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

Sportowcy nagrodzeni
Gramy z WOŚP – do końca świata 
i o jeden dzień dłużej

 
„Dębowy Liść” ma nową siedzibę



Spółdzielnia socjalna  
,,FIORD team” 

zrealizowała zadanie 
dofinansowane  

z Programu 
Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na 
lata 2018-2030 

PROO 

,,Naprawa 
poszycia  

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

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

osób uprawiających sport 

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

LabOLatOrium techniki dentyStycznej

P.H.U. “OPAŁEK”
SkłAd  
opAłu

• koStkA
• orzech

• ekogroSzki:
   *WeSołA
   *SkArbek

WuLkANizAcJA
• oSoboWe

• doStAWcze

• ciężAroWe

• roLNicze

WYWÓz 
NieczYStoŚci

NA tereNie:
• pozNAń

• SuchY LAS
• oborNiki

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

Chludowo, ul. oborniCka 25

Możliwość płatności kartą

 

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
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Budżet Gminy Suchy Las nadal utrzy-
muje się na wysokim poziomie. Został 
uchwalony w wysokości ponad 170 mln zł. 
Jego skonstruowanie nie było najtrudniej-
szym zadaniem. Ale proszę pamiętać, że 
tworzyliśmy go w październiku ubiegłego 
roku. Do 15 listopada samorządy musiały 
przesłać budżety do zaopiniowania. To był 
czas, kiedy współczuliśmy mieszkańcom 
takich gmin jak Tarnowo Podgórne czy 
Kaźmierz, które „zderzyły się” ze 170-
procentowymi podwyżkami cen gazu. 

Nikt z nas wówczas nie przypuszczał, 
że na początku tego roku także nam przyj-
dzie zmierzyć się z nowymi, wyższymi ta-
ryfami. Wyliczenia, które otrzymaliśmy z 
PGNiG, oznaczają dla nas wzrost rachun-
ków za gaz o 300 procent.  Dotyczy to ta-
kich budynków jak Urząd Gminy, świetli-
ce, remizy OSP. Chcę przez to powiedzieć, 
że budżet na 2022 rok, który powstał w 
ubiegłym roku, w części wydatków bieżą-
cych, tych związanych z ciągłością realiza-
cji zadań, jest już nieaktualny. 

Jeżeli nie uda się nam zmienić tej sytu-
acji w sensie formalnym – taryfowym, czy 
stworzyć grupy zakupowej albo skonsoli-
dować pozataryfowe jednostki odbiorcze i 
uzyskać lepszą cenę zakupu gazu, to zakła-
dam, że najpóźniej w trzecim kwartale tego 
roku będzie potrzebna korekta budżetu. 
Dotyczy to tak samo prądu.

W poszukiwaniu źródeł finansowania 
nie wykluczam także podwyższenia róż-
nego rodzaju opłat za usługi komunalne,  
np. świadczone przez Gminny Ośrodek 
Sportu, Centrum Kultury i Bibliotekę 
Publiczną czy stawek związanych z wy-
dzierżawianiem gruntów, zajęciem pasa 
drogowego, stawek za odbiór odpadów 
czy cen biletów komunikacji publicznej. 
Biorę również pod uwagę rezygnację z 
pewnych wydatków, w tym również z wy-
datków inwestycyjnych. 

Rosnące ceny gazu i energii elektrycz-
nej to jedno. Drugie – w pierwszych dniach 
stycznia zauważyliśmy sporą korektę, 
jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. 
Większość przedsiębiorców, którzy zawi-
tali na początku roku do naszego urzędu, 
wyrejestrowywała swoją działalność, a nie 
ją przeorganizowywała. To jest na pewno 
zjawisko, które powinno nas wszystkich 
niepokoić.  

Kolejną rzeczą jest paradoks związany 
z kwotą wolną od podatku. Nie ma chyba 
osoby, która powiedziałaby, że podniesie-
nie wolnej kwoty od podatku jest samo w 
sobie złe. Przede wszystkim uwalnia poten-
cjał w obszarze działalności konsumpcyj-
nej. Ta z kolei nakręca usługi. Natomiast 
ten entuzjazm powinien zostać skorygowa-
ny o świadomość, że samorządy poniosą 
ciężar zmian w rozliczaniu podatków.

Wielkość udziału gmin we wpływach z 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
wynosi ok. 40%. Jeżeli ktoś nie płaci tego 
podatku, to pieniędzy po prostu nie ma. 
Pierwsze nasze wyliczenia dotyczyły strat 
z tego tytułu w wysokości kilkunastu mi-
lionów złotych. Otrzymaliśmy zapewnie-
nia o rządowych rekompensatach dla sa-
morządów, ale one całkowicie nie pokryją 
tego deficytu. W naszym przypadku zniwe-
lowały go do poziomu 6-7 mln zł. To i tak 
duża kwota –  roczny wydatek na budowę 
infrastruktury w Golęczewie i w Zielątko-
wie.  Proszę pamiętać, że dwa lata temu na-
stąpiła inna korekta dochodów gminy, spo-
wodowana uwolnieniem z podatku osób 
do 25. roku życia. Ale to kosztowało nasz 
samorząd zdecydowanie mniej, ok. 1,5 mln 
zł. Dzisiejsza „rewolucja” podatkowa jest 
dla nas o wiele bardziej dotkliwsza. 

