
podkreśleniem zespołowej działalności. 
Gmina Suchy Las bez wątpienia stoi sto-
warzyszeniami. Wspólne działania, budo-
wanie relacji w ramach zespołu, relacji 
międzypokoleniowych, lokalnych i środo-
wiskowych są niezwykle ważne. Dzisiaj 

opowiemy kilka historii, które są tego po-
twierdzeniem. Będzie i z zadęciem, i z przy-
tupem – podkreślił ze sceny wójt Grzegorz 
Wojtera. 

Tegorocznymi laureatami nagrody „Dę-
bowego Liścia” zostały dwa stowarzy-
szenia: Orkiestra Dęta w Chludowie oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” – za 

całokształt działalności, za pasję, ciężką 
pracę, za promowanie swojej małej ojczy-
zny na najwyższym artystycznym pozio-
mie w kraju i za granicą. 

– Orkiestra Dęta gromadzi w swoich 
szeregach ludzi, którzy kochają muzykę – 
zawodowców i amatorów, często uczących 
się samodzielnie. Ich niesamowity upór, 
chęci i czas poświęcony na wielogodzin-
ne ćwiczenia przyczyniły się do pięknego 
dorobku, jakim jest ponad 70 lat istnienia 
chludowskiej orkiestry. Orkiestra to rodzi-
na, a jej członkowie pasję do muzykowania 
przekazują z pokolenia na pokolenie – mó-
wił Michał Wojtyna, prezes Stowarzysze-
nia Orkiestry Dętej w Chludowie. 

W imieniu Zespołu Chludowianie na-
grodę odebrała prezes stowarzyszenia 
Marta Kaczmarska.  – Ta nagroda jest uho-
norowaniem wielu ludzi dobrej woli, którzy 
przez 23 lata ciężko pracowali, żeby zespół 
mógł osiągać sukcesy. Równocześnie dzię-
kuję Panu Wójtowi, że możemy działać na 
terenie gminy, dla której tak samo waż-
ne jak dla nas jest kultywowanie polskiej 
tradycji, kultury i budowanie tożsamości 
narodowej – mówiła Prezes. – Dzisiaj tę 
statuetkę chciałabym zadedykować śp. 
Grażynce Głowackiej, która była z nami 
od samego początku. Była zawsze dobrym 
duchem zespołu i bardzo jej dziękujemy za 
to, że mieliśmy możliwość z nią współpra-
cować. 

Orkiestra Dęta Chludowo także uhono-
rowała zmarłą w lutym tego roku Grażynę 
Głowacką. Orkiestra od 2019 roku nadaje 

Certyfikat „Przyjaciela Orkiestry” osobom, 
których nieoceniony wkład przyczynił się 
do rozwoju i obecnego poziomu artystycz-
nego orkiestry. – W tym roku tytuł ten przy-
znajemy Grażynie Głowackiej – osobie, 
która cieszyła się szacunkiem mieszkańców 
gminy Suchy Las. Była zasłużonym spo-
łecznikiem i działaczem na rzecz rozwoju 
środowiska lokalnego, popularyzowała w 
regionie i poza nim historię lokalną, tury-
stykę i krajoznawstwo – mówił prezes sto-
warzyszenia Michał Wojtyna. 

Certyfikat „Przyjaciela Orkiestry” zo-
stał wręczony rodzinie – mężowi Ryszar-
dowi, córce Alicji i synowi Bartoszowi.  

W Suchym Lesie karnawał 
zakończyliśmy koncertowo
To był wyjątkowy wieczór. Pełen wrażeń, pięknych emocji i wzruszeń, nie tylko tych 
muzycznych. We wtorek 21 lutego przy pełnej hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym 
Lesie odbył się Koncert Ostatkowy Orkiestry Dętej Chludowo, któremu towarzyszyło 
wręczanie nagród i podziękowań. 
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– Jesteśmy zaszczyceni odbierając w imie-
niu mamy to wyróżnienie. Jestem przekona-
na, że mama byłaby szczęśliwa, wzruszona 
i równie zaszczycona – podkreśliła córka 
Alicja. – Orkiestra była bliska jej sercu. 
Mama wielokrotnie mówiła z zachwytem o 
tym, co Państwo robicie i tworzycie. A lob-
bing na rzecz jej wsparcia w samorządach 
był tego wyrazem. Chciałabym jednak pod-
kreślić, że ta działalność nie byłaby moż-
liwa bez codziennego wsparcia ze strony 
mojego taty. Myślę więc, że jest on równie 
godnym odbiorcą tego zaszczytnego certy-
fikatu. 

Podczas Koncertu Ostatkowego pre-
zes orkiestry oraz jej kapelmistrz równie 
pięknie podziękowali swoim zasłużonym 
członkom, którzy kończą swoją muzyczną 
przygodę z orkiestrą. W laudacjach wy-
brzmiały następujące słowa.

Stanisław Kornaś z orkiestrą związany 
przez 67 lat. Poprzez zaangażowanie zapi-
sał się na kartach chludowskiej orkiestry. 
W czasach, kiedy brakowało kapelmistrza 
pełnił jego obowiązki, co przyczyniło się 
bezpośrednio do przetrwania trudnego 
okresu. – Bardzo dziękujemy za życzliwość, 
dobre rady i serdeczność, którymi dzielił 
się Pan ze wszystkimi muzykami orkiestry. 
Dziękujemy za to, że mogliśmy wraz z Pa-
nem tworzyć część historii Orkiestry Dętej 
z Chludowa.

Jerzy Stepka przez 62 lata działał w or-
kiestrze. – Dzięki pasji do muzyki, przeka-
zał Pan swoim dzieciom i wnukom zamiło-
wanie do wspólnego grania. Nie bez kozery 
mówimy do Pana „Orkiestrowy Dziadek”. 
Dziękujemy za wspólne występy na różnych 
scenach i za to, że mogliśmy razem tworzyć 
część naszej chludowskiej orkiestry. 

Adam Kaczmarek przez 57 lat w or-
kiestrze.  – Przeszedł Pan z klucza wioli-
nowego na basowy, co było nie lada wy-
zwaniem. Dzięki zaangażowaniu i pasji do 

muzyki stworzył Pan wraz z innymi trzon 
orkiestry, z której my obecnie czerpiemy 
wiedzę. Dziękujemy za wspólne tworzenie 
orkiestry, której na zawsze pozostanie Pan 
częścią. 
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

Ukoronowaniem wręczenia nagród był 
koncert Orkiestry Dętej Chludowo pod 
kierownictwem Krzysztofa Żeleśkiewicza. 
– Jak co roku staramy się zaskoczyć nowym 
repertuarem. W tym roku przygotowaliśmy 
program, który wcześniej w naszym wyko-
naniu nie był słyszany przez publiczność. 
Poza tym dla kilku muzyków, którzy jeszcze 
przed rokiem grali w Żelek Junior Band, 
dzisiejszy koncert jest debiutem na dużej 
scenie – zaznaczył Kapelmistrz. 

Było zatem z przesłaniem, światowo, 
filmowo, lirycznie i instrumentalnie. Or-
kiestra odniosła się do wojny w Ukrainie, 
wykonując „Modlitwę o pokój”. Przygoto-
wała też muzyczne dedykacje dla tegorocz-
nych laureatów, wśród nich „Dziwny jest 
ten świat” Czesława Niemena. Pojawiła 
się muzyka rozrywkowa, muzyka filmowa, 
muzyka z wokalami,  a przede wszystkim 
gwiazda wieczoru, czyli piosenkarka Kasia 
Moś. Jej piękny, potężny głos i interpreta-
cja utworów zachwyciły publiczność. „ Co 
mi Panie dasz” w aranżacji Adama Sztaby, 
„Skyfall” Adele czy kultowa piosenka „Hi-
ghway to Hell” z towarzyszeniem orkie-
stry zebrały gromkie brawa. Występujący 
otrzymali gratulacje i liczne podziękowa-
nia za wspaniały muzyczny wieczór, który 
na długo pozostanie w pamięci. 

– To był piękny, wzruszający dzień 
– podkreśliła po koncercie Kasia Moś.  
–  Także ze względu na to, że tu kultywuje się 
sztukę i muzykę z pokolenia na pokolenie, 
rodzinne zamiłowania do muzykowania. 
To jest piękne, wyjątkowe i poruszające. 
Podziwiam wszystkich za zaangażowanie  
– mówiła artystka.

A już za rok 10. edycja Koncertu Ostat-
kowego. Już teraz zapraszamy na to jubile-
uszowe wydarzenie, które na pewno będzie 
wyjątkowe. 

Barbara Stachowiak
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Mieszkankę Suchego Lasu, na-
uczycielkę, samorządowczynię, po-
pularyzatorkę turystyki rowerowej, 
krajoznawstwa oraz lokalnej histo-
rii, działaczkę społeczną żegnali: 
rodzina, przedstawiciele władz sa-
morządowych województwa wiel- 
kopolskiego, powiatu poznańskie-
go, Gminy Suchy Las, gminnych 
jednostek organizacyjnych i spółek, 
przedstawiciele organizacji, przy-
jaciele oraz znajomi.

Grażyna Głowacka (z domu Dudzik) 
urodziła się 5 kwietnia 1951 roku w Ostró-
dzie, w województwie warmińsko-mazur-
skim. Swoją edukację rozpoczęła w 1958 
roku w Olsztynie, gdzie również uczęsz-
czała do liceum ogólnokształcącego. Na-
stępnie podjęła studia na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na 
Wydziale Chemii. Ponadto ukończyła Po-
dyplomowe Studium Przedmiotowo – Me-
todyczne Nauczania Początkowego i uzy-
skała 1 stopień specjalizacji z nauczania 
początkowego.

W roku 1981 rozpoczęła pracę w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Suchym Lesie, gdzie do 
2007 roku pracowała jako nauczycielka: 
chemii, fizyki, matematyki i nauczania po-
czątkowego.

Pani Grażyna była działaczką samorzą-
dową i społeczną, z mężem Ryszardem ak-
tywnie uczestniczyła w życiu lokalnej spo-
łeczności. To z ich inicjatywy w 1994 roku 
zostało założone Towarzystwo Przyjaciół 
Gminy Suchy Las. Pani Grażyna była rad-
ną i przewodniczącą Rady Gminy Suchy 
Las w latach: 1990 – 1994, 1998 – 2002, 
2002 – 2006, radną Powiatu Poznańskiego 
w latach: 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 
– 2018, 2018-2023, od 1990 roku człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Europy w 
Suchym Lesie, od 2007 roku członkiem 
Rady Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej oraz członkiem zespołu re-
dakcyjnego „Gazety Sucholeskiej” w la-
tach 2004-2014. 

Pani Grażyna realizowała szereg przed-
sięwzięć na rzecz zachowania lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
Z pasją popularyzowała wśród mieszkań-
ców gminy, ale także powiatu poznań-
skiego, historię Suchego Lasu i okolic, 
krajoznawstwo i turystykę rowerową. 
Współorganizowała konkursy wiedzy „Gmi- 

na Suchy Las – wczoraj i dziś” adresowane 
do uczniów sucholeskich szkół, rajdy ro-
werowe: Rajd Rowerowy im. Wojciecha 
Bogusławskiego – Glinno (od 1996 roku), 
Rajd im. Leszka Roszczyka „Pieczona 
Pyra” – Zielątkowo (od 1998 roku), Rajd 
Herbowy (od 1999 roku). Wraz z mężem 
objęła opieką zabytkowy cmentarz w 
Chojnicy na terenie poligonu wojskowe-
go w Biedrusku. Aktywnie uczestniczyła 
w organizacji obchodów 250. rocznicy 
urodzin Wojciecha Bogusławskiego. Była 
współautorką opracowania koncepcji sieci 
tras rowerowych o znaczeniu turystycznym 
i komunikacyjnym na terenie gminy Suchy 
Las z Funduszu PHARE, a także współ-
autorką książki „Monografia cmentarza 
parafialnego w Chojnicy” . Organizowała 
zbiórki książek na terenie powiatu poznań-

skiego dla biblioteki polskiej w Kownie 
na Litwie. Promowała Gminę Suchy Las 
w kraju i za granicą poprzez wyprawy ro-
werowe i relacje z nich na łamach „Gazety 
Sucholeskiej”.

W 2021 roku przez Gminę Suchy Las 
wraz z mężem została uhonorowana na-
grodą „Dębowego Liścia” za propagowa-
nie idei ochrony dziedzictwa kulturowego 
gminy Suchy Las.

Pani Grażyna zmarła w niedzielę 5 lute-
go, w swoim domu w Suchym Lesie. 

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Grażynę Głowacką od samego począt-
ku naszej długiej znajomości traktowałem 
jako zawodnika w naszej gminnej druży-
nie.  Imponowało mi Jej dążenie do efektu 
maksymalnie korzystnej dla gminy opty-
malizacji korzyści społecznych. Nie cier-
piała pozorowania i marnowania czasu. 
Była nowoczesną kobietą czynu i bez wąt-
pienia kobietą sukcesu. A sukcesem był dla 
Niej rozwój gminy Suchy Las i wiem, że 
była z Niej bardzo dumna.  Ten sukces we-
dług Grażyny nie polegał tylko na wskaź-
nikach i słupkach w rankingach, ale przede 
wszystkim na prawdziwej ocenie jakości 
życia, wyrażanej przez mieszkańców.  Dla-
tego tak bardzo symboliczne jest Jej odej-
ście w roku, w którym Gmina Suchy Las  
uznana została za najlepszą gminę do życia 
dla rodzin przez Serwis Samorządowy Pol-
skiej Agencji Prasowej.

ŻeGnaMy GraŻynę GłOWacką (1951-2023)
W sobotę 11 lutego w Suchym Lesie, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz na cmentarzu parafialnym  
przy ulicy Borówkowej odbyły się uroczystości pogrzebowe Grażyny Głowackiej. 

Ludzie, których kochamy,  
zostają na zawsze,  

bo zostawili ślady w naszych 
sercach

Składamy serdeczne podzię-
kowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz 
wszystkim tym, którzy wspólnie  
z nami uczestniczyli w uroczysto-
ści pogrzebowej naszej kochanej 
Żony, Mamy, Teściowej i Babci śp. 
Grażyny Głowackiej z d. Dudzik. 
Ale także tym, którzy nie mogąc 
być osobiście wspierali nas życzli-
wością, troską i dobrym słowem.

Obecność Każdej i Każdego  
z Was była dla nas świadectwem 
życia Grażyny – żony, mamy, bab-
ci, kuzynki, cioci, zaangażowanej 
w życie społeczne województwa, 
powiatu, gminy.

Dzięki Wam – muzyce, obec-
ności, kwiatom, światłu i wspo-
mnieniom, które w tych dniach 
ofiarowaliście Grażynie i nam – 
zyskaliśmy nadzieję!

Mąż Ryszard
Córka Alicja z Rodziną
Syn Bartosz z Rodziną
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Piotr Kurek,  
dziennikarz, wielki pasjonat rowerów

Kochała jazdę na rowerze
Znałem Grażynę Głowacką 
ponad dwadzieścia pięć lat

Znałem Grażynę Głowacką od ponad 
dwudziestu kilku lat. Poznaliśmy się w  
Suchym Lesie na wyścigach szosowych 
organizowanych przez działaczy Poznań-
skiego Towarzystwa Cyklistów. I ona, i ja, 
jak i inne osoby, braliśmy udział w rowe-
rowej rywalizacji VIP-ów. To był początek 
naszej znajomości. Było to jeszcze w XX 
wieku.

Rower nas łączył przez ponad dwie de-
kady. Pamiętam, jakby to było  wczoraj, 
naszą wyprawę rowerową z Suchego Lasu 
do Isernhagen pod Hanowerem latem 2002 
roku. Trzeciego dnia jazdy, na ulicach Ber-
lina, kilka kilometrów przed Bramą Bran-
denburską Grażyna przebiła dętkę. Pomoc 
ze strony kolegów była natychmiastowa i 
skuteczna. Dojechaliśmy do Dolnej Sakso-
nii, serdecznie witani przez Niemców.

Gdybym miał połączyć w jedno pasmo 
czasu nasze wspólne jazdy po Europie i 
Polsce, wyszłoby kilka miesięcy. Jazda 
do Isernhagen trwała tydzień czasu, rok 
później pedałowaliśmy w stronę Danii na 
Światowy Zlot Rowerzystów ponad sie-
dem dni. W roku 2008 zmierzyliśmy się z 
trasą wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry, z No-
vej Vsi w Czechach do Świnoujścia (kolej-
ny tydzień). Rok później dojechaliśmy do 
Węgier, do miasta Tamasi, przez Polskę, 
Czechy i Słowację (prawie dwa tygodnie).

Rok 2010 zapisuje się jako wyprawa 
trzech tygodni, przez sześć krajów Euro-
py: ruszaliśmy z Jeleniewa pod Suwałka-
mi przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię 
(Wyspy Alandzkie - też Suomi) i Szwecję. 
To było 1700 km na rowerze dla każdego 
z uczestników. Grażyna i jej mąż Ryszard 
wszystko to zaplanowali i wspaniale zor-
ganizowali, a trzeba dodać, że po drodze aż 
cztery razy przeprawialiśmy się promami.

Z jazd po Polsce niezapomniana była 
wyprawa wzdłuż wschodniej granicy Pol-
ski – z Przemyśla do Puńska, dwa tygodnie 
latem roku 2011. I dwa lata później szla-
chetna jazda z Suchego Lasu do Zakopa-
nego.

Grażyna jechała zawsze na czele grupy, 
miała dar przewodzenia. Także co roku, za-
wsze 1 stycznia o godzinie 13.00, prowa-
dziła rowerzystów podczas noworocznych 
spotkań nad jeziorem Rusałka w Poznaniu, 
które od roku 2001 organizuję w tym wła-
śnie miejscu. Obok niej jechali znani kola-
rze i prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Była jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych cyklistek Wielkopolski, świetnym 
ambasadorem Suchego Lasu. Ponad dwa 
lata temu dopadła ją choroba: nie mogła 
już wsiąść na swój ulubiony rower. Odwie-
dzałem ją na ulicy Zawilcowej w Suchym 
Lesie, dodając jej otuchy w walce o powrót 
do zdrowia. 31 grudnia 2022 roku rozma-
wiałem z nią po raz ostatni, telefonicznie. 
Ponad miesiąc później, w smutną sobotę 
11 lutego, dużo ludzi żegnało Ją na sucho-
leskim cmentarzu. Nie zabrakło nikogo z 
tych rowerzystów, którzy towarzyszyli jej 
w rajdach oraz wyprawach po Polsce i Eu-
ropie.

***

Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”

Beata Ciślak
Uśmiech, to pierwsze skojarzenie z 

Grażyną.  Pogodna, pełna optymizmu  i 
energii.  Szczególnie ciepło wspominam 
długie rozmowy o naszej wspólnej pasji 
rowerowej. Nieodłącznie z mężem  Rysiem 
budzili mój zachwyt, że mimo upływu lat, 
tyle rzeczy można robić tanecznie, rowero-
wo, społecznie i towarzysko.

Renata Banaszewska (choreograf)
Zawsze będę pamiętać, gdy będąc jesz-

cze dla mnie Panią Grażyną, podziwiała 
moją pracę, moje choreografie, i że tej pra-
cy mi pięknie dodała inicjując grupę dla 
rodziców i dziadków naszych tancerzy. Po-
tem była Grażynką, moją miłą, bardzo do-
brą, pełną wdzięku tancerką. Z mężem Ry-
siem zawsze pierwsza na próbach. Dawała 
przykład, że nie należy się wstydzić wieku, 
ograniczeń, zrozumiałego zmęczenia. Po-
kazała jak pięknie można to pokonać.

Monika Jabłuszewska
Grażyna była skarbnicą wiedzy o gmi-

nie, powiecie, ale przede wszystkim o lu-
dziach, bo zawsze była blisko każdego z 
nas. Zawsze o wszystkich mówiła wyłącz-
nie dobrze.

Jej pomysłem było utworzenie gru-
py dorosłych tancerzy, a – jak zawsze u 
Grażyny – za słowem szedł czyn: wraz z 
Ryszardem była wzorem staranności, pra-
cowitości, wytrwałości, punktualności, a 
także wiary w sukces grupy, dumy z do-
konań i otwartości na nowe wyzwania. 
Idealna towarzyszka rozmów, wytrwała 
podróżniczka, piękna, elegancka, ciepła i 
dobra kobieta, troskliwa córka (tak pięknie 
opiekowała się mamą...), mama i babcia. 
Pełna nadziei i wiary, prosiła o modlitwę 

i chętnie ją ofiarowała innym. I to się nie 
zmienia. Wierzę, że jest z nami. Nauczyli-
śmy się żyć z tęsknotą przez czas jej cho-
roby (gdy możliwości spotkania były ogra-
niczone), ale nie uda się wypełnić pustki, 
jaka po niej została. Przygotowując układy 
taneczne przed koncertem zawsze mówi-
my: tu tańczyła Grażynka, to jest miejsce 
Rysiów, wchodzisz za Głowackich...

***

Ryszard Chruszczewski, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Suchym Lesie, historyk,  
regionalista

Grażynę poznałem w 2001 roku, w 
Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogu-
sławskiego w Suchym Lesie, w której była 
nauczycielką chemii, fizyki i matematyki. 
Wraz z mężem – Rysiem Głowackim zało-
żyli Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy 
Las, które organizowało coroczne konkur-
sy dla młodzieży gimnazjalnej z Biedru-
ska, Chludowa i Suchego Lasu pod tytu-
łem „Gmina Suchy Las – wczoraj i dziś”. 
Tak się złożyło, że brałem w nich udział w 
roli opiekuna uczestników, a później jako 
członek jury. Po latach konkurs ewoluował 
(obecnie jest adresowany do szerokiego 
kręgu odbiorców, niezależnie od wieku) 
i zmienił nazwę na Wielki Test o Gminie 
Suchy Las.

Poza tym  mieliśmy z Grażyną podob-
ne zainteresowania: cmentarz i kościół w 
Chojnicy, Glinno i Bogusławski oraz popu-
laryzacja historii lokalnej wśród mieszkań-
ców gminy i powiatu poznańskiego. 

W 2015 roku, w ramach projektu Cyfro-
wa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, 
grupa uczniów pod moim kierunkiem prze-
prowadziła z nią wywiad i opracowała bio-
gram. Powstał trwały ślad jej aktywności, 
będący potwierdzeniem znaczenia Graży-
ny dla środowiska lokalnego. 

Ostatnim naszym wspólnym projektem 
była „Monografia cmentarza parafialnego 
w Chojnicy”. W trakcie jego realizacji, 
Grażyna i Rysiu zachorowali. Początkowo 
bardziej obawiałem się o stan zdrowia Ry-
sia, który był ciężki. Chciałem wierzyć, że 
zastosowane leczenie zaowocuje poprawą 
zdrowia Grażyny, że pokona podstępną 
chorobę. Jako redaktor i współautor Mo-
nografii zrobiłem wszystko co mogłem, 
aby ta książka ukazała się jak najszybciej, 
żeby zdążyła się nią nacieszyć. Wierzę, że 
to się udało. 

Śmierć Grażyny jest dla mnie bolesną 
stratą. Po Zenonie Pilarczyku, Jacku Cza-
czyku, teraz odeszła Ona. Straciłem kole-
żankę i współpracownika, dobrego i mą-
drego człowieka.

POZOStaje W naSZych WSPOMnieniach…
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Łącząc się w bólu i żałobie  
z najbliższą Rodziną

składamy wyrazy żalu i współczucia  
z powodu śmierci

PANI  
GRAŻYNY GŁOWACKIEJ 

mieszkanki naszego osiedla.

Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla Suchy Las

Sylwia Szenk 
wraz z Zarządem

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

PANI  
GRAŻYNY GŁOWACKIEJ.

Rodzinie, najbliższym 
szczere wyrazy współczucia

składa
Prezes ZGK Suchy Las
Mikołaj Świerkowski

z pracownikami

***

Z powodu śmierci 
PANI  

GRAŻYNY GŁOWACKIEJ
Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Prezes ZKP Suchy Las
Edward Miśko

z pracownikami

***

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy 
naszą Koleżankę, współzałożycielkę 

koła PO RP  w Suchym Lesie
śp. GRAŻYNę GŁOWACKą.

Zostaniesz w naszych sercach  
i dobrej pamięci.

Rodzinie składamy  
wyrazy współczucia

Koleżanki i koledzy z koła PO RP  
w Suchym Lesie

Z głębokim żalem żegnamy  
pANIą  

GRAŻYNę GŁOWACKą  
nauczycielkę, samorządowczynię, 

popularyzatorkę turystyki rowerowej, 
krajoznawstwa oraz lokalnej historii, 

 działaczkę społeczną.

Pani Grażyna Głowacka  
była radną 

i przewodniczącą Rady Gminy  
Suchy Las w latach:  

1990 – 1994, 1998 – 2002,  
2002 – 2006,  

radną Powiatu Poznańskiego w latach: 
2006 – 2010, 2010 – 2014,  
2014 – 2018, 2018-2023.  

W 2021 roku przez Gminę  
Suchy Las  została uhonorowana 

nagrodą „Dębowego Liścia”  
za propagowanie idei ochrony  

dziedzictwa kulturowego  
gminy Suchy Las. 

Mężowi, córce i synowi z rodzinami
szczere wyrazy współczucia

składają
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy Suchy Las 

Radosław Banaszak z radnymi

***

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANI  
GRAŻYNY GŁOWACKIEJ

naszej wieloletniej koleżanki  
redakcyjnej.

Mężowi, rodzinie
szczere wyrazy współczucia  

składa
Zespół Redakcyjny  

„Gazety Sucholeskiej”

***

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie zmarłej

śp. GRAŻYNY  
GŁOWACKIEJ

składają:
Dyrekcja, grono pedagogiczne  

i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 
 w Suchym Lesie

Śmierć nie jest kresem  
naszego istnienia, żyjemy  

w naszych dzieciach  
i następnych pokoleniach. 

Albert Einstein 
 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o odejściu  

PANI  
GRAŻYNY GŁOWACKIEJ

naszej wieloletniej tancerki,
inspiratorki powstania dorosłej grupy 

tanecznej Rajlender.

Mężowi oraz Rodzinie składamy  
wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i Tancerze
ZPiT Chludowianie

***

Umarłych wieczność  
dotąd trwa, dokąd pamięcią 

im się płaci. 
Wisława Szymborska 

Rodzinie i Bliskim zmarłej 
PANI  

GRAŻYNY GŁOWACKIEJ 
składamy najszczersze wyrazy  

głębokiego współczucia.

Sołtys sołectwa Golęczewo  
Katarzyna Kachel  

wraz z Radą Sołecką, 
Radny Golęczewa  

Rady Gminy Suchy Las, 
Organizacje działające na terenie 

sołectwa Golęczewo 
oraz Mieszkańcy Golęczewa

***

Mężowi, Rodzinie zmarłej
śp. GRAŻYNY  
GŁOWACKIEJ

wyrazy współczucia i żalu  
oraz słowa wsparcia składa:
Dyrektor Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Suchym Lesie 
Sylwia Malendowska

z pracownikami 
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***

Panu  
Markowi Dłużewskiemu
Komendantowi Straży  

Gminnej Gminy Suchy Las
wyrazy współczucia  

i słowa wsparcia  
w trudnych chwilach po 

śmierci  
MAMY

składa
Przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Suchy Las
Sylwia Szenk z Zarządem

***

Wyrazy  
głębokiego żalu

Panu  
Markowi Dłużewskiemu

Komendantowi  
Straży Gminnej  

Gminy Suchy Las
z powodu śmierci  

MAMY
składa 

Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie 

Sylwia Malendowska
z pracownikami

***

Panu  
Markowi Dłużewskiemu

Komendantowi  
Straży Gminnej  

Gminy Suchy Las
wyrazy szczerego  
współczucia i żalu
z powodu śmierci  

MAMY
składa

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
z pracownikami  
Urzędu Gminy

Z życia do życia 
Św. Jan Paweł II

Wyrazy współczucia  
i szczere kondolencje  
dla Rodziny i Bliskich

zmarłego 
ADAMA GOCHA 

wieloletniego  
działacza sportowego, trenera 

i kierownika Klubu  
GKS Golęczewo

składają: 
Sołtys sołectwa Golęczewo 

Katarzyna Kachel  
wraz z Radą Sołecką, 

Radny Golęczewa  
Rady Gminy Suchy Las, 

Organizacje  
działające na terenie sołectwa 

Golęczewo 
oraz Mieszkańcy Golęczewa

•  Od tego roku zrównane zostały ter-
miny rozliczania PIT – w tym rów-
nież PIT-28 i PIT-28S, składanych 
dotychczas do końca lutego.

•  Już kolejny rok z rzędu od 15 lu-
tego w e-Urzędzie Skarbowym 
na podatników czekają ich gotowe 
zeznania podatkowe.

•  W przypadku osób objętych tzw. 
ulgą dla klasy średniej, Krajowa 
Administracja Skarbowa wyliczyła 
najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin 
Tegoroczna kampania zeznań podatko-

wych trwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy 
to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, skła-
danych przez podatników opłacających ry-
czałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Dotychczas składali oni swoje zeznanie 
od 15 lutego do końca lutego, w tym roku 
zyskują więc 2 miesiące dodatkowego cza-
su na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrów-
nano terminy rozliczenia PIT dla wszyst-
kich podstawowych form opodatkowania 
(tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 
36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).
Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skar-
bowym

Podobnie jak w ubiegłych latach naj-
popularniejsze zeznania PIT zostały auto-
matycznie wygenerowane i udostępnione 
przez Krajową Administrację Skarbową 
(KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).
Wystarczy zalogować się do serwisu na 
podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój 
e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić 
swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi 
i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wylicza 
najkorzystniejsze rozliczenie PIT  
dla podatnika

– Po ubiegłorocznych zmianach po-
datkowych osoby objęte ulgą dla klasy 
średniej nie muszą samodzielnie ustalać 
korzystniejszego dla siebie sposobu rozli-
czenia – KAS zrobił to za nich – mówi Mał-
gorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik 
prasowy Izby Administracji Skarbowej w 
Poznaniu. – Pamiętajmy również, że wpro-
wadzona w połowie 2022 roku obniżona 
12-procentowa stawka PIT obejmuje cały 
rok podatkowy. Nasze zeznania PIT skła-
damy zatem tak jak do tej pory – uwzględ-
niając cały miniony rok. 

W rozliczeniu za 2022 rok podatnik nie 
musi uwzględniać ulgi dla klasy średniej, 
która została uchylona 1 lipca 2022 roku. 
Podatek oblicza się od całości rocznych 
dochodów według skali podatkowej ze 
stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku 
w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem do-
chodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla 
nadwyżki ponad tę kwotę została zastoso-
wana stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie 
z ulgą dla klasy średniej może okazać się 
jednak korzystniejsze. Dla takich osób 
KAS samodzielnie wyliczył różnicę i in-
formuje o wysokości zwrotu podatku.
PIT-2 na kilku etatach

Przy okazji rozliczenia swoich docho-
dów za ubiegły rok, sprawdź jak w Two-
im przypadku rozliczana jest w ciągu roku 
kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jed-
na kwota wolna w ciągu roku – niezależnie 
od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. 

Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym 
roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą 
kwotę zmniejszającą podatek u kilku pra-
codawców równocześnie. W takiej sytuacji 
czekać nas będzie dopłata podatku w rozli-
czeniu rocznym. 

Pit za 2022 rok złożysz do 2 maja Urzędnicy 
pomogą 
wypełnić Pit
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-
Winogrady zaprasza na spotkania 
„Środa z e-PIT”. Spotkania  organi-
zowane są w trzech terminach, w 
siedzibie urzędu w Poznaniu przy ul. 
Wojciechowskiego 3/5. 

Zaproszenie skierowane jest do 
osób, które chcą nauczyć się, jak wy-
słać elektronicznie zeznanie podat-
kowe PIT-37 przez e-Deklaracje lub 
przez eUS_Twój e-PIT.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 22 
lutego. Kolejne zostały zaplanowane 
w godzinach od 15.00 do 17.00, w na-
stępujących terminach: 22 marca i 12 
kwietnia.

Co należy ze sobą zabrać: zeznanie  
za 2021 r., PIT-11 i inne dokumenty i 
informacje, na podstawie których spo-
rządzone zostanie zeznanie za 2022 r. 
(np. związane z odliczeniami) oraz 
dowód tożsamości.
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W I E Ś C I  Z  S O Ł E C T W  I  O S I E D L I
Zwróciłam się do wszystkich sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli  
z trzema pytaniami:
•  Która inwestycja lub przedsięwzięcie były 

najważniejsze w sołectwie / osiedlu w mi-
nionych trzech latach ( 2020 – 2022)?

•  Jakie jest najważniejsze zadanie do reali-
zacji w sołectwie / osiedlu w roku 2023?

•  Jakie są Pani / Pana priorytety w kierowa-
niu sołectwem / osiedlem?

Oto odpowiedzi, które otrzymałam od 
sołectw. W kolejnym numerze „Gazety Su-
choleskiej” zostaną zaprezentowane odpo-
wiedzi przedstawicieli zarządów osiedli. 

Joanna Nowak

CHLUDOWO
Najważniejszą inwestycją w sołectwie 

Chludowo w latach 2020-2022 było od-
danie do użytku budynku Starego Baru. 
Obecnie jest to filia Centrum Kultury  
i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. 
Z budynku korzystają stowarzyszenia i 
organizacje działające na terenie gminy, 
takie jak: Zespół Pieśni i Tańca „Chludo-
wianie”, Orkiestra Dęta Chludowo, KGW 
Chludowo, Mazelonka, Teatr bez Granic 
oraz Zespół Szkół w Chludowie.

W roku 2023 najważniejszą inwesty-
cją będzie modernizacja boiska szkolne-
go przy ulicy Szkolnej. Było to pierwsze 
boisko na terenie gminy ze sztuczną na-
wierzchnią wraz z oświetleniem. Służy 
ono nie tylko do przeprowadzenia zajęć z 
wychowania fizycznego, ale  korzystają z 
niego Uczniowski Klub Sportowy Rekord 
Chludowo oraz mieszkańcy wsi.

Priorytety w pracy sołtysa i rady sołeckiej 
to: bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
reprezentowanie wsi na uroczystościach, 
organizacja imprez, Dożynki Gminno-Pa-
rafialne, Parafiada, Dzień Dziecka.

W imieniu Sołtysa:
Sławomir Bielawowski

Członek Rady Sołeckiej wsi Chludowo

GOLĘCZEWO 
Najważniejsze inwestycje i przedsięwzię-

cia zrealizowane w sołectwie w minionych 
trzech latach to: remont świetlicy w szerokim 
zakresie i doposażenie świetlicy wiejskiej w 
Golęczewie, między innymi wyposażenie 
i doposażenie kuchni i poszczególnych po-
mieszczeń w profesjonalny sprzęt. Remont 
Pomnika Pamięci Narodowej w centrum 
Golęczewa, tj. Figury Matki Boskiej Królo-
wej Korony Polskiej, uporządkowanie tere-
nu za Figurą oraz remont masztów, w tym 
zakupienie flag i artykułów niezbędnych do 
obchodów uroczystości sołeckich. Remont 
i odbudowa dworca kolejowego, budowa 
parkingu, peronów i przystanków PKP oraz 
przygotowanie wystawy w gablotach, w po-

czekalni dworca PKP. Stworzenie projektu 
zagospodarowania terenu przy ul. Strażac-
kiej, dz. 152, 153/1, 154/8, w tym lokalizacja 
nowych urządzeń rekreacji, ławki, parkingi, 
adaptacja kontenera, ścieżki, ścieżka wokół 
placu zabaw, zieleń itp. Realizacja Projektu 
poprzez zakup zabawek na plac zabaw, za-
kup urządzeń do ćwiczeń Street Workout, 
zakup urządzenia „tyrolka” i „piłkarzyki 
zewnętrzne”, zakup koszy na śmieci, ławek 
bez oparć i z oparciami oraz zakup maszyn 
do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej. Zgodnie 
z Projektem, montaż wiaty rowerowej i bu-
dowa szatni na potrzeby przygotowań do tre-
ningów zawodników. Zakup ławek piwnych 
i stołów, zakup i montaż serca na nakrętki, 
zakup maszyny do popcornu i waty cukro-
wej. Rozpoczęcie prac nad projektem rewi-
talizacji starej remizy strażackiej w centrum 
Golęczewa. Przygotowanie w porozumieniu 
z Zarządem Dróg Powiatowych i realizacja 
projektu nasadzeń zieleni w ciągu ul. Dwor-
cowej oraz nasadzenia przy stawie w Golę-
czewie. Inwestycje drogowe i oświetleniowe, 
w tym powstanie oznakowanego i oświetlo-
nego przejścia dla pieszych przy nowym 
przedszkolu oraz uzupełnienie oznakowania 
drogowego w sołectwie. OSP – zakup nowe-
go samochodu, remont i doposażanie remizy 
strażackiej i pomieszczeń przynależnych do 
nowej remizy. Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy Golęczewem a Chludowem oraz 
budowa przejazdów kolejowych z rogatkami. 
Zakup i montaż kamer na głównych drogach 
w sołectwie oraz na placu rekreacji przy ul. 
Strażackiej. Stworzenie i prowadzenie stron 
internetowych sołectwa Golęczewo.

Najważniejsze zadania do realizacji w 
sołectwie w roku 2023 to: kontynuacja re-
alizacji Projektu, tj. zakup lub wykonanie 
urządzenia grilla/paleniska przy wiacie ro-
werowej, zakup ławek i koszy na śmieci, za-
kup/wykonanie rampy. Realizacja Projektu 
w zakresie infrastruktury naziemnej (alejki, 
mini miasteczko drogowe). Zakup ławek i 
ich montaż przy ul. Dworcowej przy Krzy-
żu. Zakup i montaż kamery skierowanej na 
gniazdo bocianie na głównym skrzyżowa-
niu. Wybudowanie na podstawie wykonane-
go projektu pomieszczenia gospodarczego 
na tyłach OSP i świetlicy wiejskiej. Budowa 
kanalizacji sanitarnej i inwestycje drogowe, 
w tym projekty i budowa oświetlenia na 
poszczególnych ulicach. Projekt i budowa 
ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a 
Golęczewem. Wykonanie pełnobranżowego 
projektu i kosztorysu remontu budynku Sta-
rej Remizy. Wyposażenie boiska, tj. zakup 
bramek treningowych dla dzieci i młodzie-
ży. Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Moim priorytetem zawsze był, jest i bę-
dzie rozwój sołectwa, integracja i aktywi-
zacja społeczności lokalnej, współpraca ze 

stowarzyszeniami i organizacjami, dbanie 
o aspekty historyczne Golęczewa, a przede 
wszystkim poprawa jakości życia mieszkań-
ców. Priorytetem jest również wsłuchiwanie 
się w potrzeby mieszkańców oraz realizacja 
zamierzonych celów i założeń.       

Katarzyna Kachel
Sołtys wsi Golęczewo

JELONEK
W minionych trzech latach w Jelon-

ku, przy udziale środków przyznanych na 
działania lokalne, zamontowano: oświe-
tlenie przejścia między ulicami Topolową 
i Sosnową, kosze na śmieci i psie odcho-
dy, tablice informacyjne dla mieszkańców 
sołectwa. Doposażono świetlicę wiejską  
w sprzęt audiowizualny. 

Najważniejsze zadania w sołectwie w 
roku 2023 to podłączenie do sieci światło-
wodowej nowych „mini” osiedli oraz bu-
dowa chodnika wzdłuż ulicy Obornickiej. 
To zadanie dla Gminy w ramach większej 
inwestycji na lata 2023-2024. 

W tym roku obchodzimy 10-lecie po-
wstania sołectwa i oprócz wielu imprez 
integracyjnych, zorganizujemy festyn i 
cykliczną biesiadę jelonkową, związaną z 
tym ważnym dla nas wydarzeniem.

Moje priorytety: dalsze integrowanie 
mieszkańców Jelonka przez częstsze spo-
tkania tematyczne dla dzieci i dorosłych 
mieszkańców w naszej świetlicy, oraz dba-
nie o jak najlepsze warunki do życia i za-
bawy naszej małej społeczności.

Andrzej Bartkowiak
Sołtys wsi Jelonek

ZIELĄTKOWO
We wsi Zielątkowo, też się działo i dzie-

je. Wielu mieszkańcom zależało i bardzo 
się starali (biorąc udział w zebraniach) żeby 
powstało jak najwięcej inwestycji. 

Jesteśmy zadowoleni, że mimo trudnego 
okresu pandemii i związanych z nią uciąż-
liwości, inwestycje takie jak budowa dróg, 
kanalizacji i modernizacja oświetlenia suk-
cesywnie w latach 2020-2022 trwały i sporo 
wykonano (lub częściowo poprawiono użyt-
kowanie ulic poprzez położenie płyt drogo-
wych). I choć jeszcze kilka ulic, np. Pogod-
na, Słoneczna, Morwowa, Wyrzykowskiej 
czeka na pełną realizację, jesteśmy pełni na-
dziei, że i tam w możliwie szybkim terminie 
doczekamy się szczęśliwego końca. 

Jednak w roku 2023 naszym najwięk-
szym oczekiwaniem (trwa to już od 2020 r.) 
jest spowolnienie ruchu na ulicach Dworco-
wej, Leśnej, Szkolnej.

Oczekujemy też na realizację oświetle-
nia na naszym terenie zielonym wokół górki 
saneczkowej, gdzie w ostatnich latach wy-
konano alejkę. 
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Jako sołtys wsi mam też sygnały o trud-
nościach w dostępności do Internetu nowo 
zamieszkałych mieszkańców. Według fa-
chowca jest to brak kanalizacji i studzienek 
w ulicach do swobodnego podłączenia. Te-
mat będziemy drążyć.

Bardzo mi zależy na dobrych kontak-
tach z mieszkańcami, dlatego cieszę się, że 
po trudnych latach pandemii możemy roz-
mawiać, spotykać się i artykułować swoje 
potrzeby. Już niebawem Zebranie Wiejskie:  
21 marca o godz. 18.30.

Serdecznie zapraszam mieszkańców na 
wszystkie imprezy, które organizują z wiel-
kim powodzeniem nasi strażacy z OSP Zieląt-
kowo, Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą 
Sołecką. Najbliższe czekające nas wydarzenie 
to Dzień Kobiet 11 marca o godz. 17.00, na 
które gorąco zapraszam Panie.

Wiesława Rodowska
Sołtys wsi Zielątkowo

ZŁOTKOWO
Inwestycje lub przedsięwzięcia najważ-

niejsze w sołectwie w minionych trzech 
latach (2020 – 2022)?  Trudno powiedzieć, 
ale od kilku lat odkładamy pieniądze na bu-
dowę miejsca do integracji mieszkańców. 

W ostatnich latach w Złotkowie dzięki 
naszym środkom organizowane są różne 
inicjatywy – WOŚP, Dzień Kobiet, sprzą-
tanie Złotkowa, Dzień Dziecka, Mikołaj…                                                                                                     

Najważniejsze zadanie do realizacji w 
sołectwie w roku 2023? Zdecydowanie 
budowa skrzyżowania, KTÓREGO NIE 
CHCĄ MIESZKAŃCY.

Oprócz tego dość istotnym będzie opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania 
działki przy cmentarzu (zieleń). Równie 
ważne organizowanie imprez integracyj-
nych i odkładanie pieniędzy na budowę 
miejsca do integracji mieszkańców (czeka-
my na przejęcie działki przez Gminę).                                                                                                                                  

Moim priorytetem w  kierowaniu sołec-
twem jest słuchanie głosu mieszkańców i 
wypracowywanie poparcia naszych postu-
latów w Urzędzie Gminy i Radzie Gminy.                                                                                                                                         

Sylwia Sawińska                                                                                                                                         
 Sołtys wsi Złotkowo

ZŁOTNIKI – WIEŚ
Uważam, że każde zadanie lokalne, 

każda inwestycja czy przedsięwzięcie jest 
tak samo ważne, ponieważ jest ono zapro-
ponowane i wybierane przez mieszkańców. 
Jeśli natomiast wybrać najważniejsze i naj-

dłużej wyczekiwane to:
•  budowa ścieżki rowerowej wraz z oświe-

tleniem wzdłuż ul. Łagiewnickiej;
•  projekt i budowa świetlicy wiejskiej oraz 

kumulacja środków z zadania lokalnego 
na jej wyposażenie;

•  poszerzenie, wykoszenie poboczy (usu-
nięcie odrostów) oraz wyrównanie drogi 
gruntowej ze Złotnik do Pawłowic / Kie-
krza;

•  utwardzenie poboczy w ciągu ul. Złotnic-
kiej.

Najważniejszym zadaniem w roku 2023 
jest niewątpliwie zakończenie budowy, 
wyposażenie oraz oddanie do użytku świe-
tlicy wiejskiej.

Priorytetem w codziennym byciu soł-
tysem jest nie tylko bycie dobrym gospo-
darzem wsi, ale też dobrym przyjacielem 
i pomocnym sąsiadem. Najważniejszy jest 
codzienny kontakt, bieżące sprawy i potrze-
by moich mieszkańców. Bardzo ważne jest 
dla mnie także skuteczne reprezentowanie 
sołectwa w gminie i dbałość, aby postulaty 
zebrania wiejskiego znalazły odzwiercie-
dlenie w projekcie budżetu Gminy.