Mimo tej dynamicznej sytuacji pla-
nujemy w 2022 roku zrealizować szereg 
inwestycji w gminie. Wśród nich jedną z 
ważniejszych będzie przebudowa układu 
komunikacyjnego w Złotkowie. Jest wiele 
opinii krytycznych o tej inwestycji, ale ona 
jest absolutnie konieczna. Fakt, że otrzy-
maliśmy na nią ponad 9 mln zł z progra-
mu rządowego jeszcze bardziej determi-
nuje nas do tego, żeby ją przeprowadzić. 
Obejmie ona przebudowę dawnej drogi 
krajowej na odcinku od ul. Pawłowickiej 
do ul. Lipowej, budowę po lewej stronie 
części drogowej obsługującej aktywizację 
gospodarczą, budowę skrzyżowania, które 
będzie komunikowało aktywizację gospo-
darczą poprzez drogę serwisową z częścią 
mieszkaniową Złotkowa.

W tym roku planujemy rozpisać prze-
targ na budowę szkoły w Biedrusku. Poza 
tym rozpoczynamy projektowanie urzędu 
gminy. Rozpoczynamy też działania na 
działce przy ul. Szkółkarskiej w Suchym 
Lesie, którą nabyliśmy w końcówce minio-
nego roku. Powstanie tam duży skate park 
i w dalszej kolejności obiekty sportowe. 
Poza tym przez jeszcze kilka lat będziemy 
realizować budowę kanalizacji i dróg w 
Golęczewie i Zielątkowie. 

Finanse  
samorządów  
wystawione 
na próbę
Rosnąca inflacja, „rewolucja” podatkowa  
w ramach Polskiego Ładu – samorządowcy 
z obawą patrzą w przyszłość. Wielu 
włodarzy podkreśla, że jest to kolejny cios 
w samorządy i lokalne budżety. 
 A jak jest w przypadku gminy Suchy Las? 
Czy sytuacja polityczno-gospodarcza 
w kraju wpłynie na jej finanse? A jeśli 
tak, to w jakim zakresie? O komentarz 
poprosiliśmy Wójta Gminy Grzegorza 
Wojterę. 

Wójt  GrzeGorz  Wojtera  komentuje . . .
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• Wójt Gminy, po raz kolejny, przyznał 
nagrody i stypendia sportowe wyróżnia-
jącym się zawodnikom i trenerom. W mi-
nionym roku uhonorowani zostali: Mag-
dalena Świętek z Klubu Wioślarskiego z 
roku 1904, Mikołaj Kowal z AZS Poznań 
(tenis), Julia Brzostowska z Sucholeskiego 
Stowarzyszenia Sportowego Fighter (kara-
te), Adam Suszek z UKS Delfin Biedrusko 
(strzelanie), Zuzanna Schmidt z Suchole-
skiego Stowarzyszenia Sportowego Fighter 
(karate), Nikola Zaborowicz z UKS Delfin 
Biedrusko (strzelanie), trenerzy reprezentu-
jący Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe 
Fighter – Bartosz Szczepaniak oraz Mariusz 
Siebert.

• „Bo w PIT ważne jest miejsce za-
mieszkania” – to hasło, które przyświecało 
kampanii informacyjnej.  Została ona skie-
rowana do mieszkańców, a jej celem było 
uświadomienie podatnikom korzyści wyni-
kających z rozliczania podatku w miejscu 
swojego zamieszkania. 

• W związku z pandemią koronawirusa, 
która wpłynęła negatywnie na sytuację fi-
nansową wielu firm, w gminie wprowadzo-
no zwolnienia z podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców za pierwszy kwartał 
2021 roku oraz zwolnienia z opłaty za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży za rok 2021.

• Zakład Komunikacji Publicznej po-
większył swoją flotę autobusową. Tym ra-
zem spółka, która liczy sobie 30 lat, zakupi-
ła nowoczesne Solarisy Urbino 12. 

• Teren aktywnej edukacji i sportu w Su-
chym Lesie został wyróżniony w prestiżo-
wym konkursie Towarzystwa Urbanistów 
Polskich Oddział w Poznaniu na „Najlepiej 
Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w 
Wielkopolsce”. 

• Jednostka pomocnicza Osiedle Grzybo-
we świętowała jubileusz 25-lecia istnienia. 

• Zakończyła się rewitalizacja Starego 
Baru w Chludowie i nastąpiło jego uroczy-
ste otwarcie. Budynek pełni funkcje kultu-
ralno – społeczne i jest filią Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie. 

• Mieszkańcy wzięli udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021.  