Ewa Korek
Sołtys wsi Złotniki - Wieś

N A S Z E J  G M I N Y P O d  r E d a K C J Ą 
JOaNNy NOWaK

„Monografia cmentarza parafialnego 
w Chojnicy”

Cmentarz w Choj-
nicy to najstarsza za-
chowana katolicka 
nekropolia w gminie 
Suchy Las. Nieco 
zapomniany, gdyż 
od końca II wojny 
światowej jest za-
mknięty i znajduje 
się na terenie poli-
gonu wojskowego 

Biedrusko. Wciąż jednak jest to świadec-
two naszych dziejów, lokalnej tożsamości 
i pamięci o naszych przodkach.

Książka stanowi pokłosie długich po-
szukiwań i kwerend archiwalnych. Auto-
rzy, poza danymi pochodzącymi z mate-
riałów archiwalnych, uwzględnili w swojej 
pracy również przekazy ustne i wspomnie-
nia od osób związanych z ludźmi pocho-
wanymi na cmentarzu w Chojnicy. Część 

książki stanowią zdjęcia nagrobków, które 
przetrwały do dzisiaj.

Monografia to skarbnica wiedzy na te-
mat chojnickiej nekropolii, ale również ży-
cia w XIX i XX wieku w miejscowościach, 
które w większości już nie istnieją. 

Autorami książki wydanej przez Gminę 
są: Ryszard Chruszczewski, Grażyna Gło-
wacka, Ryszard Głowacki, Marek Hałas 

oraz Grzegorz Mencel. 
„Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las”

Interesujesz się gminą Suchy Las. Chcesz 
zgłębić wiedzę na jej temat, poznać jej histo-
rię i sylwetki osób, które zapisały się na jej 
kartach. Ta książka jest dla Ciebie – „Ilustro-

wane dzieje gminy 
Suchy Las”, au-
torstwa Ryszarda 
Chruszczewskie-
go – historyka, 
regionalisty, na-
uczyciela Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Suchym Lesie.

W książce tej, 
wydanej przez 
Gminę czytelnicy 

znajdą historię miejscowości, które istnie-
ją do dziś, informacje o miejscowościach 

odłączonych od gminy oraz o 
tych, które przestały istnieć, a 
także lokalne legendy czy bio-
gramy zasłużonych mieszkań-
ców.

Jej atutem jest także piękna 
oprawa – sztywna okładka, kre-
dowy papier. Całość opatrzona 
została profesjonalnie wykona-
nymi zdjęciami, oryginalnymi 
grafikami i ilustracjami oraz sta-
rymi, niezwykle wartościowymi 
pocztówkami.

Monografia cmentarza  
w chojnicy i ilustrowane dzieje…  
do kupienia w Suchym Lesie
Z satysfakcją informujemy, że od 3 marca  książki: „Monografia cmentarza parafialnego  
w Chojnicy” oraz „Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las” można nabyć w Saloniku Prasowym 
w Suchym Lesie, pl. Nowy Rynek 7. Polecamy i zachęcamy do kupna!

Ryszard Chruszczewski 

– absolwent wydziału historycznego 

UAM, nauczyciel historii, techniki i wiedzy  

o społeczeństwie. Zawodowo związany ze 

Szkołą Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bo-

gusławskiego w Suchym Lesie.  W obszarze 

jego zainteresowań badawczych znajdują 

się: dzieje gminy Suchy Las i jej okolic,  

Powstanie Wielkopolskie, biogra�styka,  

a także dydaktyka i media. 

Jest autorem kilku książek: „Rola znaczków pocztowych w edukacji”, „Oblicza 

pieniądza”, „Zarys historii gminy Suchy Las i jej mieszkańców”, „Mieszkańcy gmi-

ny Suchy Las i okolic w Powstaniu Wielkopolskim”, tekstu do albumu promu-

jącego walory gminy Suchy Las. Jest również autorem artykułów dotyczących 

historii lokalnej, Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników, a także boha-

terów pracy organicznej i społecznej z terenu obecnej gminy Suchy Las, pu-

blikowanych na łamach „Kroniki Powiatu Poznańskiego” i „Gazety Sucholeskiej”. 

Angażuje się w działania  popularyzujące wiedzę o gminie Suchy Las oraz  

o tych, którzy żyli na jej terenie i zasłużyli na pamięć potomnych. Współpra-

cując z Referatem Promocji Gminy Suchy Las wraz z Hubertem Sobalakiem  

z Suchy Las TV, zrealizował cykl 12 �lmów pod wspólnym tytułem „Suchy Las 

– 800 Lat Historii”. Są one emitowane na kanale You Tube i dotyczą najważniej-

szych wydarzeń z historii okolicznych terenów oraz ludzi, którzy w szczególny 

sposób zapisali się w pamięci mieszkańców.

Ryszard Chruszczewski za działania podtrzymujące tożsamość narodową, po-

głębiające i upowszechniające wiedzę historyczną, a w szczególności tę doty-

czącą Powstania Wielkopolskiego w grudniu 2017 roku otrzymał  Odznakę Ho-

norową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”.
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Terminal przeładunkowy
Nasze osiedle, zwłaszcza rejon ulicy 

Kochanowskiego, elektryzuje wiadomość 
o budowie terminala przeładunkowego oraz 
hal magazynowych o łącznej powierzchni 
150 tys. m² i wysokości od 12 do 26 me-
trów. W związku z dwukrotnym forso-
waniem przez Wójta miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego umożli-
wiającego realizację tej inwestycji, odbyło 
się kilka specjalnych posiedzeń właściwej 
komisji Rady Gminy, w tym dwa posiedze-
nia w Golęczewie oraz Złotnikach. Obecni 
na posiedzeniach mieszkańcy, jednoznacz-
nie dystansowali się od chęci zmiany mpzp, 
wskazując przede wszystkich uciążliwości 
komunikacyjne, problemy ekologiczne oraz 
hałas i pył. Ponadto ponad 400 osób złoży-
ło wniosek o przeprowadzenie konsultacji 
on-line w tej sprawie. Sprawa jest zatem w 
toku, a o jej przebiegu będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. Wszelkie infor-
macje podajemy również na naszej stronie 
internetowej oraz na profilu FB.

EKO-PORT SUCHY LAS
Rusza kolejny projekt ekologiczny EKO-

PORT SUCHY LAS realizowany przez 
KGW w Złotnikach. Projekt ma na celu pod-
niesienie świadomości z obszaru środowiska 
naturalnego mieszkańców gminy Suchy Las. 
Dzięki założeniom projektu nasi mieszkańcy 
będą mogli aktywnie brać udział w warszta-
tach i innych działaniach proekologicznych. 
W ramach projektu odbędą się 4 warszta-
ty ekologiczne oraz 2 spacery poznawcze. 
Działania będą prowadzone przez ekspertów 
z danego tematu.
Seniorzy

Z satysfakcją przyjmujemy pozytywną 
reakcję Wójta na inicjatywę naszych senio-
rów, dotyczącą utworzenia na bazie dotych-
czas działającego nieformalnie osiedlowego 
Klubu Seniora filii Dębowego Liścia – klubu 
działającego przy sucholeskim OPS. For-
malny wymiar Klubu umożliwi działanie w 
szerszym zakresie i zdecydowanie poprawi 
atrakcyjność zajęć. Spotkanie z Wójtem – 
6.03.2023 r. (poniedziałek, godzina 16.00).
Inwestycje osiedlowe

Powoli kończy się zima i rozpoczną się 

inwestycje w po-
szczególnych miej-
scowościach. W 
I kwartale będzie 
przeprowadzony u 
nas przetarg na bu-
dowę ulic: Słowac-
kiego, Reja i Prusa 
w zakresie budowy 
kanalizacji sani-
tarnej. Będziemy 
robić wszystko, żeby oszczędzić istniejący 
drzewostan w ulicy Reja. W II kwartale – bu-
dowa ulic Spacerowej, Pagórkowej oraz Ol-
chowej. Wkrótce podamy zakres inwestycji. 
W tym samym kwartale ruszy też budowa 
boiska przy ulicy Lazurytowej.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.zlotniki.suchylas.pl oraz 
profilu FB facebook.com/zlotnikiosiedle. Je-
śli chcecie Państwo na bieżąco otrzymywać 
informacje, to prosimy zapisać się do osie-
dlowego newslettera.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Złotniki – Osiedle 

Grzegorz Słowiński

Co na Grzybowym z początkiem 2023 
roku? Intensywnymi działaniami społeczno-
integracyjnymi zaczęliśmy ten nowy rok. Tra-
dycyjnie z początkiem roku rozstrzygnęliśmy  
nasz osiedlowy konkurs na najlepszą świą-
teczną iluminację posesji na osiedlu. Miał 
miejsce także przystanek WOŚP we wspólnej 
inicjatywie z sołectwem Jelonek. Po przerwie 
świątecznej i związanej z feriami, wróciły do 
tygodniowego stałego grafiku wszystkie zaję-
cia grup integracyjno-rekreacyjnych, zarów-
no te świetlicowe, jak i plenerowe. Z nowości 
cieszy nas, społeczników z osiedla, tak dobrze 
przyjęty nowy cykl zajęć, zapoczątkowanych 
jesienią, nazwanych ZIOŁA NA GRZY-
BOWYM. W 2023 roku zwiększyliśmy ich 
częstotliwość, a dodatkowo powstały także 
przy nich zajęcia z tzw. ćwiczeń ajurwedyj-
skich. Cieszy to o tyle, że kolejne propozycje 
zajęć świetlicowych są inicjatywami naszych 
mieszkanek. Zajęcia te cieszą się zaskakująco 
dużą frekwencją. Będziemy je kontynuować 
przez najbliższe miesiące.

Oczywiście dalej mają miejsce fanta-
stycznie przyjęte od zeszłego roku cztery 
cykle zajęć świetlicowych dla dzieci i mło-
dych mam (zajęcia taneczno-rytmiczne w 
pon., ćwiczenia dla mam i ich dzieci we wt. 
czy joga dla dzieci w czw. oraz szachy w 
pt.). Działa także grupa TAI CHI (wt.) czy 
MORSATION (sob.) i oczywiście grupa 
brydżowa (śr. i sob.) oraz klub Dębowy Liść 
(wt. i śr.), a także zajęcia harcerskie szczepu 
NOMADA (czw. i nd.).  Dużym echem od-
biły się zorganizowane w czasie ferii zajęcia 

tzw. KOLOROWEGO LABORATORIUM, 
które zamierzamy kontynuować w okresie 
roku szkolnego, a na pewno możemy zapo-
wiedzieć specjalny występ – niespodziankę 
„Laboratorium” w czasie naszego osiedlo-
wego festynu w dniu 10 czerwca na boisku 
przy ul. Sosnowej.

Nasze sztandarowe osławione plenerowe 
zajęcia SALSATION (wt. i czw. godz. 19.00 
na boisku przy Sosnowej) będą miały swój 
wyjątkowy wymiar w dniu 4 marca z okazji 
Dnia Kobiet. Zapowiadamy wspólną niesa-
mowitą inicjatywę podjętą wraz z zarządami 
osiedli Suchy Las i Suchy Las-Wschód – II 
Sucholeski Nocny Maraton SALSATION, 
który będzie miał miejsce w hali GOS mię-
dzy godz. 20.00 a 24.00. Szczegóły na plaka-
cie. Serdecznie zapraszamy.

Podsumowanie wydarzeń i inicjatyw mi-
jającego roku na osiedlu zaprezentowaliśmy 
na naszych portalach internetowych – zachę-
camy do tych wspomnień z roku, w którym 
podsumowywaliśmy 25-lecie osiedla (osie-
dlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/kalenda-
rium-2022-i-perspektywy-2023). 

Do „gorących” bieżących tematów, które 
zajmowały znaczną część naszych miesz-
kańców z pewnością należą: kwestia dys-
kutowanej propozycji budowy terminala in-
termodalnego na terenie Złotkowa – zachód 
(w rejonie między trasą S11 a Sobotą i Go-
lęczewem) oraz kwestia rozpoczętej właśnie 
budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomo-
rowej. Zarząd Osiedla rozpoczął także dzia-
łania organizacyjne wokół realizacji Zadań 

Lokalnych ‘2023, 
do których należą 
w tym roku m.in. 
następne działania 
przy nasadzeniach 
czy kolejne wypo-
sażenie na boisku. 
W ramach zadań 
z budżetu central-
nego, poza wspo-
mnianą ścieżką, planowany jest dalszy ciąg 
zabudowy polany pod lasem czy zabudowa 
nawierzchni kolejnej części ulicy Kruczej 
oraz wymiana oświetlenia ulicznego na LED- 
owe. W ramach środków gminnych plano-
wane jest także przeprowadzenie konkursu 
na koncepcję modernizacji placu Grzybowe-
go. Zarząd Osiedla w porozumieniu z radny-
mi będzie także zabiegał o poprawę bezpie-
czeństwa ruchu komunikacyjnego i o kolejne 
próby ograniczenia ruchu tranzytowego na 
osiedlu, a także o zmianę oznakowania tzw. 
skrzyżowań równorzędnych czy o zminima-
lizowanie negatywnych skutków nadmierne-
go ruchu kołowego, w tym linii autobusowej 
na osiedlu.

Zapraszamy także do naszych publikatorów:
• facebook.com/groups/662486184524923
• osiedlegrzybowe.zlotniki.com/newsletter-2
•  facebook.com/OsiedleGrzyboweSuchyLas 

Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz

P O d  r E d a K C J Ą 
JOaNNy NOWaKWIEŚCI Z SOŁECTW I  OSIEDLI
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Aby otrzymać przyznaną Gminie do-
tację w wysokości ponad 1,22 mln zł  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
konieczne było przyjęcie Planu Odnowy 
Miejscowości z zapisem dotyczącym reali-

zacji ulicy Bocznej. 
Warto dodać, że przy wyborze tej ulicy 

do dofinansowania brane były m.in. takie 
kryteria jak: przebieg ulicy przy budynku 
użyteczności publicznej (szkoła), połącze-

nie drogi z drogą powiatową (ulica Lipo-
wa), połączenie ulicy z węzłem przesiad-
kowym w Golęczewie.     

Inwestycja przewidywała budowę jezd-
ni o szer. 5 metrów wraz z odwodnieniem, 
jednostronnego chodnika o szerokości 2 
metrów, kanału technologicznego (pod In-
ternet) oraz modernizację oświetlenia. 

Radni przychylili się do opinii wyrażo-
nej na Zebraniu Mieszkańców w Golęcze-
wie 19 stycznia br. Wówczas za realizacją 
tej inwestycji opowiedziały się 3 osoby, 
przeciw było 17, wstrzymało się 19 osób. 
Argumenty mieszkańców to chęć pozosta-
wienia drogi o wiejskim charakterze, miej-
sce do spacerów, w tym dla mam z wózka-
mi i dla wyprowadzających psy, niewielki 
ruch drogowy. 

W związku z tym, że dotacji nie moż-
na wykorzystać na inną inwestycję, Gmina 
przesłała do Urzędu Marszałkowskiego re-
zygnację z dotacji. Wkład z budżetu Gmi-
ny, który miał być elementem finansowa-
nia inwestycji, zostanie przeznaczony na 
budowę innych dróg.

Zastępca Wójta 
Marcin Buliński

Ulica Boczna nie będzie budowana
Na sesji Rady Gminy 26 stycznia bieżącego roku radni podjęli decyzję dotyczącą ulicy 
Bocznej w Golęczewie. 

Każdy, kto posiada na nieruchomości 
zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków, jest zobo-
wiązany do:
•  posiadania umowy z firmą mającą ze-

zwolenie na opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych lub osadników w instala-
cjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transport nieczystości ciekłych z terenu 
gminy Suchy Las (wykaz przedsiębior-
ców posiadających powyższe zezwolenie 
znajduje się na stronie internetowej: bip.
suchylas.pl); postanowienia umowy muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Suchy Las (zgod-
nie z uchwałą nr XXIII/259/20 Rady Gmi-
ny Suchy Las, Dz. U. woj. wlkp. z dnia 8 
września 2020 r. poz. 6806 z późn. zm.);

•  zbierania dowodów uiszczania opłat za 
ww. usługi. 

Wójt zobowiązany jest do prowadzenia 
co najmniej raz na dwa lata (może częściej) 
kontroli spełnienia przez osoby kontrolowa-
ne warunków, o których mowa wyżej.  

Dodatkowo Wójt sprawuje kontrolę prze-
strzegania i stosowania przepisów m.in. 
określonych w wyżej wskazanym Regulami-
nie, w którym mowa jest również o częstotli-
wości pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości. Zgodnie z §12 po-
wyższego Regulaminu: częstotliwość wy-
wozu nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych nie powinna odbywać się 

rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast czę-
stotliwość wywozu nieczystości ciekłych z 
osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków nie powinna odby-
wać się rzadziej niż jeden raz na rok. Ilość 
nieczystości ciekłych odprowadzanych do 
zbiorników bezodpływowych lub przydo-
mowych oczyszczalni ścieków ustala się na 
podstawie zużycia wody.

Kontrolujący jest uprawniony m.in. do 
żądania okazania dokumentów i udostęp-
nienia wszelkich danych mających związek 
z przedmiotem kontroli. Podczas kontroli, 
wymaganymi do przedłożenia dokumentami 
będą faktury za zużytą wodę, które posłużą do 
sprawdzenia prawidłowości pozbywania się z 
terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

W związku z powyższym, w toku pro-
wadzenia ww. kontroli podmioty kontro-
lowane będą zobowiązane do przedłożenia 
Wójtowi Gminy Suchy Las umowy zawar-
tej z przedsiębiorcą na odbiór nieczysto-
ści ciekłych, dowodów potwierdzających 
uiszczenie opłaty za tę usługę (np. po-
twierdzenie przelewu, opłacone faktury), 
a także przedłożenia faktur za wodę. Kon-
trolujący będzie wymagać powyższych do-
kumentów za 2022 rok. Należy pamiętać, 
że posiadane faktury muszą potwierdzać 
regularność wywozu nieczystości ciekłych 
zgodnie z Regulaminem.

W razie braku zawarcia umowy oraz w 
razie bezskutecznego upływu terminu na 
usunięcie wskazanych przez Wójta uchybień 

w umowie, Wójt w drodze decyzji określi 
obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie 
zbiornika bezodpływowego lub osadnika w 
instalacji przydomowej oczyszczalni ście-
ków i transport nieczystości ciekłych, a tak-
że sposób i termin udostępniania zbiornika 
bezodpływowego lub osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Usta-
lając wysokość opłaty za ww. usługi Wójt 
zobowiązany będzie do zastosowania stawek 
określonych w uchwale nr LIII/613/23 Rady 
Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2023 r. 
w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości 
ciekłych oraz odbieranie odpadów komunal-
nych. W niniejszej uchwale stawka za usługę 
opróżniania zbiornika bezodpływowego i 
transport nieczystości ciekłych z nierucho-
mości położonej na terenie gminy wynosi 40 
zł brutto za 1 m3, w przypadku opróżniania 
osadnika w instalacji przydomowej oczysz-
czalni ścieków i transportu nieczystości cie-
kłych równa jest 350 zł brutto za 1 m3.

W razie utrudniania lub udaremniania prze-
prowadzenia kontroli, bądź w razie stwierdze-
nia nieprzestrzegania przepisów zawartych w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Suchy Las, kontrolowanemu 
grozić będzie kara grzywny. 

Danuta Kałążna
Referat Ochrony Środowiska

UGSL
Artykuł przygotowany na podstawie ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2556 z późn. zm.). 

Obowiązek posiadania umowy 
na wywóz nieczystości ciekłych 

FO
T. 

ur
zą

d 
Gm

in
y



02 •  lut y  /  mar zec 202316

W dniu 26 stycznia, w sali konferen-
cyjnej parku Wodnego Octopus odbyła 
się LIII sesja Rady Gminy Suchy Las. 

Pierwsza sesja w bieżącym roku roz-
poczęła się od dłuższej dyskusji na temat 
porządku obrad. W pierwotnym planie po-
jawiła się uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
aktywizacji gospodarczej, znajdującego 
się w miejscowości Złotkowo po zachod-
niej stronie torów kolejowych, na północ 
od Złotnik (tzw. osiedle Kochanowskiego) 
oraz na południe od Golęczewa. Projekt 
uchwały został już wcześniej wycofany z 
sesji grudniowej i podobny los spotkał go w 
przypadku sesji styczniowej. Radni zagło-
sowali za wykreśleniem z porządku obrad 
tej uchwały, gdyż potrzebują więcej czasu 
na zapoznanie się z tematem i podjęcie od-
powiedzialnej decyzji. Kontrowersje wzbu-
dza pomysł zbudowania na części opisane-
go wyżej terenu (pomiędzy ulicą Sobocką, 
torami kolejowymi i Golęczewem) termi-
nala przeładunkowego z bocznicą kolejową 
i obiektami magazynowymi. W styczniu 
zagadnieniem zajmowały się dwie komisje 
Rady Gminy, które w ramach swoich po-
siedzeń wizytowały podobny terminal w 
Gądkach oraz tereny magazynowe w Roba-
kowie, a także odbyły wizję lokalną w tere-
nie, zapoznając się z miejscem planowanej 
inwestycji. Ponadto w ramach prac Komisji 
Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarcze-
go odbyło się posiedzenie, podczas którego 
zainteresowanym zaprezentowany został 
teren planowanego opracowania oraz omó-
wiono korzyści wynikające ze zmiany pla-
nu. Podczas spotkania możliwa była rów-
nież rozmowa z inwestorem. Z inicjatywy 
przewodniczącej komisji budżetowej radnej 
Joanny Pągowskiej, celem szerszego za-
poznania społeczności lokalnej z tematem, 
zorganizowane zostały dwa spotkania inwe-
stora z mieszkańcami Golęczewa i Złotnik, 
na których przedstawiona została koncepcja 
zagospodarowania przedmiotowego tere-
nu. Radni przy podejmowaniu decyzji będą 
musieli wziąć pod uwagę fakt, że omawia-
ny teren objęty jest już planem zagospoda-
rowania przestrzennego, który pozwala na 

zlokalizowanie w tym miejscu wielu inwe-
stycji mogących zawsze lub potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, w tym również 
terminala przeładunkowego.

Pierwszym zagadnieniem, jakim zajęła 
się Rada, po ustaleniu ostatecznego porząd-
ku obrad, było rozpatrzenie projektu uchwa-
ły dotyczącej zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Golęczewo na lata 2023-2029”. 
Ewentualne przyjęcie tej uchwały otwierało 
drogę do pozyskania środków na dofinan-
sowanie budowy ulicy Bocznej w Golęcze-
wie. Co jednak ważne o planie dyskutowali 
wcześniej mieszkańcy Golęczewa podczas 
swojego Zebrania Wiejskiego. Pani sołtys 
Katarzyna Kachel odczytała fragment proto-
kołu z obrad zebrania, z którego jednoznacz-
nie wynikało, że mieszkańcy opowiedzieli 
się przeciw dokumentowi. Kością niezgody 
był sposób przebudowy wspomnianej ulicy 
Bocznej, która jest dziś stosunkowo wąskim 
traktem, a miałaby zostać zbudowana jako 
dwukierunkowa droga z chodnikiem. W 
dyskusji głos zabierali obecni na posiedze-
niu Rady mieszkańcy Golęczewa. Pokazano 
m.in. kilka zdjęć przedstawiających dzisiej-
szy wygląd przedmiotowej ulicy oraz sche-
maty z projektu przebudowy. Po dłuższej 
dyskusji radni zdecydowaną większością 
głosów odrzucili przedłożoną uchwałę, za-
mykając tym samym możliwość wystąpienia 
o dofinansowanie, ale przychylając się do 
opinii mieszkańców wyrażonej podczas Ze-
brania Wiejskiego.

Pozostałe uchwały znajdujące się w po-
rządku obrad nie budziły większych kontro-
wersji. Rada jednomyślnie przyjęła drobne 
zmiany w uchwale budżetowej oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. Jednomyśl-
nie wyrażono zgodę na zawarcie przez Wój-
ta dwóch umów dzierżawy i jednej umowy 
najmu dla trzech działek w Golęczewie. 

Wszyscy radni zagłosowali za przyję-
ciem „Aktualizacji Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Suchy Las na lata 
2021-2025”. Konieczność sporządzenia 
planu wynika z postanowień Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
klimatu, uzupełniającego ją Protokołu z 
Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycz-
nego przyjętego przez Komisję Europejską. 
Celem planu jest określenie, na podstawie 
analiz aktualnego stanu gospodarki energe-
tycznej na obszarze gminy, działań zmierza-
jących do redukcji zużycia energii, zwięk-
szenia wykorzystania źródeł odnawialnych, 
a co za tym idzie przeobrażenia istniejącej 
gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną.

Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie 
„określenia górnych stawek opłat za opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości 
ciekłych oraz odbieranie odpadów komunal-

nych”. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach uchwała taka musi 
zostać przyjęta przez Radę. Regulacje przyjęte 
podczas ostatniej sesji są uaktualnieniem ana-
logicznej uchwały ze stycznia 2015 roku.

Radni zgodnie przyjęli również zmianę 
uchwały w sprawie „Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Suchy Las”. Wymuszone zostało to wej-
ściem w życie ustawy, która zmieniła obo-
wiązującą wcześniej definicję nieczystości 
ciekłych. W związku z tym konieczna była 
zmiana obowiązującego dotychczas regula-
minu. Kluczową jest wprowadzenie regula-
cji dotyczących przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Mieszkańców korzystających z 
tego typu urządzeń zachęcamy do zapozna-
nia się z nowym regulaminem.

Jednomyślnie przyjęto uchwałę w spra-
wie „przyjęcia aktualizacji założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy 
Las na lata 2022-2037”. Plan sporządza się 
na okres minimum 15 lat i aktualizuje co 
najmniej raz na 3 lata.

Zdecydowaną większością głosów Rada 
przyjęła również „Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych będących w po-
siadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026”. 
Przyjęty plan zakłada inwestycje spółki 
Aquanet w infrastrukturę na terenie gminy, 
w rejonie ulic Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, 
Ogrodniczej i Wierzbowej w Suchym Lesie.

Bez sprzeciwu i głosów wstrzymujących 
radni przyjęli uchwałę w sprawie „likwida-
cji dotychczasowej aglomeracji Chludowo 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Chlu-
dowo”. W skład wspomnianej aglomeracji 
wchodzą miejscowości Chludowo, Golę-
czewo i Zielątkowo, a jest ona wyznacza-
na na potrzeby wyliczeń związanych ze 
skanalizowaniem obszarów wiejskich. W 
ostatnim czasie, dzięki inwestycjom prowa-
dzonym na terenie aglomeracji, skanalizo-
wanie wzrosło do 82,21%, a do roku 2027 
przewidywany jest wzrost do 98,01%.

W kolejnych krokach radni jednomyślnie 
przyjęli dwie uchwały dotyczące programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. Pierwsza z 
nich dotyczyła zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywania dla osób objętych pro-
gramem, a druga podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyzna-
nia nieodpłatnej pomocy w tym zakresie.

Rada rozpatrzyła również dwie skargi. 
Pierwsza dotyczyła Wójta Gminy Suchy 
Las i zgodnie z rekomendacjami Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji została uznana 
za bezzasadną. Z kolei druga, na Przewod-
niczącego Zarządu Osiedla Grzybowego 
została wycofana, dlatego odstąpiono od 
jej procedowania. 

W związku z rezygnacją dotychczasowe-
go przewodniczącego Komisji Porządku Pu-
blicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Ko-

Z sesji rady Gminy Suchy Las

Tomasz Sztolcman
Wiceprzewodniczący 
rady Gminy  
Suchy Las
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Od 1 marca zmiany w ustawie  
o Pomocy obywatelom Ukrainy
1.  Z dniem 1 marca br. ulegają zmianie 

zasady pomocy socjalnej, polegającej 
na zakwaterowaniu oraz  zapewnieniu 
całodziennego wyżywienia zbiorowego, 
udzielanej przez Wojewodę Wielko-
polskiego i inne podmioty obywatelom 
Ukrainy.

2.  Pomoc, o której mowa w punkcie 1, 
może być zapewniona nie dłużej niż 
przez 120 dni od dnia pierwszego wjaz-
du obywatela Ukrainy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  po upływie 120 dni od dnia pierwszego 
wjazdu obywatela Ukrainy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej pomoc 
może zostać zapewniona  w przypad-
ku posiadania przez obywatela Ukra-
iny numeru pESEL oraz pokrycia 
przez niego, z góry, 50% kosztów tej 
pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę 
dziennie. Równowartość 50% kosztów 
pomocy obywatel Ukrainy uiszcza pod-
miotom realizującym na rzecz wojewo-
dy oraz innych  podmiotów  (inne orga-
ny administracji publicznej, jednostki 
samorządu terytorialnego) usługi w za-
kresie zakwaterowania i całodziennego 
wyżywienia zbiorowego dla obywateli 
Ukrainy.

4.  Ograniczenia czasowego, w którym 
może być zapewniana pomoc oraz 
zasad odpłatności, o których mowa w 
punkcie 3 i 7,  nie stosuje się do oby-
wateli Ukrainy, którzy:
1.  posiadają orzeczenie o niepełnospraw-

ności lub stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie o  całkowitej/częścio-

wej niezdolności do pracy lub o  nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji;  
2. ukończyli:

a) w przypadku kobiet – 60 rok ży-
cia,
b) w przypadku mężczyzn – 65 rok 
życia;

3.  są kobietami w ciąży lub osobami wy-
chowującymi dziecko do 12 miesiąca 
życia;

4.  samotnie sprawują na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej opiekę nad troj-
giem i więcej dzieci;

5. są małoletnimi;
6.  znajdują się w trudnej sytuacji życio-

wej, uniemożliwiającej ich udział w 
kosztach pomocy, 

oraz w przypadku:
7.  osób sprawujących opiekę nad osoba-

mi, o których mowa w ppkt. 1;
8.  opiekunów tymczasowych ustanowio-

nych dla małoletnich, którzy przybyli 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej bez opieki osoby sprawującej 
faktyczną pieczę nad 
nim, oraz którzy przy-
byli na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i 
przed przybyciem byli  
umieszczeni  w pieczy 
zastępczej (rodzinie za-
stępczej).

Osoby,  które nie spełniają  
kryteriów określonych w punkcie 4.1. do 
4.8. są zobowiązane do partycypowania w 
kosztach pomocy według zasad określo-
nych odpowiednio w punktach  3 i 7.

Wyjątek może dotyczyć osób, o których 
mowa w punkcie 4.6. (znajdują się w trud-
nej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej 
ich udział w kosztach pomocy), jeśli zosta-
ną zwolnione z obowiązku partycypacji  
ze względów humanitarnych, zgodnie z 
punktem 6.
5.  Partycypacja obywateli Ukrainy w kosz-

tach pomocy, o której mowa w punkcie 
3 obniża wysokość pomocy zapewnianej 
przez wojewodę oraz pozostałe podmio-
ty udzielające pomocy.

6.  Wojewoda oraz pozostałe podmioty 
udzielające pomocy,  oceniają możli-
wość partycypacji w kosztach pomocy 
osób, o których mowa w punkcie 4.6. 
(znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, uniemożliwiającej ich udział w 
kosztach pomocy), kierując się względa-
mi humanitarnymi.

7.  Z dniem 1 maja 2023 r. nastąpi kolej-
na zmiana zasad udzielania pomocy 
socjalnej. 
po upływie 180 dni od dnia pierwsze-

go wjazdu obywatela Ukrainy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda 
oraz podmioty udzielające pomocy mogą 
zapewnić pomoc w przypadku posiada-
nia przez obywatela Ukrainy numeru 

pESEL oraz pokrycia przez 
niego, z góry, 75% kosztów 
tej pomocy, nie więcej niż 
60 zł za osobę dziennie.

Równowartość 75% kosz-
tów pomocy obywatel Ukra-
iny uiszcza podmiotom reali-
zującym na rzecz wojewody 
oraz pozostałych podmiotów 

usługi w zakresie zakwaterowania i cało-
dziennego wyżywienia zbiorowego dla 
obywateli Ukrainy. 

munalnych, Rada musiała dokonać wyboru 
nowej osoby na tę funkcję. Niemal jednogło-
śnie (od głosu wstrzymał się jedynie sam za-
interesowany) na przewodniczącego komisji 
wybrany został radny Jarosław Dudkiewicz. 
W tym miejscu, w imieniu swoim i całego 
prezydium Rady serdecznie gratuluję i życzę 
satysfakcji z pracy na nowym odcinku. 

Rada jednomyślnie przyjęła również 
uchwałę w sprawie „ustalenia stawki za 1 
km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów prze-
wozu dzieci i młodzieży, uczniów oraz ro-
dziców”. Przyjęcie uchwały było konieczne 
w związku ze zmianą wysokości tzw. kilo-
metrówki przez Ministra Infrastruktury.

Ostatnie uchwały (przyjęte przez radnych 
jednomyślnie) dotyczyły spraw związanych 
z pomocą walczącej Ukrainie. W pierwszym 
kroku Rada Gminy zaakceptowała treść listu 
intencyjnego podpisanego przez Wójta Gmi-
ny Suchy Las, wyrażającego wolę nawią-
zania współpracy z Rejonem Obolońskim 

w Kijowie (jedna z jednostek administra-
cyjnych stolicy Ukrainy). Sformalizowanie 
współpracy pozwoli na jeszcze efektywniej-
szą pomoc dla Legionu Obolon, który jest 
formacją obrony terytorialnej, działającą na 
terenie Rejonu Obolońskiego w Kijowie. 
Współpracę z Legionem już jakiś czas temu 
rozpoczęli mieszkańcy naszej gminy, włą-
czając się w akcje organizowane przez radną 
Iwonę Koźlicką i Arkadiusza Brysia z Golę-
czewa. Teraz ta współpraca będzie łatwiejsza 
i będzie mogła przyjąć charakter formalny. 
Radni zgodzili się na przekazanie z budżetu 
Gminy kwoty 15.000 zł na pomoc rzeczową 
dla Rejonu Obolońskiego oraz 15.000 zł na 
pomoc rzeczową dla naszego partnerskiego 
miasta Hniwań. Środki zostaną przeznaczone 
na zakup produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych oraz artykułów higienicznych i 
spożywczych.

Na zakończenie sesji Rada przyjęła jed-
nomyślnie sprawozdania wszystkich komi-
sji stałych z działalności za rok 2022.
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Z badań przeprowadzonych wśród dzieci 
z Wielkopolski przez Katedrę Stomatologii 
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu wynika, że próchnica dotyka już co 
czwartego dziecka  w wieku 7 lat. Następnie 
częstość próchnicy wzrasta 2,5-krotnie do 
osiągnięcia przez dzieci wieku 10 lat. Niepo-
kojący dla stomatologów jest także odsetek 
osób wymagających ekstrakcji zęba stałego 
w okresie od 12 do 18 lat oraz tych, które w 
tym przedziale wiekowym utraciły z powodu 
próchnicy co najmniej jeden ząb stały.  

Jak się okazuje nie tylko próchnica jest po-
wszechnym problemem u dzieci i młodzieży, 
ale także urazy, których podczas zabaw, gier, 
uprawiania sportu doświadcza 25% dzieci 
szkolnych, o czym mówi lekarz stomatolog 
dr hab. n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamień-
ska, pracownik naukowy Katedry Stomato-
logii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, mieszkanka Złotnik. 

Czy z każdym urazem zęba należy 
udać się do stomatologa?

Tak. Dotyczy to każdego urazu. Nawet 
jeżeli wydaje się, że „nic się nie stało”. Wy-
różnia się kilka klas urazów, które obejmu-
ją złamania korony, korzenia, zwichnięcie 
zęba lub jego wybicie. Może dojść również 
do pęknięcia zęba, często niewidocznego w 
oświetleniu naturalnym i „gołym okiem”. 
Ponadto zdarza się, że na skutek urazu, na-
wet jeżeli nie odnotowano jakiegokolwiek 
złamania, a zarówno korona jak i korzeń 
są nienaruszone, dochodzi do obumarcia 
zęba, które nieleczone może doprowadzić 
do powikłań, włącznie z patologicznym 
zanikiem korzenia i utratą zęba.

Co w pierwszej kolejności należy zro-
bić, jeśli dojdzie do urazu zęba?

Statystycznie najczęściej obserwowany-
mi urazami zębów są złamania korony zęba. 
Uraz taki można odbudować materiałem 
lub przykleić odłamany kawałek własnego 
zęba, stąd bardzo ważne jest dostarczenie 
tego fragmentu do gabinetu. Dlatego za-
wsze należy odnaleźć odłamany fragment 
zęba, być może będzie można go wykorzy-
stać. Zdarza się, że można złożyć i przykleić 
nawet dwa lub trzy kawałki zęba.

A jak postępować z wybitym zębem?
W tym przypadku kluczowa jest nie tyl-

ko szybka profesjonalna pomoc medyczna, 
ale również odpowiednie postępowanie z 
wybitym zębem. Optymalne efekty leczenia 
i najlepsze rokowanie obserwuje się w przy-
padku jak najszybszego umieszczenia zęba 
z powrotem w zębodole – najlepiej bezpo-
średnio po urazie, na miejscu zdarzenia. 

Ząb należy wprowadzić do zębodołu 
trzymając go za koronę i wzorując 
się na położeniu zęba sąsiedniego, a 
następnie udać się do gabinetu, gdzie 
zostanie wdrożone odpowiednie po-
stępowanie lecznicze. Jeżeli jednak 
ponowne umieszczenie zęba w zę-
bodole nie jest możliwe, zaleca się również, 
trzymając ząb za koronę, umieścić go w po-
jemniku z odpowiednim środkiem. Używa 
się specjalnych roztworów transportowych 
dostępnych w aptece, a jeżeli nie posiada-
my takiego środka można zastosować mle-
ko. Ząb można również przechowywać w 
wodnym środowisku jamy ustnej pacjenta, 
w przedsionku jamy ustnej, choć należy 
rozważyć ryzyko zadławienia lub jego po-
łknięcia. Nie należy transportować wybi-
tego zęba w wodzie, gdyż powoduje ona 
niszczenie komórek ozębnej, których za-
chowanie jest istotne w dalszym procesie 
leczenia. Niestety, długi okres przebywa-
nia zęba poza jamą ustną (powyżej 60 mi-
nut), lub w niewłaściwym medium trans-
portowym powoduje, iż długoterminowa 
prognoza zachowania zęba jest zła.

W jaki sposób można uchronić dziec-
ko przed urazem zęba?

Niestety nie wszystkim urazom można 
zapobiec, ale można zapobiegać następ-
stwom nieszczęśliwych wypadków. Ważna 
jest przede wszystkim edukacja rodziców i 
opiekunów oraz nauczycieli, m.in. w zakre-
sie stosowania podczas uprawiania sportu 
wszelkich ochraniaczy, jak kaski, maski 
twarzowe czy szyny ochronne na zęby, a 
także w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy. Konieczne jest również wczesne 
wdrożenie leczenia ortodontycznego wad 
szczękowo-zgryzowych predysponujących 
do urazów. 

Wracając do tematu próchnicy wśród 
dzieci i młodzieży, jakie w tym przypad-
ku działania należy podjąć?

Frekwencja próchnicy wśród osób w 
wieku rozwojowym jest bardzo wysoka. 
Najważniejsza jest profilaktyka, którą na-
leży wdrożyć zanim pojawią się pierwsze 
zęby mleczne, a więc już u niemowląt. W 
programie profilaktyki należy uwzględnić 
codzienne szczotkowanie zębów, prawidło-
we nawyki żywieniowe, oraz wpływanie 
na strukturę twardych tkanek zęba poprzez 
stosowanie związków fluoru. Niezmiernie 
ważne są również regularne wizyty kon-
trolne w gabinecie stomatologicznym. U 
dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy za-
leca się wizyty co trzy miesiące. 

Rodzice muszą być czujni.
Leczenie choroby próchnicowej u dzie-

ci wymaga zaangażowania rodziców. W 
przypadku próchnicy w okresie dzieciń-
stwa konieczne jest przede wszystkim wy-
eliminowanie szkodliwych nawyków oraz 
oczywiście leczenie zębów dotkniętych 
chorobą. Należy zwrócić uwagę, że próch-
nica jest chorobą, która u dzieci ma gwał-
towny przebieg, tzn. w krótkim czasie z 
„małej dziurki” tworzy się rozległy ubytek 
sięgający miazgi zęba, co może prowadzić 
do miejscowych powikłań w postaci np. 
ropnia. Objawom tym może towarzyszyć 
ból, gorączka oraz ogólne złe samopoczu-
cie dziecka. Procesy chorobowe u dzieci 
szerzą się bardzo szybko, sprzyja temu 
budowa kości i nie w pełni ukształtowany 
układ odpornościowy. Czasami dziecko 
nie skarży się na dolegliwości bólowe, ale 
na dziąśle widoczna jest ropna przetoka, 
co świadczy, iż w organizmie toczy się 
stan zapalny. Zmiany zapalne przy zębach 
mlecznych mogą być przyczyną uszkodze-
nia zawiązków zębów stałych, co widocz-
ne jest dopiero po wyrznięciu się zęba. 
Ponadto próchnica, a właściwie jej powi-
kłania, zarówno zębów mlecznych, jak i 
stałych, może być przyczyną zapalenia za-
toki szczękowej. Niestety nieleczone zęby, 
stanowią tzw. ogniska zakażenia, które 
mogą powodować rozsianie bakterii po ca-
łym organizmie, a w efekcie prowadzić do 
licznych dolegliwości i chorób, takich jak: 
bóle stawów, bóle mięśni, choroby serca, 
stany zapalne nerek i pęcherza moczowe-
go, choroby układu trawiennego, skóry lub 
oczu. Dolegliwości i zmiany chorobowe w 
odległych narządach można wyleczyć, jeśli 
zlikwiduje się pierwotne ognisko chorobo-
we, a więc wyleczy lub usunie ząb, będący 
źródłem zakażenia. 

Stan jamy ustnej ważny jest w każdym 
wieku, ale w szczególności musimy zwró-
cić uwagę na dzieci, osoby starsze oraz pa-
cjentów, u których ze względów zdrowot-
nych ryzyko powikłań ogólnoustrojowych 
jest wysokie.

Dziękuję pani Doktor za pouczającą 
rozmowę.

Barbara Stachowiak

Stan jamy ustnej ważny jest  
w każdym wieku
Przed nami, w marcu Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Jest on okazją do tego, by zwrócić 
uwagę na problemy stomatologiczne dzieci szkolnych, a są to próchnica i urazy zębów, często 
bagatelizowane, które już w młodym wieku prowadzą do ich utraty.
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O tym, że tak jest przekonali się piłka-
rze – mieszkańcy gminy. W trakcie ama-
torskiego meczu na jednym z boisk w 
Suchym Lesie jeden z graczy upadł na mu-
rawę. Doszło do zatrzymania akcji serca. 
Na szczęście szybka interwencja kolegów, 
w tym podjęta resuscytacja do czasu przy-
jazdu zespołu ratownictwa medycznego, 
przyczyniła się do tego, że historia ta dla 
mężczyzny zakończyła się happy endem. 

Warto dodać, że następnie akcję reanima-
cyjną prowadził zespół ze stacji pogotowia 
ratunkowego w Suchym Lesie.

Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej to drugie ogniwo 
łańcucha przeżycia. Pierwszym jest rozpo-
znanie stanu zagrożenia życia lub zatrzy-
mania krążenia i wezwanie specjalistycz-
nej pomocy, czyli zespołu ratownictwa 
medycznego, dzwoniąc pod numer alarmo-
wy 999 lub 112. 

Kolejnym ogniwem w przypadku za-
trzymania akcji serca jest wspomniane 
już wykonanie ucisków klatki piersiowej. 
Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej zwiększa szansę na przeżycie 
pacjenta trzykrotnie, ale defibrylacja może 
podnieść ją nawet do 70%. 

Użycie automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego AED jeszcze przed przyjaz-
dem zespołu ratownictwa medycznego jest 
skuteczną metodą przywrócenia czynności 
życiowych. Takie urządzenia ratujące ży-
cie w miejscach publicznych znajdują się 
w Suchym Lesie: przy wejściu do budyn-
ku Urzędu Gminy (dostępny całodobowo) 
oraz w Parku Wodnym Octopus (dostępny 
w godzinach otwarcia obiektu). W tym 
roku przez Gminę planowany jest zakup 

kolejnego defibrylatora, dla którego propo-
nowaną lokalizacją jest budynek Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. 

Rozmieszczenie istniejących defibryla-
torów w gminie, a także dostępność tych 
urządzeń w innych miejscach, możemy 
sprawdzić w dedykowanych aplikacjach 
na urządzenia mobilne, takich jak Staying 
Alive czy Ratownik. Takie aplikacje war-
to mieć zainstalowane na swoim telefonie. 
Poza tym, że lokalizują one defibrylatory, 
to posiadają także przydatne informacje 
dotyczące udzielania pomocy i funkcjonal-
ności – jak szybkie wzywanie pomocy.

Jeżeli chodzi o obsługę defibrylatora, 
to jest ona prosta. Urządzenie wystarczy 
wyjąć ze skrzynki i etui, a następnie uru-
chomić poprzez włączenie zielonego przy-
cisku. Defibrylator wydaje komendy gło-
sowe i po kolei dokładnie instruuje, co i w 
jaki sposób należy zrobić.

Wracając do łańcucha przeżycia, jego 
ostatnim, czwartym ogniwem jest wdro-
żenie zaawansowanych zabiegów resuscy-
tacyjnych i opieki poresuscytacyjnej. Te 
czynności podejmują już służby medyczne.

BS

Może zdarzyć się, że życie kogoś 
będzie w naszych rękach
Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej to jedno z czterech ogniw 
łańcucha przeżycia. Niezwykle ważne, ponieważ w przypadku nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK) może być pierwszą pomocą ratującą życie. 

Zrób sobie  
prezent na Dzień 
kobiet. Skorzystaj 
z bezpłatnej  
mammografii

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii  
Nowotworów S.A. w Poznaniu zachęca 
wszystkie mieszkanki gminy urodzone w 
latach (1954 – 1973) do udziału w nie-
odpłatnym badaniu. Mammobus będzie 
dostępny 8 marca w Suchym Lesie przy 
Szkole Podstawowej nr 2, ul. Poziomkowa 
11, w godzinach 09.00-17.00.

OPEN to ośrodek diagnostyczny posia-
dający status Ośrodka Referencyjnego w za-
kresie diagnostyki gruczołu piersiowego Sie-
mens. Mammobusy OPEN wyposażone są w 
najnowocześniejsze cyfrowe mammografy. 

Aby skorzystać z bezpłatnego badania 
należy zarezerwować jego termin telefo-
nicznie pod nr 61 855 75 28  lub wysłać  
e-mail na adres: mammobus@open.poznan.
pl z prośbą o kontakt, podając nr telefonu.

Więcej informacji na temat projek-
tu bezpłatnych badań dla kobiet znajduje 
się na stronie  openbadania.pl. O zaletach 
mammografii i celowości badań informa-
cje można znaleźć: open.poznan.pl/qa.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
 

6 marca 2023, godzina 18:00
 

sala widowiskowa 
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, 

ul. Szkolna 13, Suchy Las 

Zarząd Osiedla Suchy Las zaprasza na 

W planie m.in.: sprawozdanie z działań Zarządu i wykonania budżetu z 2022r., 
głosowanie o przeznaczeniu pozostałych z 2022r. środków finansowych, 

zadania lokalne na 2023 rok. 
Liczymy na Państwa obecność!
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Pod koniec listopada 2021 roku Gmina 
nabyła nieruchomość przy ulicy Szkół-
karskiej w Suchym Lesie, która sąsiaduje 
z publicznym parkiem. To właśnie na niej 
powstanie m.in. Centrum Sportów Walki. 

Prace projektowe dla tego obiektu roz-
poczęły się w tym roku. Budynek ma być 
parterowy, z płaskim dachem. Wewnątrz 
budynku znajdzie się wysoka sala ćwi-
czeń z sufitem akustycznym, oprócz niej 
pomieszczenia magazynowe, szatniowo-
sanitarne oraz hall z biurem i poczekalnią 
dla gości. 

Centrum Sztuk Walki zostanie wybudo-
wane na działce o powierzchni prawie 5 tys. 
m², na której w tym roku planowana jest bu-

dowa skateparku. Całość ma tworzyć spój-
ną przestrzeń sportowo-rekreacyjną wypeł-
nioną zielenią, z chodnikami, podjazdami, 
miejscami parkingowymi oraz małą archi-
tekturą typu ławki czy oświetlenie. 

Prace projektowe wykony-
wane są także 

dla przebudowy i rozbudowy sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Suchym Lesie. 

W miejsce istniejącej części budynku, 
znajdującej się od strony boiska, powsta-
nie nowy moduł socjalno-sportowy. Zo-
stanie wybudowany prostopadle do ulicy 
Jagodowej, a jego główną częścią będzie 
sala sportowa. 

Największym z realizowanych pro-
jektów jest projekt Szkoły Podstawowej 
w Biedrusku. Budowa nowej placówki 
oświatowej będzie etapowana i w przyszło-
ści realizowana na działce u zbiegu ulic 

Chludowskiej i Poznańskiej. 

Obiekt ma być funkcjonalny, przestronny 
i nowoczesny, dostosowany do potrzeb 
uczniów klas 1-3 oraz 4-8. Znajdą się w 
nim m.in. dwie sale sportowe – mała i duża 
z widownią. Przy szkole poza przestron-
nym dziedzińcem powstaną dwa boiska – 
wielofunkcyjne i typu orlik oraz bieżnia, 
parkingi, a przestrzeń wokół zostanie za-
gospodarowana  zielenią. 

bs

Projektują się inwestycje 
sportowo-oświatowe
Centrum Sportów Walki w Suchym Lesie, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Suchym Lesie oraz Szkoła Podstawowa w Biedrusku, to obiekty, które wzbogacą 
sucholeską przestrzeń publiczną. Obecnie trwają prace projektowe na bazie wykonanych 
przez Gminę koncepcji.

LEGENDA:
1 – Projektowany budynek
2 – Projektowana bieżnia
3 –  Projektowane boisko wielofunkcyjne
4 – Projektowane boisko typu „orlik”

5 – Amfiteatr
6 – zbiornik wody na cele p.poż.
7 – Stanowisko czerpania wody
8 – miejsce gromadzenia odpadów

1

2

3

4

5

67

8

KOnCEPCJE GMInnYCH InWESTYCJI

Centrum Sportów walki  oraz Skatepark w SuChym leS ie

Szkoła PodStawowa w BiedruSku

Sala gimnaStyCzna przy Sp 1 w SuChym leSie
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Co i gdzie? 
Czyli jak buduje się gmina
Suchy Las

Kontynuowane są prace w rejonie te-
renów aktywizacji gospodarczej po za-
chodniej stronie miejscowości. Budową 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
nawierzchni dróg objęte są ulice: Szafiro-
wa (kontynuacja robót), Rubinowa oraz 
odcinek ulicy Perłowej. 

Złotkowo 
Rozpoczęła się realizacja zadania pn. 

„budowa pełnego uzbrojenia wraz z tere-
nem aktywizacji gospodarczej i przebu-
dowa odcinka byłej drogi krajowej” po-
między ul. Pawłowicką a ul. Lipową. W 
ramach tego zadania po zachodniej stro-
nie ul. Obornickiej wybudowane zostaną: 

droga serwisowa wzdłuż ul. Obornickiej, 
nowe skrzyżowanie z ul. Obornicką na wy-
sokości serwisu Toyota, drogi obsługujące 
tereny aktywizacji gospodarczej, w tym 
m.in. ulice Północna, Zachodnia, Połu-
dniowa. Zadanie obejmuje także budowę 
chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów 
do posesji oraz brakującej infrastruktury: 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, kanału technologicznego, 
oświetlenia drogowego. Ponadto przebu-
dowane zostaną urządzenia teletechniczne 
oraz elektroenergetyczne.

Złotniki Wieś 
W najbliższym czasie do użytku zo-

stanie oddana świetlica wiejska. Obecnie 
wykonywane są prace wykończeniowe 
przy budynku, który powstał przy ulicy 
Słonecznej.  

Złotniki – Osiedle Grzybowe 
Rozpoczęły się prace przy budowie 

ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Muchomo-
rowej. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
powstanie na odcinku od ulicy Nektarowej 
do ulicy Ptasi Zaułek. Będzie ona konty-
nuacją ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

ulicy Szkółkarskiej. Wybudowany zosta-
nie także odcinek od ulicy Ptasi Zaułek w 
kierunku ulicy Słowiczej, który zostanie 
„dowiązany” do istniejącej ścieżki, prowa-
dzącej dalej do ulicy Złotnickiej.   

Inwestycje na etapie  
zamówień publicznych

  Zielątkowo – budowa ulic Słonecznej  
i Pogodnej.

 Golęczewo – budowa ulicy Kwiatowej.
  Biedrusko – budowa infrastruktury na 
osiedlu Jesionowym.

Przypominamy, że zgodnie z art. 83f ust. 
1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 
916 z późn. zm.) drzewa lub krzewy sta-
nowiące złomy lub wywroty nie wymaga-
ją uzyskania zezwolenia na ich usunięcie,  
w przypadku gdy są usuwane przez:
a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, 

jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, właścicieli urzą-
dzeń, o których mowa w art. 
49 §1 Kodeksu cywilnego, 
zarządców dróg, zarządców in-
frastruktury kolejowej, gmin-
ne lub powiatowe jednostki 
oczyszczania lub inne podmio-
ty działające w tym zakresie na 
zlecenie gminy lub powiatu;

b)  inne podmioty lub osoby, po 
przeprowadzeniu oględzin przez 
organ właściwy do wydania ze-
zwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu, potwierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią złom lub wywrot.
Zgodnie z definicją zawartą w ww. 

ustawie, przez pojęcie złom rozumie się 
drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub 
krzew, którego pędy uległy złamaniu w 
wyniku działania czynników naturalnych, 
wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, lub katastrofy 

budowlanej. Natomiast przez pojęcie wy-
wrotu rozumie się drzewo lub krzew wy-
wrócone w wyniku działania czynników 
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ru-
chu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
lub katastrofy budowlanej.

Reasumując, w przypadku np. złama-
nia się pnia drzewa lub obalenia się całego 
drzewa na skutek np. silnych wiatrów lub 
intensywnych opadów śniegu, w sytuacji 
gdy usuwanie takiego drzewa nie było 
przeprowadzane przez np. straż pożarną 
czy zarządców dróg, tutejszy organ obo-
wiązany jest do przeprowadzenia oględzin, 

wykonania dokumentacji fotogra-
ficznej i potwierdzenia protokołem, 
iż dane drzewo stanowi złom lub 
wywrot. 

Zgłoszenia złomów i wywro-
tów można dokonywać telefonicz-
nie – 61 8926 283, poprzez e-mail 
– ug@suchylas.pl i pisemnie na 
adres Urzędu Gminy Suchy Las,  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las. 

Anna Stachowiak
Referat Ochrony Środowiska

UGSL

Złomy i wywroty drzew i krzewów  
– obowiązek zgłoszenia
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Miejscowości: Suchy Las, Jelonek, 
Złotkowo i Złotniki należą do aglomeracji 
Poznań. Według wytycznych aglomeracja 
spełni warunki ustawowe, jeżeli:
•  poziom zbierania ścieków siecią kana-

lizacyjną z jej obszaru wyniesie co naj-
mniej 98%,

•  pozostałe 2% niezebranego ładunku sie-
cią kanalizacyjną nie może przekroczyć 
2 000 RLM (równoważna liczba miesz-
kańców).

po przeglądzie granic aglomeracji po-
znań, aby ilość niezebranego ładunku sie-
cią kanalizacyjną nie przekroczyła 2 000 
RLM, stopień zbierania ścieków siecią 
kanalizacyjną z aglomeracji musi wyno-
sić 99,80%. 

Jeżeli jeden z powyższych warunków 
nie zostanie spełniony przez aglomerację, 
to na gminy wchodzące w skład aglomera-
cji zostaną nałożone kary pieniężne. 

Dlatego przypominamy, że podłącze-
nie 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 utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

Z obowiązku tego zwolnieni są tylko 
właściciele nieruchomości wyposażonych 
w przydomową oczyszczalnię ścieków, 
spełniającą wymagania określone w prze-
pisach odrębnych.

Aby pomóc w wypełnieniu ustawowego 
obowiązku, zapraszamy każdego miesz-
kańca do Urzędu Gminy Suchy Las, w 
celu skorzystania z Programu Aquanet, w 
ramach którego Aquanet podłączy Two-
ją nieruchomość do sieci kanalizacji sa-
nitarnej za 2.500 zł brutto (kwotę można 
rozłożyć na raty). Warunki, jakie należy 
spełnić, by zakwalifikować się do progra-
mu znajdują się w zamieszczonej ulotce. 
Beneficjentami są osoby fizyczne, których 
nieruchomości wyposażone są w zbiornik 
bezodpływowy lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków. Program uruchomiony 
został również w ośmiu innych  gminach. 
Liczba zakwalifikowanych wniosków do 
programu jest ograniczona i zależy m.in. 
od daty dostarczenia wniosku przez wła-
ściciela nieruchomości do tut. urzędu. 

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. 

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-
nie osiągnięty ustawowy poziom przyłą-
czeń nieruchomości do sieci, to naliczona 
kara będzie 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 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2022 r. poz. 479), a mianowicie: w razie 
niewykonania obowiązku może być na-

łożona 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 kilku-
krotnie w tej samej lub wyższej kwocie, 
nieprzekraczającej 50.000 zł, a w stosunku 
do osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości praw-
nej 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 telefonu do osoby merytorycznej: 
61 8 926 580. Danuta Kałążna

Referat Ochrony Środowiska
UGSL

Ważne zmiany „kanalizacyjne”
dla mieszkańców Jelonka, Suchego Lasu, Złotkowa i Złotnik

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.

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.

co by tu jeszcze zrębać?
Ochrona środowiska jest nam bliska
Powoli kończy się zima, której właściwie nie było. To ostatnie już chwile, by przeprowadzić 
pielęgnacyjne cięcie drzew i krzewów. 

W ten sposób formujemy rośliny, do-
świetlamy je oraz usuwamy ich uschnięte 
fragmenty. W dodatku pozyskane gałęzie 
stanowią świetny materiał, który możemy 
z powodzeniem wykorzystać w ogrodzie. 
Rozdrobnione do postaci zrębek posłużą 
nam wiosną do ściółkowania roślin. 
Jak się do tego zabrać? 

Ścięte gałęzie warto pozostawić na kil-
ka tygodni. W tym czasie przeschną, a poza 
tym trochę się ociepli, i praca w ogrodzie 
będzie o wiele przyjemniejsza. Mamy też 

czas, by zaopatrzyć się w rozdrabniacz do 
gałęzi. Można go kupić lub wypożyczyć. 
Do celów ogrodowych wystarczy urządze-
nie zasilane elektrycznie, które jest tańsze 
i pracuje stosunkowo cicho, w porównaniu 
do tych spalinowych. Przy prawidłowym 
użytkowaniu rozdrabniacz powinien po-
pracować co najmniej kilka lat. 

Tak więc w ciepły, suchy, wiosenny 
dzień, wśród budzącej się do życia przyro-
dy, przystępujemy do rozdrabniania gałęzi, 
wkładając je do rozdrabniacza zgodnie z 

instrukcją obsługi urządzenia i z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Powstałe w ten sposób zrębki wyko-
rzystujemy do ściółkowania roślin. Osob-
ne zrębkowanie gałęzi roślin iglastych i 
liściastych pozwoli na ich odpowiednie 
wykorzystanie do obsypywania ziemi wo-
kół roślin odpowiednio kwaśnolubnych 
lub tych lubiących nieco bardziej zasado-
wy odczyn podłoża. Zmieszane zrębki wy-
korzystujemy do ściółkowania roślin bez 
szczególnych wymagań glebowych. 

Obsypanie roślin zrębkami wczesną 
wiosną pozwoli zachować znajdującą się 
w ziemi wilgoć, a nadto utrudni wzejście 
i wzrost chwastów. Zrębki podobnie jak 
kora chronią rośliny przed wysychaniem, 
po podlaniu osłaniają nawilżoną glebę 
przed działaniem słońca i wiatru.  

Wykorzystując świeże zrębki należy pa-
miętać o odpowiednim nawożeniu roślin. 
Ale po jakimś czasie same ulegną rozkła-
dowi i będą stanowić warstwę użyźniającą 
glebę. 

Rozdrobnione gałęzie z własnego ogro-
du to produkt w pełni ekologiczny – za-
pobiegając powstawaniu odpadów jed-
nocześnie oszczędzamy pieniądze, które 
musielibyśmy wydać na zakup i transport 
np. kory do okrywania roślin. Warto też 
pamiętać, że zrębki wytworzone z gałęzi 
niektórych roślin mają wyjątkowe walory 
estetyczne. Nadmiar zrębek wysypujemy 
do kompostownika – poprawi to strukturę 
powstającego kompostu.

Wiesław Orczewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
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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.

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
Więcej na temat Programu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej 
dowiesz się w Twoim Urzędzie Gminy.

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.

NA SPECJALNYCH WARUNKACH
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Zgodnie z Regulaminem utrzymania i 
porządku na terenie gminy Suchy Las: „Do 
obowiązku osób utrzymujących zwierzęta 
domowe należy w szczególności usuwa-
nie zanieczyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta na klatkach schodowych lub in-
nych pomieszczeniach budynków wielolo-
kalowych, a także na terenach użytku pu-
blicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, 
skwery, zieleńce i inne”. 

Zapis ten oznacza tyle, że gdy czwo-
ronożny pupil załatwi swoją potrzebę w 
miejscu publicznym trzeba po nim po pro-
stu posprzątać. Warto zatem mieć zawsze 
„pod ręką” na spacerze torebkę foliową lub 
papierową, w którą zbierzemy psie odcho-
dy, by wyrzucić je do dedykowanego ko-
sza. 

– Takich koszy na psie odchody w całej 
gminie jest obecnie 136. Kupujemy i mon-
tujemy modele z podajnikami na worki. 
Chociaż zapewnienie worków na psie od-
chody nie jest obowiązkiem Gminy, syste-
matycznie uzupełniamy je w podajnikach, 
by właściciele psów mogli z nich skorzy-
stać, w sytuacji gdy zapomną wziąć swo-
je – informuje Damian Torba z Referatu 
Komunalnego Urzędu Gminy Suchy Las.  
– Opróżnianie koszy na psie odchody oraz 
uzupełnianie podajników workami odbywa 
się raz w tygodniu, w każdy piątek. Gmina 
Suchy Las każdego roku zamawia ponad 
pół miliona worków na psie odchody!  

Kosze również są uzupełniane, w miarę 
potrzeb pojawiają się w nowych lokaliza-
cjach na terenie gminy, a stare wymieniane 
są na nowe.  Łatwo je zlokalizować, ponie-
waż są koloru czerwonego. 

Przy tej okazji przypominamy: do ko-
szy na psie odchody należy wrzucać tyl-
ko i wyłącznie psie odchody. Na drobne 
odpady, które powstają w trakcie naszego 
przemieszczania się – podczas spaceru, w 
drodze do pracy czy szkoły, przeznaczone 
są kosze uliczne – koloru zielonego lub 
szarego. 

BS

łapy, łapy, cztery łapy.  
a na łapach pies kudłaty…
Kto „ogarnie” swojego psa? Może ty, może ja? A może Gmina?
Odpowiadając na sparafrazowane słowa słynnej piosenki – po psie posprząta jego 
właściciel, na którym ciąży taki obowiązek. Ale, żeby obowiązek ten nie był taki uciążliwy, 
Gmina – nie z powodu obowiązku – pomaga właścicielom psów, swoim mieszkańcom się  
z tego obowiązku wywiązywać. 

Strażnicy 
informują

Potrącone zwierzęta przy drogach, to 
niestety częsty widok. Niestety, często nie 
wiemy, gdzie zgłosić takie zdarzenie. Jeżeli 
dojdzie do niego na terenie gminy Suchy Las, 
należy skontaktować się ze Strażą Gminną, 
tel. 606 310 419, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.00 – 22.00, w sobotę w godz. 
8.00 – 16.00 lub z Policją, w godzinach, gdy 
Straż Gminna nie pracuje – tel. 997 lub nr 
alarmowy 112. Następnie powiadomione 
służby uruchamiają procedury – jeśli zwierzę 
żyje, zostanie przekazane do leczenia lub jeśli 
będą wskazania, zostanie uśpione. W przy-
padku dzików, ze względu na ASF, służby są 
zobowiązane do powiadomienia powiatowe-
go lekarza weterynarii. 

***
Straż Gminna, tak jak w minionych la-

tach, przez cały sezon grzewczy kontroluje 
palenie w piecach. Strażnicy przyjęli kilka-
naście zgłoszeń o zadymieniu i prawdopo-
dobnym spalaniu odpadów. W uzasadnio-
nych przypadkach zostały pobrane próbki 
popiołu. 

Strażnicy przypominają, że zgodnie 
z uchwałą antysmogową dla wojewódz-
twa wielkopolskiego do 1 stycznia 2024 r. 
mieszkańcy województwa są zobowiązani 
do  wymiany kotłów niespełniających wy-
mogów emisyjnych i sprawności żadnej z 
klas normy PN-EN 303-5:2012.

***
Prewencja, ale też edukacja – strażni-

cy Sylwia Szenk i Mariusz Andrzejewski 
podczas roku szkolnego przeprowadzają 
prelekcje w placówkach oświatowych na 
terenie gminy. W trakcie spotkań z dziećmi 
i młodzieżą poruszane są tematy dotyczące 
hejtu w Internecie, bezpiecznego porusza-
nia się po drogach, czy unikania zagrożeń 
podczas wakacyjnych przerw. 

ADOPTUJ PRZYJACIELA!
KIErOWNIK to około 8-10-letni psiak. Nie miał w swoim życiu 
szczęścia – trafił do nas z innego schroniska, po jakimś czasie zna-
lazł dom, ale wrócił do schroniska (z powodu m.in. przechodzenia 
przez płoty). 
To niezwykle łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi pies, który na 
ogół dobrze dogaduje się z innymi łagodnymi psiakami. Najbardziej 
cieszylibyśmy się, gdyby znalazł dom poza miastem, ponieważ Kierownik jest dość pło-
chliwym psem i ma swoje strachy. 
Obecnie piesek przychodzi do siebie po przebytym udarze. Miewa się już coraz lepiej, 
mieszka w ciepłym pokoju w budynku, wychodzi na spacery i cieszy się na wizyty wo-
lontariuszy, natomiast nie mamy wątpliwości, że w kochającym domu rekonwalescen-
cja byłaby dużo łatwiejsza. 
Jeśli chcielibyście poznać Kierownika, prosimy o kontakt pod nr. tel. 783 552 272  
w celu ustalenia terminu spotkania. Zapraszamy również do odwiedzania strony inter-
netowej schroniska: schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: przy-
stanekskalowo.
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Historia…
Dokładnie 11 marca 1948 roku w In- 

spektoracie Szkolnym w Poznaniu do-
konano oficjalnej rejestracji Biblioteki 
Publicznej w Suchym Lesie i od tego 
momentu stała się ona jedną z wielu, 
funkcjonujących w ramach ogólnokrajo-
wej sieci bibliotecznej. Początkowo jej 
nieco skromny w wymiarze ilościowym 
inwentarz wędrował z miejsca na miej-
sce. Dużą zmianę przyniósł rok 1986, 
w którym została jej przydzielona stała 
lokalizacja w odnowionym budynku po 
dawnym komisariacie Milicji Obywatel-
skiej (obecnie OPS, ul. Bogusławskie-
go 17) i funkcjonowała w nim aż 27 lat.  
Z okazji jubileuszu 40-lecia, 16 września 
1988 w sposób uroczysty nadano biblio-
tece imię poznańskiego pisarza, Jerze-
go Mańkowskiego. Niedługo później na 
mocy Uchwały Rady Gminy Suchy Las  
z 1991 roku biblioteka została włączona  
w struktury organizacyjne „rodzącego 
się” ośrodka kultury. Decyzja ta zaowoco-
wała niezwykle dynamicznym rozwojem 
obu tych instytucji. Jej wieloletni proces 
ewolucyjny pod względem zarówno funk-
cjonowania biblioteki, jak i ośrodka kul-
tury, poszerzania i unowocześniania ofer-
ty życia kulturalnego przyczynił się do 
podjęcia przez włodarzy decyzji o wznie-
sieniu całkowicie nowej siedziby dla in-
stytucji. I tak w połowie 2013 roku pod 
nowo nadaną nazwą Centrum Kul-
tury i Biblioteka Publiczna Gminy 
Suchy Las zaczęła funkcjonować w 
całkowicie „odświeżonej formie” 
w nowopowstałym budynku przy 
ulicy Szkolnej 16. Należy również 
dodać, że biblioteka ma dwie filie 
biblioteczne. Pierwsza powstała w 
1973 roku mieści się w Chludowie 
przy ulicy Szkolnej 2, a druga po-
wołana w 1990 roku znajdowała się 
w Złotnikach przy ulicy Żukowej 
14, w Chludowie – Dworcowa 2. 
Czas nam obecny…

Świat się zmienia, a wraz  
z nim zmieniają się potrzeby ludz-
kie. Coraz częściej w bibliotece  
z wielką pasją i zaangażowaniem 
podejmowane są działania, w któ-

rych realizuje się nieszablonowe pomysły. 
Spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
noce w bibliotece, spotkania z literaturą 
dla najmłodszych, różnego rodzaju warsz-
taty, gry mobilne, mikrowyprawy literackie 
na łonie natury to tylko kilka przykładów 
form promujących czytelnictwo. Ciągle 
poszukujemy nowych możliwości posze-
rzania oferty bibliotecznej, tym bardziej 
że efekty podejmowania takich działań  
w widoczny sposób przekładają się na pro-
wadzone statystyki.  Współczesne oblicze 
biblioteki to przede wszystkim nowocze-
sny katalog ze zbiorami opracowanymi  
w stu procentach, prócz strony interneto-
wej dostępny jest również w wersji apli-
kacji mobilnej SowaMOBI. To świetne 
narzędzie do niemalże samo obsługujące-
go się czytelnika – zamawiasz, rezerwu-
jesz, prolongujesz i czytasz tylko z jednym 
ale… I dzięki temu małemu ALE, które 
skłania użytkowników do odwiedzenia bi-
blioteki osobiście sprawia, że aż 34% pro-
cent ogółu mieszkańców Gminy Suchy Las  
w roku  2022 skorzystało z usług bibliote-
ki, odwiedzając ją aż 56 743 razy. Według 
najnowszych danych udostępnionych 
przez Urząd Statystyczny w poznaniu za 
2021 rok wynika, że Biblioteka publicz-
na w Suchym Lesia pod względem licz-
by czytelników przypadających na 1000 
mieszkańców zajęła pierwsze miejsce  
w powiecie poznańskim. 

na bibliotecznych regałach… 
Trudno jest podważyć fakt, że biblioteka 

to przede wszystkim książki. Owszem, ale 
w chwili obecnej nie tylko. Nasza bibliote-
ka ma o wiele więcej do zaoferowania. Tu 
na Czytelników czekają audiobooki, filmy, 
multimedia, czasopisma, gry. Idąc z du-
chem czasu i zmianami jakie niesie postęp 
pod względem technologicznym tutaj sko-
rzystać można również z lektury online, 
uzyskując dostęp do ebooków funkcjonują-
cych w ramach zewnętrznych platform. Na 
koniec 2022 roku stan wszystkich zbiorów 
objął 89 909 książek oraz 5015 egzempla-
rzy zbiorów specjalnych. Wszystkie typy 
gromadzonych dokumentów udostępnione 
zostały ponad 101 500 razy!
Więcej niż zbiory…

Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie 
jest miejscem otwartym dla wszystkich, 
nowoczesnym, aktywnym. Stara się spro-
stać oczekiwaniom i potrzebom społeczeń-
stwa. Ma ona także tradycyjny wymiar. 
Wykorzystując posiadane zasoby prowa-
dzi działalność informacyjną. Mieszkańcy 
mają szansę do skorzystania ze zbiorów 
na miejscu, ale również do pracy lub spę-
dzenia czasu wolnego przy stanowiskach 
komputerowych oraz możliwości druko-
wania czy skanowania.
Współpraca kluczem do sukcesu…

By osiągnąć sukces nie wystarczy tylko 
być. Do realizacji wielu oryginalnych po-
mysłów niezbędna była i jest współpraca  
z różnego typu instytucjami. Wraz z licz-
nymi partnerami budujemy pozytywny wi-
zerunek biblioteki. Idealną nagrodą dla nas 
jest zadowolenie i satysfakcja uczestników 
wydarzeń, co jest doskonałą miarą sukcesu 
naszego zespołu. 

Przez 75 lat w Bibliotece Publicznej  
w Suchym Lesie dokonało się bardzo wie-

le widocznych zmian. Jednak na 
zawsze pozostanie ona dla każdego  
z nas skarbnicą książek, przestrze-
nią do spotkań, wymiany myśli  
i poglądów, i co ważne miejscem 
przyjaznym nowym technologiom, 
by w pełni odpowiadać obrazowi 
biblioteki współczesnej. 

Czas jubileuszu to idealnym 
moment, aby złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim tym, dzię-
ki którym wykonywana przez nas 
praca ma sens. Są to Czytelnicy  
i Użytkownicy, którzy za naszym po-
średnictwem każdego dnia realizują 
swoje potrzeby edukacyjne, informa-
cyjne i kulturalne. Biblioteka zmie-
nia się dla Was. Dziękujemy!

75 lat sucholeskiej  
Biblioteki Publicznej
Jest rok 1948, w którym ukazuje się Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego, Popiół i 
diament Jerzego Andrzejewskiego, a także Chłopiec z Salskich Stepów Igora Newerly’ego. 
Minęło dopiero kilka chwil od zakończenia wojny nękającej niemalże cały świat, a mimo to 
w świecie literackim rodzą się rzeczy, które będą miały ogromny wpływ na kształtowanie 
się ludzkich charakterów przez kolejne dziesięciolecia. Dla Biblioteki Publicznej w Suchym 
Lesie to rok w którym wszystko ma swój początek i trwa… po dziś dzień. 
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Biblioteka poleca
DLA DOROSŁYCH:
Magdalena Mikołajczyk, Jestem dość, 
Muza 2023.

Magdalena ni-
czym się od Was nie 
różni. Też zdarza jej 
się zaspać, odkładać 
trudne rozmowy tele-
foniczne i popełniać 
gafy, o których póź-
niej za dużo myśli. 
W jej życiu również 
bywają dni gdy ma 
ochotę się wystro-

ić sama dla siebie, umyć wszystkie okna  
w domu albo przeciwnie – cały dzień nic 
nie robić. Jestem dość, to opowieść o wła-
śnie takim szarym życiu, dobrze nam zna-
nej codzienności. W swoim literackim de-
biucie blogerka prowadzi nas przez własne 
wspomnienia – od dzieciństwa, przez okres 
młodzieńczego buntu, aż po teraźniejsze, 
dorosłe życie. Ta książka, to prozatorski 
pamiętnik, pełen komizmu i dystansu. Dla 
każdego, bo każdy z Was tak czasem ma. 
Każdy z Was jest dość.

DLA MŁODZIEŻY:
C. R. Stewart, Britfield. Utracona korona, 
Dwukropek 2022.

Dwunastoletni Tom po stracie swoich 
rodziców został umieszczony w sierocińcu 

Weatherly. Jego zim-
ne i mroczne zam-
kowe mury, to zde-
cydowanie nie jest 
najlepsze miejsce do 
spędzenia nastolet-
nich lat. Tym bardziej, 
że dzieciaki są tam 
nieustannie karane, 
poniżane i zmuszane 
do pracy ponad swoje 

siły. Lecz wtedy pojawia się promyk nadziei 
– główny bohater otrzymuje informację, że 
być może jego rodzice wciąż żyją! Trzyma-
jąc się tej wiadomości jak tonący brzytwy 
postanawia, że musi chociaż spróbować ich 
odnaleźć. Krok pierwszy: uciec z miejsca,  
z którego nikt nigdy nie uciekł.

Nakreślona przez Stewarta historia łą-
czy w sobie elementy przygodowe i de-
tektywistyczne. Pełni determinacji młodzi 
przyjaciele podążając za jedyną wskazów-
ką, jaką otrzymali, muszą stawiać czo-
ła kolejnym wyzwaniom, zwrotom akcji  
i tajemnicom. A czytelnik kibicując im po 
drugiej stronie kartki, ma okazję odbyć 
podróż po Wielkiej Brytanii, odwiedzając 
razem z bohaterami kolejne miejsca na ma-
pie. Czy Tom odnajdzie swoich rodziców? 

Czy nastolatkom wystarczy sprytu i uporu? 
Przekonajcie się sami.

DLA DZIECI:
Roch Urbaniak, Zaklinacz tygrysów, 
Dwukropek 2022.

Jest takie miejsce, 
gdzie kończy się świat. 
Kraina, w której zie-
mia zszyta cienką linią 
horyzontu spotyka się 
w końcu z niebem. 
Wędrując w tamtym 
kierunku możliwe jest 
dotarcie do niezwy-
kłego miasta – Naj-

dalszej Zatoki, gdzie rozpoczyna się przy-
goda Zaklinacza tygrysów.

Ari to wędrowny flecista, mistrz jakich 
mało. Po długiej wędrówce, przybywa  
w końcu do wspomnianego miasteczka, 
by zagrać swój koncert. Jednak owej nocy 
staje się rzecz niespotykana – z nieba spa-

da tygrys! Zwierzę równie zdezoriento-
wane co mieszkańcy, zaczyna w gniewie 
pustoszyć miasto. Gdy zauważa muzyka, 
rzuca się również w jego kierunku, jednak 
Ariemu, dzięki dźwiękom fletu udaje się 
ujarzmić dziką bestię. Szybko okazuje się, 
że Tygrys potrzebuje pomocy. Nie pamię-
ta ani swojego imienia, ani skąd pochodzi. 
Tak właśnie zaczyna się ich wielka podróż 
– flecisty i kota. A jaki będzie jej finał?

Nazwisko Rocha Urbaniaka jest już  
w świecie sztuki dobrze znane. Styl ma-
larza wyróżnia się wyrazistymi kolora-
mi, dbałością o szczegóły i baśniowością 
przedstawionych scen. Ilustrując własne 
książki, dodaje swoim historiom magii  
i wyrazistości. Zaklinacz tygrysów to oni-
ryczna historia o rodzącej się przyjaźni  
i poszukiwaniu prawdy. Skłania do reflek-
sji o naturze i wolności. Wieloaspektowa 
książka dla młodszych i starszych.

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

CKiBP – filia Stary Bar w Chludowie 
zaprasza na spotkanie dla wszystkich ko-
biet. 
W programie:

17:20 – 18:50 Warsztaty jogi twarzy
Prowadząca warsztaty Joanna Jagielska 

przybliży temat jogi twarzy – czym jest, na 
czym polega i jakie korzyści może przy-

nieść dla naszego organizmu. Ten warsztat,  
to rodzaj instruktażu jak własnym stara-
niem zadbać o witalność i dobre samopo-
czucie.

19:00 – 20:00 Koncert w wykonaniu 
Urszuli Lidwin z zespołem

Największe przeboje polskiej muzyki, 
specjalnie wyselekcjonowane na Dzień 
Kobiet, w wykonaniu Urszuli Lidwin  
z zespołem – gitarzystą Robertem Wojcie-
chowskim oraz skrzypaczką Magdaleną 
Janicką. 

Zapraszamy! Na wydarzenie obowiązu-
ją bezpłatne bilety wstępu – do pobrania  
w Starym Barze w Chludowie oraz  
w CKiBP w Suchym Lesie. 

Dzień kobiet 2023
8 marca w Starym Barze w Chludowie
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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.

11 marca 2023 r. , godz. 19:00
Maja Kleszcz // Osiecka De Luxe
sala widowiskowa / miejsca siedzące
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.

Warsztaty wikliniarskie
Zapraszamy na warsztaty wikliniarskie, które będą nie tylko na-

uką techniki plecionkarskiej, ale też miło spędzonym czasem. Wypla-
tanie to relaks i odpoczynek, kiedy ręce pracują – głowa odpoczywa. 
Czas spędzony wspólnie z naturalnymi, pachnącymi materiałami 
działa kojąco na ciało i umysł. Każdy uczestnik na warsztatach pod 
okiem profesjonalnej instruktorki pozna podstawowe sploty i zabie-
rze do domu własnoręcznie wykonany kosz. Zapraszamy uczestni-
ków dorosłych oraz młodzież od 13 roku życia. Wielkanoc i wiosna 
to idealny czas na stworzenie wymarzonego kosza.

25 marca 2023 r., godz. 10:00-15:00, Koszt: 120 zł 
Informacje i zapisy: 612 500 402 

Zajęcia taneczne!
Już od marca planujemy ruszyć z zajęciami TEATR RU-

CHU i TAŃCA w Zespole Szkół im. o. M. Żelazka w Chlu-
dowie przy ulicy Szkolnej 3 w Chludowie.  Zajęcia popro-
wadzi znany i lubiany Dawid Mularczyk, który posługuje 
się takimi technikami tańca jak: hip-hop, taniec klasyczny, 
locking, poping, breaking oraz taniec współczesny, tworząc 
niesamowicie energetyczną mieszankę. Zajęcia przezna-
czone są dla dzieci od 7 roku życia i odbędą się o godzinie 
14:30 – 16:00 koszt jednych zajęć to 20 zł. Uruchomienie 
zajęć uzależniamy od zebrania się grupy.

Zapisy po numerem tel. 61 2500 400 oraz osobiście  
w CKiBp.
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RPWL – niemiecki zespół muzyczny 
pochodzący z Freising w Bawarii. 

Choć dokonania zespołu mogą kojarzyć 
się z nowymi wersjami kompozycji Pink 
Floyd, muzycy od lat mają znacznie wię-
cej do powiedzenia niż bycie tribute ban-
dem legendarnego zespołu. Szybko wy-
pracowali swój własny styl i na albumach 
prezentują autorski repertuar. Ich muzykę 
można zakwalifikować jako rock progre-
sywny z elementami artrocka. Sama nazwa 
„RPWL” pochodzi od pierwszych liter na-
zwisk muzyków z początkowego składu 

zespołu.
Choć muzycy nigdy nie mieli komer-

cyjnych ambicji i pragnęli spełniać jedynie 
marzenia o spędzaniu wspólnego czasu na 
scenie i dzieleniu się muzyką, osiągnęli 
sukces, koncertując nie tylko w Europie, 
lecz także w Kanadzie, Stanach Zjedno-
czonych i Meksyku.
Support TAnYC

TANYC objawiła się szerszej publicz-
ności w październiku 2020 roku. Carmen 
Tannich, to artystka, która z delikatnością  
i wrażliwością elfa porusza się po szero-

kim spektrum stylów i gatunków. Debiu-
tancki album pt. Tanyc prezentuje wyjątko-
wy głos artystki, który z łatwością, gracją 
i elegancją surfuje, przepływając wśród 
dźwięków.
15 kwietnia 2023, godz. 19:00
sala widowiskowa / miejsca stojące
Centrum Kultury i Biblioteka publiczna 
Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie
bilety: 100 / 70 zł do nabycia w sekre-
tariacie CKiBp (pon 9:30-17:30, wt-pt 
8:00-16:00) oraz na www.bilety24.pl

Książki, niczym dobre plotki, żyją wła-
snym życiem. Im więcej piszę, tym trudniej 
mi się rozmawia. Gdy muszę powiedzieć 
coś o sobie, zasłaniam się książkami. Je-
stem tylko przecinkiem w napisanym przez 
siebie w zdaniu.

Elżbieta Cherezińska to polska pisarka, 
teatrolożka specjalizująca się w powieści 
historycznej. Pochodzi w Piły. Jest absol-
wentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akade-
mii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowi-
cza w Warszawie. W 2009 roku otrzymała 
stypendium im. Jerzego Koeniga. Swoją 
karierę literacką rozpoczęła w 2005 roku. 
Zadebiutowała wówczas książką Z jednej 
strony, z drugiej strony. Jest to biografia 

byłego ambasadora Izraela w Polsce – Sze-
wacha Weissa, który również miał swój 
udział w tworzeniu książki. Cherezińska 
na trwałe związana jest z wydawnictwem 
Zysk i S-ka, przez które zostały wydane 
wszystkie jej dotychczasowe książki. Kró-
lowa polskiej powieści historycznej jest 
autorką takich serii wydawniczych jak: 
Północna droga, Odrodzone królestwo 
czy Harda Królowa. Pisarka ma na swo-
im koncie sporo sukcesów. W 2013 roku 
jej książka Korona śniegu i krwi znalazła 
się w finale Ogólnopolskiej Nagrody Li-
terackiej dla Autorki Gryfia. Rok później 
Niewidzialna korona została uznana za 
„Najgorętszą książkę lata” w plebiscycie 

TVP Kultura, Magazyn Literacki Książ-
ki uznał Legion za książkę roku 2013.  
W 2018 roku otrzymała Doroczną Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w kategorii Literatura. Już za moment, 
bo 21 lutego swoją premierę będzie mia-
ła jej najnowsza powieść Sydonia. Słowo 
się rzekło, opisująca losy kobiety legendy  
– Sydoni von Borck.  

***
Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-

na Gminy Suchy Las serdecznie zapra-
sza wszystkich na spotkanie autorskie  
z Elżbietą Cherezińską, które odbędzie się  
10 marca 2023 o godzinie 18.00. Wstęp 
na spotkanie jest bezpłatny, należy jednak 
wcześniej pobrać wejściówkę z Biblio-
teki Publicznej w Suchym Lesie, filii bi-
bliotecznej w Złotnikach lub Chludowie 
lub zarezerwować ją sobie telefonicznie:  
612 500 401. 

koncert rPWL

Spotkanie autorskie z elżbietą 
cherezińską

C e n t r u m  k u lt u r y  i   B i B l i ot e k a   P u B l i C z n a   G m i n y   S u C h y   l a S
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Klimat i zachodzące w nim zmiany 
są ważnym tematem, który dotyczy nas 
wszystkich, dlatego tegoroczny Wiosenny 
Festyn Przyrodniczy postanowiliśmy po-
święcić właśnie klimatowi. Czę-
sto zastanawiamy się jak na 
co dzień możemy wpłynąć 
na poprawę stanu naszej 
planety. Czy nasze działa-
nia mogą oddziaływać na 
cały świat? Jak poprawić 
naszą sytuację? Postaramy 
się odpowiedzieć Wam na te 
pytania, jednocześnie wska-
zując sposoby i kierunki działań, 
w których powinnyśmy zmierzać. 
Pomogą nam w tym spotkania, warsztaty, 
rozmowy i wymiana doświadczeń.

Część wątpliwości na pewno rozwieje 
spotkanie z Bogusiem Janiszewskim, auto-
rem książki Klimat. To, o czym dorośli Ci 
nie mówią. Zapraszamy słuchaczy w każ-
dym wieku!

Zastanawiasz się nad wymianą krzeseł 
w domu? A może zgodnie z ideą zero waste 

lepiej nadać im nowy wygląd. Jak przera-
biać i odnawiać meble dowiesz się podczas 
praktycznych warsztatów renowacji mebli. 
Będziemy pracować nad przemianą krze-

sła, więc lepiej zabierz je ze sobą.
Jak ograniczyć plastik do-

wiemy się podczas warsz-
tatów szycia woreczków 
na warzywa i owoce oraz 
własnoręcznie wykonując 
woskowijki.

Jak przerobić nieuży-
waną już bluzę? Może z 

odzyskanego materiału uszyć 
komin? Zrób do z nami podczas 

warsztatów szycia. A co z resztkami 
materiału? Może przerobić go na sympa-
tyczne przytulanki w kształcie wiosennych 
kur?

Zachęcamy też do ograniczenia zaku-
pów nowych rzeczy zastępując je wymianą 
lub drobną sprzedażą. Może chcesz prze-
wietrzyć szafę, albo wymienić zabawki, 
którymi już się nie bawisz na coś innego? 
Zadzwoń a powiadomimy Cię o szczegó-

łach stoiska – 612500402. Jeżeli dla dobra 
planety chcesz kupić coś używanego za-
miast nowej rzeczy, zapraszamy na pchli 
targ. 

Wszystko to, a nawet jeszcze więcej  
18 marca w Centrum Kultury w Suchym 
Lesie godzinach 10:00-14:00.

Wiosenny Festyn Przyrodniczy... 
taki mamy klimat

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data Miejsce
DZIEń KOBIEt

joga twarzy / warsztaty /
Urszula Lidwin / koncert /

8.03.2023 r.,  
godz.17:20-18:50

godz. 19:00

stary Bar
bezpłatne wejściówki do odbioru w starym Barze, 

suchym Lesie i złotnikach

ELżBIEtA ChEREZIńSKA
/ spotkanie autorskie /

10.03.2023 r.,  
godz. 18:00

cKiBP / sala widowiskowa
wejściówki do odbioru w bibliotekach / tel. 612 500 401

MAjA KLESZCZ / OSIECKA DE LuxE
/ koncert /

11.03.2023 r.,  
godz. 19:00

cKiBP / sala widowiskowa / miejsca siedzące 
bilety: 70/50 zł

WIOSENNY FEStYN PRZYRODNICZY
taki mamy klimat

18.03.2023 r., 
godz. 10:00-14:00

cKiBP
szczegóły na stronie:www.osrodekkultury.pl

KONCERt 
uczestników zajęć śpiewu i gry na gitarze  

Przemka Kosmowskiego

23.03.2023 r.,  
godz. 17:00

cKiBP / sala widowiskowa
wstęp wolny

BAjANIE NA DYWANIE
dudniąca opowieść

24.03.2023 r.,  
godz. 16:00

cKiBP / Biblioteka
informacje i zapisy: 61 25 00 401

BREAKINg SChOOL BAttLE
/ breakdance /

25.03.2023 r. cKiBP
sala widowiskowa

WARSZtAtY WIKLINIARSKIE
pleciemy kosz

25.03.2023 r.,  
godz. 10:00-15:00

cKiBP / sala plastyczna
koszt: 120 zł

informacje i zapisy: 612 500 402

MONtOWNIA WYOBRAźNI
/ warsztaty dla dzieci 7-9 lat /

27.03.2023 r.,
godz. 16:00

cKiBP / Biblioteka
informacje i zapisy: 61 25 00 401

RPWL / SuPPORt: tANYC
/ koncert /

15.04.2023 r.,
godz. 19:00

cKiBP
sala widowiskowa / miejsca stojące

bilety: 100/70 zł

zastrzegamy prawo zmian w programie

 i n f o r m u j e    •    p r o p o n u j e    •   z a p r a s z a
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Rekordy przyrody
1435. Tyle dębów szypułkowych o ob-

wodach pnia powyżej 200 cm doliczono 
się na Łęgach Rogalińskich, w jednym z 

największych skupisk sędziwych dębów 
w Europie. Najgrubszym z nich (940 cm) 
jest Dąb Rus rosnący w parku pałacowym 
w Rogalinie. Wiek drzewa jest oceniany na 
800 lat, co daje mu tytuł najstarszego dębu 
w Polsce. W Rogalinie przed wjazdem na 
teren Majątku Rogalin znaleźć można jesz-
cze inną ciekawostkę – potężny głaz narzu-
towy. Przeniesiony spod Konina eratyk jest 
jednym z nielicznych tego typu gigantów, 
które zostały zważone, a jego wagę okre-
ślono na – bagatela – ponad 25 ton! Na dru-
gim brzegu Warty, w Wielkopolskim Parku 
Narodowym w rejonie Szwedzkich Gór 
znajduje się końcowy fragment Ozu Bu-
kowsko-Mosińskiego. To przypominające 
nasyp kolejowy polodowcowe wzniesienie 
o łącznej długości 37 km jest najdłuższym 
ozem w Polsce i jednym z najdłuższych w 
Europie (nie licząc krajów nordyckich). Na 
liście przyrodniczych (wodnych) unikatów 
znalazło się też źródełko Żarnowiec – je-
dyne w regionie źródło-pomnik przyrody 
oraz Rezerwat Słonawy, chroniący ujścio-
wy odcinek Wełny w Obornikach – jeden 
z nielicznych polskich rezerwatów ichtio-
logicznych. Kolejne rezerwaty (Żywiec 
dziewięciolistny oraz Śnieżycowy Jar) 
kryją najdalej wysunięte na północ w kraju 
stanowiska ciekawych roślin. A skoro już 
o roślinach mowa, to nie sposób nie wspo-
mnieć o Arboretum Kórnickim – najstar-
szym w Polsce ogrodzie dendrologicznym, 
założonym w roku 1826. Około 14 lat póź-

niej posadzono tam cypryśnik błotny, który 
dziś jest najstarszym i największym (28 m 
wysokości, 515 cm obwodu) okazem tego 
efektownego gatunku w kraju. Do arbore-
tum należy również rekord Polski w za-
kresie lilaków (bzów) – co roku w maju 
można tam podziwiać aż 1600 kwitnących 
gatunków i odmian!
Skarby muzeów

W Rogalinie spośród wielu wspania-
łych obrazów zgromadzonych w tamtej-
szej galerii, swymi gabarytami wyróżnia 
się „Dziewica Orleańska”. Największe 
płótno, jakie kiedykolwiek wyszło spod 
pędzla Jana Matejki, ma powierzchnię 47 

m2, większą od niejednego mieszkania! 
Największą i najpełniejszą kolekcją w kra-
ju może się poszczycić Muzeum Pszcze-
larstwa w Swarzędzu, gdzie zgromadzo-
no około 270 uli różnych typów. Chlubą 

kolekcji jest XV-wieczna barć wiślana, 
nazywana najstarszym ulem w Polsce. W 
zbiorach Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie znalazły się przedmioty 
związane z Janiną Lewandowską – jedyną 
kobietą zamordowaną w Katyniu. Warto 
dodać, że pobliski rodzinny grobowiec, w 
który złożono fragment jej czaszki, to jedy-
ne w Polsce miejsce pochówku szczątków 
katyńskich osoby znanej z imienia i nazwi-
ska. Wśród bezcennych zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej uwagę zwracają jedyne istnieją-
ce egzemplarze dzieł tak znanych autorów 
jak Jan Kochanowski („Szachy”), Mikołaj 
Rej („Żywot Józefa”) czy Mikołaj Sęp-
Szarzyński („Rytmy abo wiersze polskie”). 
Jedynym na świecie i jednocześnie najstar-

szym (1840 r.) egzemplarzem skórzanej ta-
bliczki do pisania pismem Braille’a może 
pochwalić się Muzeum Tyflologiczne w 
Owińskach. W zbiorach placówki znajduje 
się też 220-letnia drukarenka Kleina – je-
dyna w Polsce i jedna z zaledwie kilku na 
świecie. Dumą unikatowego w skali Polski 
i jednego z nielicznych tego typu muzeów 
w Europie jest również pokaźna (przeszło 
150 egzemplarzy) i niezwykle różnorodna 
kolekcja zabytkowych map dotykowych. 
Obiekty nietuzinkowe

Warto ponownie wspomnieć o Rogalinie 
ze względu na tamtejszy kościół św. Mar-
celina. Jest to ewenement architektonicz-
ny na skalę europejską: budowla w stylu 
klasycznym wzniesiona na podziemiach 
w stylu romańsko-gotyckim. Mało znaną 
atrakcją Śremu pozostaje jedyna w Polsce 
(czynna) kręgielnia parkietowa. Siedzibą 
Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn jest 
jedyny w regionie działający (przy od-
powiednim poziomie wody) drewniany 
młyn wodny. W Kórniku warto zobaczyć 
pierwszy na świecie pomnik – ławeczkę 
Wisławy Szymborskiej, odsłoniętą w 2013 
roku, a w pobliskim Borówcu – największą 
w Polsce makietę (nie tylko) kolejową w 

skali 1:87 (H0). Makieta Borówiec dotych-
czas osiągnęła powierzchnię ponad 450 m2 
i… ciągle rośnie. Listę rekordów uzupełnia 
Orzeł i Krzyż w Murowanej Goślinie – naj-

większe w Polsce nocne widowisko plene-
rowe oraz czterokilometrowy Tor Poznań 
w Przeźmierowie – najdłuższy tor wyści-
gowy w kraju. 

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

To już ostatni odcinek „Turystycznych PLOTek”, przygoto-
wanych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną 
(PLOT). W ramach cyklu promującego mikroturystykę od 
lutego 2020 roku powstało 36 artykułów, które na łamach 
informatorów samorządowych gmin członkowskich PLOT, 
w naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiato-
wej 17. ukazały się dotychczas w łącznym nakładzie po-
nad 3,3 mln egzemplarzy! Wszystkie teksty zebrano na 
stronie www.powiat.poznan.pl/powiat/dookola-powiato-
wego-swiata. dziękuję serdecznie wszystkim czytelnikom 
i do zobaczenia na szlaku!

najki i jeDynki
Rekordy, osiągnięcia, wszelkie „naj”. Niemal zawsze wzbudzają zainteresowanie, wywołują 
emocje i – nie ma co ukrywać – często są powodem do dumy. Poszukajmy zatem tego, co 
u nas NAJstarsze, NAJdłuższe czy NAJwiększe albo JEDYNE w skali regionu, kraju, Europy i 
świata. 
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Tej, co on beblo? Zapraszamy 
do gwarowego konkursu

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. 

Nie leń się tylko rozmieszaj  
ciasto bo mi się rozwarstwi.

Nie m _ _ _ _ _ _ się ino k _ _ _ _ _ _, 
bo zaś mi się zważy.

Ta plotkarka opowiada  
o wszystkim na odwrót.

Ta p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ beblo aby 
wszystko na r _ _ _ _ .

Przez Twojego kuzyna najedliśmy 
się wstydu.

Ale tyn Twój k _ _ _ _  nom  
p _ _ _ _ _ narobił.

Po ciemku bałem się, żeby ta 
zjawa mnie nie dopadła.

Wew tej cimnicy miołem f _ _ _ _, 
żeby to k _ _ _ _ _ _  mnie nie chapło.

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

WYCE PO NOSZYMU

Spotyka się dwóch studaji, którzy do-
piero co odebrali dyplomy. – Tej, no to 
my są teroz fachury – zagaja pierwszy.  
– Czy jo wiem? Jak se pomyślę jaki ze 
mnie inżynier, to mom porzumnego fefra, 
żeby iść do dochtóra – pada odpowiedź.

Przed konkursem pchnięcia kulą, je-
den z kulomiotów mówi do swojego tre-
nera: – Dzisiej muszę być nojlepszy, bo 
bydzie na mnie szpycować moja teścio-
wa. – Ady dej se luz – odpowiada trener. 
– Za pieruna nie doświgniesz tamdotąd.

W poprzednim numerze znajomością gwary poznańskiej popisali się: 
Agnieszka Doldasińska oraz Przemysław Kędziora. Gratulujemy!

– Tej, jo już nie mogę wystać zez tą 
moją staruszką – mówi Eda do kom-
pla. – A co jest lołs – pyta tamtyn.  
– No psiakryc, cołkie dnie, bez ustan-
ku się o cuś pyto. – Łe jeny to co jo 
mom powiedzieć. Moja nie dość, że 
się pyto to zaś z mety se sama na to 
odpowiada. Ale to nie kuniec, bo zaś 
jeszczy uborchana beblo, że ni mom 
racji.
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– Finał za nami, ale emocje jeszcze 
ciągle świeże. Muszę przyznać, że dość 
sceptycznie podchodziłam do tegoroczne-
go finału – nieustające podwyżki, trwająca 
wojna w Ukrainie, zmęczenie i niepewność 
jutra. Ale mieszkańcy gminy zaskoczyli 
mnie kompletnie i pokazali innym, co jest 
ważne dla sucholesian! Chapeau bas! 
Jednak nie byłoby tak spektakularnego 
wyniku, gdyby nie zaangażowanie wszyst-
kich pomocników, od wolontariuszy, przez 
firmy, organizacje, jednostki pomocnicze 
i sam urząd gminy, po niesamowity sztab, 
działający niczym zegarek szwajcarski. Za 
to kłaniam się Wam w pas! – mówi z entu-
zjazmem Ilona Ciok jego szefowa. 

Tak, w tym roku gmina Suchy Las mia-
ła swój własny sztab koordynowany przez 
Ilonę Ciok, Kamilę Jankowiak i Karolinę 

Szurkało. Podczas wielkiego Finału jego 
siedzibą dowodzenia było Centrum Kul-
tury w Suchym Lesie. Sztab działał tak-
że w Chludowie w Starym Barze oraz w 
Biedrusku w Kolorowych Wazach. W tych 
miejscach, w niedzielę 29 stycznia działo 
się mnóstwo fantastycznych rzeczy. Były 
występy, warsztaty, koncerty, licytacje, dla 
każdego coś dobrego, i przede wszystkim 
mnóstwo osób, które świetnie się bawiły i 
z potrzeby serca zasilały WOŚPowe pusz-
ki. Warto przy tej okazji wspomnieć tak-
że o „naszych” niezastąpionych paniach 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Zielątkowa, 
Chludowa, Złotnik i Golęczewa, które w 
Suchym Lesie i Chludowie przygotowały 
stoiska ze swoimi przepysznymi wypieka-
mi. Cieszyły się one ogromnym powodze-
niem! Gospodynie ze Złotnik i Golęczewa 

zadbały także o poczęstunek (kanapki i go-
rącą zupę) dla wolontariuszy, by dodać im 
energii do całodniowego kwestowania. 

W dniu wielkiego Finału muzykę orkie-
strowego grania było słychać w całej gmi-
nie, w różnych miejscach: na boiskach w 
Złotkowie i na Osiedlu Grzybowym, w hali 
GOS i kręgielni 4BFUN w Parku Wodnym 
Octopus w Suchym Lesie. Rozbrzmiewała 
także podczas korowodu wozów strażac-
kich, a jej echo dzięki naszym „morsom” 
niosło się w  Kiekrzu i Strzeszynku. Fi-
nałowy dzień zwieńczony został symbo-
licznym światełkiem do nieba, które w 
różnych miejscowościach przybrało różną 
formę. Przed Centrum Kultury w Suchym 
Lesie zapalono zimne ognie i odtańczono 
„Belgijkę”, a w Biedrusku dzień zwieńczo-
no na słodko… tortem. 

Działań z orkiestrowym sercem w tle 
było naprawdę dużo i to nie tylko w dzień 
Finału. Rozpoczęły się już 21 stycznia na 
sportowo – turniejem piłkarskim Sucha-
ry Cup. Dla orkiestry w sucholeskiej hali 
mecze rozgrywali także piłkarze w ra-
mach turniejów Red Boxa. W Golęczewie 

SieMa z gminy Suchy Las
W styczniu nasze serca biły w jednym rytmie – dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Graliśmy pięknie, głośno i radośnie w całej gminie, a także poza jej granicami. Wspólnymi 
siłami na walkę z sepsą uzbieraliśmy ponad 127 tys. zł!!!
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Zanim dotarliśmy na miejsce czekała na 
nas przygoda w Domachowie – ośrodku 
folkloru biskupiańskiego, w którym pielę-
gnuje się dbałość o przetrwanie i czystość 
regionalnych tradycji, autentyczność gwa-
ry i przyśpiewek.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwie-
dzania drewnianego kościoła pw. św. Mi-
chała. Ksiądz proboszcz opowiedział nam 
historię tego ponad 650-letniego zabytku. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, że 
jest to najstarszy kościół zrębowy na świe-
cie oraz że jest jedynym kościołem, który 
ma drewniane wzmocnienia wewnątrz bu-
dowli. Podczas prac konserwatorskich w 
2018 roku dokonano w nim sensacyjnego 
odkrycia. Pod wierzchnim odeskowaniem 
wnętrza kościoła ukryte były dawne, XI-
V-wieczne ściany pokryte polichromią 
figuralno-ornamentową. Rewelacja tego 
odkrycia spowodowała, że w przeciągu 12 
miesięcy obchodzono w Domachowie dwa 
jubileusze w 2018 roku – 450-lecie kościo-
ła, a w 2019 roku – 650-lecie kościoła.

Po wizycie w świątyni udaliśmy się 
do Biskupiańskiego Gościńca. Tam cze-
kała na nas reprezentacja Biskupiańskie-
go Zespołu Folklorystycznego. Tancerze 
i kapela zaprezentowali nam tradycyjne 
stroje, tańce i przyśpiewki biskupiańskie. 
Pani Beata Kabała, kopczarka, opowie-
działa nam o strojach biskupiańskich oraz 
o tym jak powstają kopki wielkopolskie 
(damskie nakrycia głowy). Mieliśmy oka-
zję wspólnie z tancerzami z Domachowa 
zatańczyć regionalne tańce, 
a także przymierzyć części 
biskupiańskiej garderoby. 
Było to dla nas fantastyczne 
spotkanie, bo kultura w Do-
machowie jest ciągle żywa i 
przekazuje się ją z pokole-
nia na pokolenie.

Przesieka przywitała nas 

przecudną zimą. Śnieg pokrywał drzewa, 
krzewy, dachy, płoty i drogi... Kolacja 
pachniała już z daleka, a po wejściu na 
stołówkę od razu wiedzieliśmy, że głodni 
chodzić na pewno nie będziemy.

Wszystkie dni obozu upłynęły nam na 
intensywnych treningach: 3 godziny do 
południa, 3 godziny po południu i jeszcze 
1,5 godziny po kolacji wymagały dużego 
wysiłku, ale sprawiały także wiele przy-
jemności. Ćwiczyliśmy nowe kroki, nowe 
układy, uczyliśmy się śpiewać nowych 
przyśpiewek. Oprócz tańca nie zabrakło 
oczywiście zabaw i spacerów po śniegu. 
Wybraliśmy się na wycieczkę do Wodo-
spadu Podgórnej, gdzie znajduje się mor-
sowisko. Podczas gdy nam marzły nosy, 
morsy z uśmiechem zanurzały się w lo-
dowatej wodzie. Na śniegu stworzyliśmy  
z naszych tancerzy ogromny napis Chludo-
wianie, zorganizowaliśmy konkurs na naj-
piękniejszego bałwana oraz oddaliśmy się 
szalonym zjazdom z pobliskiej górki. 

Obóz zakończyliśmy występem, pod-
czas którego każda grupa zaprezentowała 
to, nad czym pracowała cały tydzień. Były 
tańce sądeckie, jasełka w innej odsłonie, 
były przedstawienia teatralne i niespo-
dzianka muzyczna od naszych wspania-
łych wychowawców.

Po tygodniu pracy i zabawy, pełni pozy-
tywnej energii i poczucia dobrze wykorzy-
stanego czasu wróciliśmy do domów.

 ZPiT Chludowianie

Przecieki z Przesieki
Pierwszy tydzień ferii, to  standardowo czas na obóz zimowy. W tym roku naszym celem była 
Przesieka, wieś położona w centrum Karkonoszy w Dolinie Czerwienia, Podgórnej i Myi. 

w ramach WOŚP było wspólne czytanie i 
gotowanie, a w Zielątkowie  m.in. pokaz 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych, 
zagrażających życiu i zdrowiu sytuacjach. 
Ponadto przez cały czas trwały internetowe 
licytacje, a oprócz puszek, które pojawiły 
się w różnych punktach w gminie, urucho-
miona została eSkarbonka, którą można 
było zasilać wpłatami.

Podsumowując, mieszkańcy po raz 
kolejny pokazali, że mają wielkie serca, 
otwarte dla innych. Dzięki wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się 
w 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, z gminy Suchy Las wybrzmiało 
głośne SIEMA!

BS
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Zimowa wymiana młodzieży  
tym razem w Polsce
Tego roku spotkanie młodzieży z partnerskich gmin Suchy Las i Isernhagen odbyło się  
w Borowicach koło Karpacza.  

Przetańczyć całą noc...
W sobotę 18 lutego, po kilku latach przerwy, odbył się kolejny bal karnawałowy zorgani-
zowany przez Radę Rodziców szkoły i przedszkola w Golęczewie. 

Zapraszamy na targi edukacyjne
Już niedługo, bo dokładnie od 10 do 12 marca odbędą się  TARGI EDUKACYJNE w Poznaniu, 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dzieci wyjechały w góry pod koniec 
stycznia. Wielką atrakcją okazał się… 
śnieg. Uczestnicy  mogli ulepić bałwana 
czy kulki śnieżne, ale przede wszystkim 

szaleli na sankach i plastikowych „jabłusz-
kach”. Poza tym zawędrowali do kościółka 
Wang i nad wodospad Podgórnej. Mieli 
okazję zwiedzić hutę szkła i wygrawero-

wać własne szklanki. Ogrzali się również 
w basenach term hotelu Gołębiewski. 

Wieczorami, przy stole bilardowym, do 
tenisa stołowego lub przy „piłkarzykach”, 
można było usłyszeć rozmowy prowadzo-
ne po angielsku, niemiecku czy ukraińsku. 
Nastąpiła prawdziwa europejska integra-
cja. A o nią właśnie chodzi w spotkaniach 
partnerskich gmin. O wzajemną integrację,  
poznawanie się i zrozumienie. 

Kamilla Kandulska- Gulczyńska

Po raz kolejny, będziemy tam z naszym 
Publicznym Liceum Ogólnokształcącym 
im. Romka Strzałkowskiego. Będzie moż-
na spotkać się z nami osobiście i zadać 
każde pytanie związane z rekrutacją, at-
mosferą w szkole, a także egzaminami czy 
też kadrą nauczycieli!

W Suchym Lesie na ul. Akacjowej dzia-
ła także Prywatna Szkoła Podstawowa 
Harmonia z edukacją Montessori, która 
również pojawi się na Targach Edukacyj-
nych. Będzie można poznać bliżej zasady 

działania szkoły, podstawy metody Marii 
Montessori oraz osobiście sprawdzić jej 
materiały edukacyjne. Będzie także moż-
liwość porozmawiania z osobami, które 
uczą tą właśnie metodą. 

Zapraszamy od piątku do niedzieli do 
pawilonu 7A:
• w piątek 10.03, w godz. 10.00 – 18.00,
• w sobotę 11.03, w godz. 10.00 – 18.00,
•  w niedzielę 12.03, w godz. 10.00 – 

16.00.
Do zobaczenia!

Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
im. Romka Strzałkowskiego

oraz Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia

Przepiękna dekoracja, elegancko nakry-
te stoły oraz doskonałe jedzenie sprawiły, 
że przybyli goście bawili się fantastycznie. 
Tańcom nie było końca i to bez względu 
na to, jaki rodzaj muzyki grano. Parkiet 
nie pustoszał, co potwierdzało, że wszyscy 
byli bardzo stęsknieni wspólnej zabawy i 
tej wyjątkowej atmosfery jaka panuje na 
naszych balach.

Dziękujemy wszystkim, bez których 
zaangażowania i ofiarności nie udałoby się 
tego wydarzenia przygotować i cieszymy 
się, że po raz kolejny możemy przekazać 
naszym „golęczewskim dzieciakom” ze-
brane podczas balu fundusze.

Z niecierpliwością czekamy już na ko-
lejny, przyszłoroczny bal.

Rada Rodziców
Szkoły i Przedszkola w Golęczewie
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karnawał w „Wesołym Delfinku”
„Niech  żyje bal!”. Takie słowa nasuwają się po baliku karnawałowym, jaki odbył się  
w naszym przedszkolu. 

Styczeń – miesiąc ważnych 
uroczystości
Styczeń to miesiąc, w którym praca przedszkola koncentruje się na przyjęciu najbardziej 
niezwykłych gości w roku! Mowa, oczywiście, o Babciach i Dziadkach. 

Tegoroczna zabawa pod hasłem „Po-
dróż dookoła świata” zabrała nas na każdy 
z kontynentów, od Azji po Australię.

Wspólną zabawę zaczęliśmy od pre-
zentacji strojów karnawałowych charak-
terystycznych dla każdego zakątka świata. 
Dzieci, jak i rodzice wykazali się ogromną 
kreatywnością, dzięki czemu było barwnie 

i egzotycznie.
Na przedszkolaki czekał szereg atrakcji. 

Balik  rozpoczęliśmy od zwiedzania Euro-
py, gdzie budowaliśmy z klocków słynną 
wieżę Eiffla.

W dzikiej Afryce rozpoznawaliśmy 
zwierzęta, a podróż w czasie przeniosła nas 
do starożytnego Egiptu, gdzie uczyliśmy 

się rozszyfrowywać hieroglify.
Ameryka Północna to Dziki Zachód, 

gdzie każdy mógł poczuć się jak praw-
dziwy kowboj, ucząc się jazdy konnej czy 
rzucania lassem do celu. Natomiast świat 
muzyki pochłonął nas w Azji. Stało się to 
inspiracją do odtwarzania  chińskich zna-
ków, które nasze przedszkolaki pracując w 
grupach odwzorowywały własnym ciałem.

Nie zabrakło oczywiście mnóstwa tań-
ców przy dziecięcej muzyce. Zabawa była 
super!

Agata Kotowicz

PryWaTne Przedszkole Wesoły delfinek W sUchym lesie

PryWaTne Przedszkole Piraciki W sUchym lesie

Każda z grup przygotowała występ na 
miarę swojego wieku i zawsze uroczysto-
ści towarzyszyła serdeczność, wzruszenie i 
niesamowite zaangażowanie. Dziękujemy 
Seniorom za niepowtarzalny klimat i już 
czekamy na kolejny rok. 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem 
była kontynuacja działań związanych z 
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Dzięki współpracy wszystkich grup zorga-

nizowaliśmy akcję „My nie ciepłe kluchy 
i gramy dla WOŚP”. Tego dnia nasi nie-
samowici rodzice wykupili co do sztuki 
przygotowane przez dzieci pierogi z różny-
mi nadzieniami oraz kluski leniwe. Następ-
nym ważnym wydarzeniem był „Kiermasz 
zabawek i książek” – ta kilkudniowa akcja 
cieszyła się dużym powodzeniem wśród 
dzieci i rodziców. Przecież to doskonała 
okazja, by ucieszyć swoją zabawką innego 

Piracika i samemu znaleźć coś atrakcyj-
nego. Ukoronowaniem wszystkich dzia-
łań był występ podczas finału w Centrum 
Kultury oraz licytacje obrazów przygoto-
wanych przez dzieci i ciocie. Moc zabawy, 
współdziałanie, no i… zapełniająca się 
puszka na rzecz walki z sepsą. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę 
– także Seniorom!

Warto także wspomnieć o innych waż-
nych styczniowych chwilach – uwrażli-
wianie dzieci na potrzeby niepełnospraw-
nych podczas Światowego Dnia Braille’a 
czy rozbudzanie kreatywności przy okazji 
Międzynarodowego Dnia Lego. 

Agnieszka Jaroma
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O podsumowanie zakończonej kadencji 
i przedstawienie planów na następne lata 
poprosiliśmy nową, ale dobrze znaną Panią 
Prezes – Mirkę Żmijewską.

przede wszystkim chciałem Tobie po-
gratulować wyboru na kolejną kadencję. 
Czy możesz zrobić małe podsumowanie 
swojej „prezesury”?

Dziękuję. Podsumowanie mojej „preze-
sury” określiłabym jako lata intensywnej 
nauki – zapoznawania się zarówno ze świa-
tem piłkarskim, jak i realiami działalności 
stowarzyszenia. Był to dla mnie okres bar-
dzo intensywny, zwłaszcza w pierwszych 
latach, gdzie wszystko było dla mnie nowe. 

Dla klubu natomiast był to czas dość istot-
nych zmian, ukierunkowania na podniesienie 
jakości szkolenia zarówno przez regulacje 
wewnętrzne, jak również udział w programie 
Certyfikacji Szkółek PZPN, do którego przy-
stąpiliśmy w 2019 roku i cały czas bierzemy 
w nim udział. W takich podsumowaniach 
zawsze ładniej wyglądają liczby – to może 
wspomnę o jednych, które nie były celem 
samym w sobie, ale pokazują, że na począt-
ku kadencji to był zupełnie inny klub niż w 
chwili obecnej. 

Początek kadencji: 8 zespołów / 16 jed-
nostek treningowych tygodniowo; koniec 
kadencji: 14 zespołów / 43 jednostki trenin-
gowe tygodniowo.

W ostatnich latach udało się nam ugrun-
tować solidną pozycję klubu w środowisku 
piłkarskim. Nastawienie na podniesienie ja-
kości szkolenia samoistnie przekłada się na 
osiągane rezultaty zarówno w kontekście 
wyników sportowych naszych zespołów, jak 
również zainteresowania naszymi utalento-
wanymi zawodnikami większych akademii 
piłkarskich, które dają im możliwość dalsze-
go rozwoju.

Jak widzimy udało Ci się zrobić na-
prawdę sporo w ciągu tych 4 lat. Co uwa-
żasz za swój największy sukces i najwięk-

szą porażkę minionej kadencji?
Tu chciałabym sprostować, 

że nie MI się udało … ale NAM 
się udało. Nie dam rady wymie-
nić zasług poszczególnych osób 
– cztery lata to sporo czasu i sporo 
działań. Jako niewątpliwy sukces uznaję 
otrzymanie i utrzymanie Certyfikatu Szkółek 
Piłkarskich PZPN. Jest to program, który jest 
wymagający – zwłaszcza jego pierwsza edy-
cja w latach 2019-2021, gdzie posiadaliśmy 
certyfikat na poziomie złotym. Początki tego 
programu to bardzo intensywny czas – praca 
na „żywym organizmie”, w dynamicznym 
środowisku. Spośród ponad 1000 szkółek, 
które otrzymały certyfikat, do końca pierw-
szego cyklu pozostało jedynie około 300 
podmiotów.

Największa porażka… tu będę miała duży 
problem, gdyż przez cztery lata uzbierało się 
kilka rzeczy, których nie udało się zrealizo-
wać. Nie wiem tylko w jaki sposób je stop-
niować… większa czy mniejsza… Wymienię 
zatem te, których mi szkoda, że nie wypaliły: 
brak drugiego boiska ze sztuczną nawierzch-
nią w gminie Suchy Las, odwołanie obcho-
dów 25-lecia TMS Suchary (rok 2020 – tutaj 
siła wyższa spowodowała, że nie było możli-
we zorganizowanie jubileuszu).

Największy sukces: I miejsce w Lidze 
Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych i 
udział w barażach do rozgrywek Centralnej 
Ligi Juniorów U-15 – zespołu Suchary 2008. 
Największa porażka: spadek do A-klasy 
pierwszego zespołu Sucharów.

przed Tobą kolejna kadencja na cze-
le zarządu w nieco zmienionym składzie. 
Jakie cele chcielibyście zrealizować tym 
razem?

Trudno mi w tej chwili wypowiadać się 
w imieniu nowego zarządu TMS, gdyż nie 
zdążyliśmy jeszcze spotkać się, by dopre-
cyzować plany długoterminowe. Wybory 
miały miejsce na początku stycznia i nawet, 
gdy dla wielu jest to okres, gdzie nic się nie 
dzieje, to dla zarządu dzieje się wtedy naj-
więcej. Styczeń to miesiąc składania ofert, 
rozliczeń poprzedniego roku, do tego orga-
nizacja aktywności na ferie zimowe… oraz 
same ferie, które nie dla wszystkich są okre-
sem wolnym od pracy. Przygotowanie do 
rozgrywek – zgłaszanie zespołów, transfery, 
harmonogramy. Pierwsze zebranie nowego 
zarządu jest zaplanowane na ten tydzień, ale 
nie ukrywam, że również ciekawa jestem ja-
kie efekty przyniesie zaangażowanie nowych 
i jednocześnie najmłodszych obecnie człon-
ków zarządu – Kacpra i Jakuba. 

Związani z klubem są od dawna i znają 
problemy funkcjonowania z różnych per-
spektyw – zawodników, trenerów, jak rów-

nież administracyjnych. Nie trzeba się oba-
wiać rewolucyjnych zmian. Kierunek nadany 
4 lata temu pozwala powoli obserwować re-

zultaty, które oceniam pozytywnie. Na-
dal priorytetem pozostaje utrzyma-

nie wysokiej jakości szkolenia – do 
tego potrzebne jest sprawne dzia-
łanie w kilku obszarach, z czego 
najważniejsze to: baza sportowa 

(obiekty), kadra szkoleniowa oraz 
sprzęt sportowy. Stąd nadal przed 

zarządem stoją zadania pozyskiwania 
środków na działalność sportową, inwestycja 
w ludzi oraz najważniejszy – zapewnienie 
dostępu do obiektów sportowych.

Jak już wspomniałaś, od samego po-
czątku braliśmy udział w certyfikacji 
pZpN, zdobywając początkowo złotą 
gwiazdkę. W kolejnym cyklu musieliśmy 
jednak zadowolić się już gwiazdką srebr-
ną. Czy spowodowane jest to obniżeniem 
jakości w naszym klubie, czy wzrostem 
wymagań na „złoto” ze strony pZpN?

Program Certyfikacji PZPN co roku daje 
możliwość przystąpienia do niego nowych 
szkółek – obecnie trwa cykl III i IV progra-
mu. Jednak każda edycja różni się od po-
przedniej. W tej chwili różnice w wymogach 
formalnych są kosmetyczne – cykle I i II 
natomiast były okresem poważnych zmian w 
wymaganiach stawianych przez PZPN. Nie 
we wszystkich punktach, ale dla uproszcze-
nia mogę powiedzieć, że Złota Gwiazdka w I 
cyklu programu, w obecnym cyklu odpowia-
da poziomowi brązowemu. Jak już wcześniej 
wspomniałam przy sukcesach, to właśnie 
utrzymanie Złotego Certyfikatu uważam, za 
spore osiągnięcie. Kryteria obowiązujące w 
roku 2019, już w roku następnym zostały 
podkręcone do poziomu, który spełniają tyl-
ko topowe akademie piłkarskie w Polsce. Dla 
Sucharów była to bardzo wysoko zawieszo-
na poprzeczka, szczególnie kryteria dostęp-
ności obiektów sportowych i ilości jednostek 
treningowych dla poszczególnych kategorii 
wiekowych. 

Jednak udało nam się utrzymać certyfikat 
przez cały okres, na który został przyznany, 
mimo wielu aspektów, które dla gminnego 
klubu były trudne do spełnienia. Zmiana 
koloru certyfikatu jest właściwie nieodczu-
walna dla zawodników czy trenerów, te same 
metody pracy i wymogi formalne dotyczące 
bieżącego funkcjonowania. Zdecydowanie 
różnicę odczuwamy jedynie w aspekcie fi-
nansowym, dofinansowania płynącego z 
programu.

Widzimy, że bardzo fajnie w struktu-
rach klubu rozwija się projekt Suchary 
Ladies. Czy fakt, że na czele stowarzysze-
nia stoi kobieta, ma na to jakiś wpływ? 

Choć rzeczywiście jest to projekt, które-
mu mocno kibicuję, to moja płeć nie ma tutaj 
większego znaczenia. Pojawienie się zainte-
resowania ze strony pojedynczych zawodni-
czek spowodowało, że podjęte zostały próby 

SUchary Mają nOWy ZarZąD!
Podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków TMS Suchary Suchy Las – 9 stycznia – 
został wybrany na 4-letnią kadencję nowy zarząd klubu. 
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Szachowe powitanie wiosny  
w Suchym Lesie 
26 marca odbędzie się druga edycja Turnieju Szachowego Wiosna. Urząd Gminy wspólnie 
z Laboratorium Logiki zapraszają szachistów do Centrum Kultury w Suchym Lesie. 

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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zainteresowania dyscypliną szerszego grona 
i stworzenie osobnego zespołu żeńskiego w 
strukturach Sucharów.

Na ten moment dziewczyny nadal trenują 
w dwóch grupach wraz z chłopcami. Nie uda-
ło się nam jeszcze utworzyć grupy treningo-
wej złożonej z samych dziewczyn. Liczymy, 
że w kolejnych latach projekt będzie się rozra-
stał i być może na koniec kadencji jako jeden 
z sukcesów będę mogła wymienić wyodręb-
nienie zespołu Ladies. Cieszy mnie fakt, że w 
każdym sezonie dołączają nowe zawodniczki 
i liczebność pozwala już, by samodzielnie re-
prezentowały klub w żeńskich turniejach.

A co słychać w sucholeskiej piłce se-
niorskiej?

W Suchym Lesie w obecnym sezonie sta-
wiamy na młodość. W ostatnim 2021/2022 
swoją przygodę z sucholeską piłką zakończy-
li wieloletni gracze seniorów, pożegnaliśmy 
kapitana Macieja Wydmucha, bramkostrzel-
nego Michała Jaśkowiaka oraz kilku innych 
graczy w związku z kontuzjami. Uszczuple-
nie kadry oraz spadek do Proton A-klasy spo-
wodowały dalsze odejścia zawodników. 

Sezon 2022/2023 rozpoczęliśmy w okro-
jonym składzie seniorskim, wprowadzając 
do drużyny juniorów starszych. Przed od-
młodzonym zespołem nie stawiamy na ten 
moment celu awansu. Liczymy, że pod okiem 
doświadczonego trenera, jakim jest Sławo-
mir Najtkowski, będą stawiać coraz odważ-
niejsze kroki w seniorskiej piłce i budować 
zespół na kolejne lata. Udało się nam utrzy-
mać zespół do wieku juniorskiego, co dla 
lokalnych klubów jest trudne organizacyjnie. 
Liczymy, że tendencja zostanie utrzymana i 
w kolejnych latach następni zawodnicy będą 
mogli płynnie kontynuować swoją przygodę 
z piłką, zasilając sucholeskich seniorów.

Galopująca inflacja, rosnące koszty, za-
ciskanie pasa wśród potencjalnych sponso-
rów, to codzienność z jaką muszą mierzyć 
się nie tylko kluby piłkarskie. Jak wygląda 
obecna sytuacja finansowa Sucharów?

Jest to w sumie kolejny sukces, który 
udało się nam osiągnąć. Mimo zauważalne-
go podwyższenia kosztów działalności już 
w zeszłym roku, w Sucharach dopiero od 
lutego tego roku wzrosła wysokość składki 
członkowskiej.

Sytuacja finansowa pozwala na dalsze 
płynne funkcjonowanie klubu?

Bardzo duży wpływ ma na to ciągłe wspar-
cie Gminy Suchy Las oraz dotacja pozyskana 
z Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. 
Na nas natomiast pozostaje obowiązek racjo-
nalnego zarządzania, by utrzymać odpowied-
ni poziom jakości szkolenia bez niepotrzeb-
nego generowania dodatkowych kosztów, co 
w obecnym czasie i przy galopujących kosz-
tach nie jest najprostszym zadaniem.

pozostaje mi raz jeszcze pogratulować 
wszystkich sukcesów i trzymać kciuki za 
kolejne. Dziękuję za rozmowę.

Janusz Siwek

Pierwsza edycja turnieju spotkała się z 
pozytywną opinią uczestników. W tym roku 
jego  formuła została poszerzona. Zwięk-
szyliśmy liczbę uczestników do 70 osób. 
Wprowadzona została dodatkowa kategoria 
dla dzieci do 14. roku życia. Zwiększona 
została również pula nagród do kwoty 2.200 
zł w voucherach zakupowych. 

Zapisy potrwają do 24 marca, jednak 

już teraz lista zapełniona jest w połowie. 
Dzięki dodatkowej kategorii zapisało 
się dużo dzieci. Aktualnie średnia wieku 
uczestników to 15 lat. Na liście widnieją 
silni zawodnicy, w tym z Ukrainy. 

Zapowiada się turniej na wysokim po-
ziomie. Zachęcamy wszystkich, którzy się 
jeszcze wahają. 

Paweł Andrzejewski 

Park Wodny Octopus w Suchym Lesie ZAPRASZA
BASEN  
– poniedziałek – niedziela w godz. 6.00 – 21.45

SAUNY  
–  poniedziałek – niedziela w godz. 14.00 – 21.45  

(również w weekendy i święta)

Suchy Las, ul. Szkolna 18
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Piłkarskie Święto z WOŚP w Suchym 
Lesie zawsze z Red Box-em!!! 

W jaki sposób Red Box mógł się włączyć 
do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy podczas organizacji kolejnego Fi-
nału? Oczywiście robiąc to, co robi najlepiej 
już od ponad 20 lat, czyli organizując najlep-
sze turnieje piłkarskie w Wielkopolsce. 

Postanowiliśmy zaangażować w to 
wspaniałe przedsięwzięcie piłkarzy w każ-
dym wieku, nawet tych najstarszych. Tur-
nieje WOŚP rozpoczęliśmy w sobotę, 14 
stycznia, Turniejem Firm, który odbył się 
już po raz dwudziesty pierwszy. Udział w 
nim wzięły czołowe zespoły piłkarskie z 
całej Wielkopolski: Gniezna, Skoków, Stę-
szewa, Obornik, Rogoźna, Drezdenka, Ło-
dzi, Cegielni, Kazimierza Biskupiego, Ba-
torowa, silne zespoły z  Poznania, Pępowa, 
Wągrowca oraz dwa zespoły z Ukrainy.

Zacięte mecze trwały od godziny 9 rano, 
a Wielki Finał nastąpił o 21. Emocji było 
naprawdę mnóstwo, a rozgrywek piłkar-
skich dorosłych uczestników na tak wyso-
kim poziomie nasza gmina dawno nie wi-
działa. Mecze trwały po 13 minut każdy, a 
rozegraliśmy prawie 50 spotkań.

Zwycięzcą turnieju został obrońca tro-
feum z zeszłego roku, silny zespół Awo 
Gniezno (po raz pierwszy w historii Red 
Box Cup został obroniony tytuł mistrzow-
ski). Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna Unikametal Kazimierz Biskupi, na 
trzecim ZISO Stęszew, a na czwartym zespół 
Biegański. Najlepszym strzelcem został Fi-
lip Kruszczyński z hotelu Awo, najlepszym 
bramkarzem Igor Chojnacki z hotelu Awo, a 
najlepszym zawodnikiem Norbert Grzelak z 
zespołu Unikametal.

Zmagania piłkarskie związane z WOŚP 
zakończyliśmy dwudniowym Turniejem 
Finału Wielkiej Orkiestry, który zarezerwo-
waliśmy dla najmłodszych adeptów piłki 
nożnej. W tym piłkarskim maratonie wystą-
pili młodzi piłkarze z roczników 2013, 2014, 
2015, 2016 i młodsi.  Granie z WOŚP roz-
poczęliśmy w sobotę 28 stycznia o godzinie 
9, a skończyliśmy w niedzielę 29 stycznia o 
godzinie 19. Rozegraliśmy ponad 400 me-
czów, ale bramek, często wspaniałych, nie 
liczyliśmy, ponieważ było ich tak dużo.

Jak zawsze podczas imprez 
organizowanych przez nasze sto-
warzyszenie emocji było mnóstwo. 
Była radość ze strzelania bramek, 
wszyscy uczestnicy byli bardzo zaan-
gażowani w grę. Oprócz satysfakcji stricte 
sportowej każdy z uczestników cieszył się, 
że może być częścią największego w Pol-
sce przedsięwzięcia związanego ze zbiórką 
publiczną. Duma z noszenia serduszka na 
piersi rozpierała piłkarzy, dodając im skrzy-
deł na boisku i skutkując wyjątkową sku-
tecznością umieszczania piłki w bramce. 
Była rywalizacja i zabawa, sportowy duch 
i dziecięca radość. Dla takich chwil i pły-
nącej z nich energii chcemy uczestniczyć 
w kolejnych finałach WOŚP. Cieszy nas, że 
redboxowa inicjatywa organizacji turnieju 
dla WOŚP sprawiła, że impreza ta cieszy 
się ogromnym powodzeniem, gromadząc 
zespoły z całej Wielkopolski, przez co stał 
się on największym turniejem piłkarskim 
dla młodych piłkarzy. 

Wszystkie nasze imprezy odbywają się 
pod honorowym patronatem Wójta Gmi-
ny Suchy Las Grzegorza Wojtery, i tak też 
było tym razem.

Podczas turnieju zrobiliśmy pamiątko-
we, niesamowite zdjęcie, gdy grupa naj-
młodszych zawodników stanęła na środku 
boiska i gromkim okrzykiem: Siema z Su-
chego Lasu przekazała wsparcie młodych 
sportowców dla inicjatywy Jurka Owsiaka 
i dla wszystkich sztabów WOŚP w Polsce.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni z tego, że 
jako Sucholeskie Stowarzyszenie Red Box 
przekazaliśmy voucher z turnieju piłkarskie-
go, dochód ze sprzedaży: cegiełek rozprowa-
dzanych podczas turnieju, książek „Okoń” z 
autografem Mirka Okońskiego i „Najsłyn-
niejsze mecze Lecha Poznań 1922-2022” z 
autografami mistrzów Polski – piłkarzy Le-
cha Poznań, koszulki Mistrza Polski Lecha 
Poznań Mikaela Ishaka z autentycznym pod-
pisem i okolicznościową tabliczką WOŚP. 
Łączny nasz wkład dla sucholeskiego sztabu 
WOŚP to prawie 8.500 zł!!! 
Red Box Piłkarska Akademia – zapisz 
się już dziś

Ostatnio obserwujemy coraz większe za-
interesowanie najmłodszych naszą Akade-

mią. Serce rośnie, gdy widzimy 
młodych adeptów piłki nożnej 
garnących się do gry w piłkę. 
Piłka nożna to nie tylko rekre-
acja, ale również możliwość wy-

chowywania dzieci i młodzieży 
przez sport – w ramach czynnego 

uprawiania sportu, szczególnie w 
formie zorganizowanej pod kierunkiem 

kadry szkoleniowo-wychowawczej i przez 
udział w sportowym współzawodnictwie. 
Aktywność w tej formie zapewnia kształto-
wanie pozytywnych cech charakteru, takich 
jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, ko-
leżeństwo, sumienność, umiejętność wyta-
czania celów i ich realizacja, współdziałanie 
w grupie, szacunek dla innych. Dlatego już 
rozpoczęliśmy zapisy do najmłodszej grupy. 
Zapraszamy dzieci z rocznika 2017 i 2018!!!

Nie ograniczamy się do przyjmowania 
zgłoszeń tylko od najmłodszych. Do na-
szej Akademii zapraszamy także wszystkie 
dzieci z roczników 2010 i młodsi.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red 
Box – nadchodzące wydarzenia

Powoli przygotujemy się do sezonu 
wiosennego w rozgrywkach WZPN, który 
na nadchodzący sezon proponuje jeszcze 
ciekawsze rozwiązanie rozwoju piłkarskie-
go, a mianowicie mini turnieje piłkarskie. 
Celem tego typu rozgrywek jest stworzenie 
możliwości gry z wieloma różnymi prze-
ciwnikami. Na wiosnę przygotowaliśmy 
też cykl rozgrywek Red Box Junior Ligi: 
•  20 maja – Turniej Piłkarski dla rocznika 

2016 i młodsi,
•  21 maja – Turniej Piłkarski dla rocznika 

2017 i młodsi.
Podsumowaniem naszych wiosennych 

turniejów będzie wielki festyn z okazji 
Dnia Dziecka, czyli Dzień Dziecka na 
sportowo, na który już teraz zapraszamy 
wszystkie dzieci – będzie się działo!!!
•  3 czerwca – Turniej Piłkarski dla roczni-

ka 2014 i młodsi,
•  4 czerwca – Turniej Piłkarski dla roczni-

ka 2015 i młodsi.
Wszelkie informacje na www.redbo-

xpilkarskaakademia.pl. Po szczegóły do-
tyczące udziału i zgłoszeń do wszystkich 
wydarzeń zapraszamy do kontaktu telefo-
nicznego: 730 992 150. 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Red Box

cały red Box razem z WOŚP!
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4 marca 2023
godz. 20:00 - 24:00 

hala GOS, 
ul. Szkolna 20,

Suchy Las 

Z OKAZJI DNIA KOBIET ZAPRASZAMY NA 

2 SUCHOLESKI
NOCNY MARATON 

Organizatorzy:

Partnerzy:

11 marca o godz. 17.00

w świetlicy w Golęczewie

Zapewniamy słodki poczęstunek  
oraz wspólną zabawę  

m.in. kalambury i karaoke

R E K L A M A

Drogie Panie!

Z okazji Dnia Kobiet
serdecznie zapraszamy na
florystyczną niespodziankę  

oraz pogawędkę przy kawie i ciachu!

11 marca, godz. 16:00
w świetlicy w Złotnikach Wsi.

Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy u sołtysa  
lub pod nr tel. 792 666 407.

Uczestniczki prosimy  
o zabranie sekatora.
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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 

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

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