• Złote Gody obchodziło 27 par, które 
zostały odznaczone medalem „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. 

• Wystartował pierwszy sezon Suchole-
skiego Roweru Gminnego. Rowery można 
bezpłatnie wypożyczać w pięciu punktach 
zlokalizowanych w wyznaczonej strefie, 
obejmującej Suchy Las, Jelonek, Złotniki. 

• Działalność Rozpoczęła Młodzieżowa 
Rada Gminy Suchy Las. Radę tworzy 15 
radnych – juniorów, którzy zostali wybra-
ni na pierwszą, dwuletnią kadencję (2020-
2022) przez swoich rówieśników w paź-
dzierniku 2020 roku. 

• Zakład Gospodarki Komunalnej udostęp-
nił mieszkańcom aplikację ecoHarmonogram 
i wprowadził Karty Użytkownika PSZOK. 

• Przyznano dotacje na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonych na terenie 
gminy Suchy Las. Wsparcie otrzymało 12 
wnioskodawców z gminy Suchy Las. 

• Zgodnie z harmonogramem prac, Gmi-
na we współpracy z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu konty-
nuowała opracowywanie dokumentu pn. 
„Strategia rozwoju Gminy Suchy Las na 
lata 2022 – 2030”.  

• Po raz kolejny zostały wręczone  statu-
etki „Dębowego liścia”. W minionym roku 
nagrodami, które przyznawane są osobom 
zasłużonym dla Gminy, zostali  uhonoro-
wani: Grażyna i Ryszard Głowaccy, Anna 
Małłek, Arpad Bogya i Arkadiusz Bryś. 

• Nastąpiła zmiana na stanowisku Se-
kretarza Gminy. Po przejściu na emeryturę 
Joanny Nowak funkcję tę sprawuje Marcin 
Kołodziejczak.  

Samorządowy przegląd roku
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• W Suchym Lesie przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 została oddana do użytku no-
woczesna hala sportowa. Obiekt w głów-
nej mierze służy placówce oświatowej i jej 
uczniom, ale w godzinach pozalekcyjnych 
także sportowi środowiskowemu. 

• Gminna spółka LARG, obchodząca 
w tym roku 10-lecie istnienia, rozszerzyła 
swoją działalność. Gmina powierzyła Za-
rządowi Spółki m.in. realizację gminnych 
inwestycji strategicznych. 

• Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Woj-
tera został uhonorowany nagrodą „Filar 
Samorządu Terytorialnego”. To najwyższe 
odznaczenie przyznawane przez Wielkopol-
ski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych.

• W Suchym Lesie na boisku przy ul. 
Konwaliowej został zorganizowany I Tur-
niej Piłki Nożnej Samorządowców. Wyda-
rzenie sportowe pamięci Piotra Koperskiego 
będzie miało charakter cykliczny, a kolejna 
jego edycja planowana jest w ramach ob-
chodów Dni Gminy Suchy Las. 

• Gmina Suchy Las została wyróżniona 
Kombatanckim Krzyżem Pamięci za pomoc i 
wsparcie działalności Wielkopolskiego Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu. 

• Po przerwie spowodowanej obostrze-
niami epidemicznymi i po przeprowadzo-
nym generalnym remoncie został otwarty 

Klub Fitness Fit Athletica. Klub znajdujący 
się w hali sportowej przy ul. Szkolnej 20 w 
Suchym Lesie działa w ramach Gminnego 
Ośrodka Sportu. 

• Gmina Suchy Las wraz z Miastem 
Poznań i Powiatem Poznańskim wsparła 
inwestycję o charakterze metropolitalnym. 
„Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowero-
wych w Owińskach wraz z budową kładki 
pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” reali-
zowana jest przez gminę Czerwonak.

• Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Su-
chym Lesie zmodernizowana została bież-
nia lekkoatletyczna wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą – skocznią w dal z rozbiegiem 
oraz rzutnią do pchnięcia kulą.  

• Powiat Poznański, Miasto Poznań i 
Gmina Suchy Las zawarły porozumienie 
w sprawie  realizacji projektu „Integracja 
węzłów na północnej obwodnicy towaro-
wej m. Poznania z miejskim transportem 
zbiorowym – dokumentacja”. Liderem po-
rozumienia została Gmina Suchy Las, która 
będzie także jego wykonawcą.  Uroczyste 
podpisanie dokumentu odbyło się w Su-
chym Lesie. 

• Gmina Suchy Las zajęła 14 miejsce w 
Polsce na 2477 gmin i 2 w Wielkopolsce 
w rankingu Serwisu Samorządowego PAP 
„Gmina dobra do życia”. 

• Cykl filmów „Wkoło gminy Suchy 
Las” otrzymał wyróżnienie w konkursie 
„Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego”.

• Powstał „Informator dla rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością”. „Przewod-
nik” ten o różnych formach wsparcia został 
opracowany przez Gminę Suchy Las we 
współpracy z Wyższą Szkołą Uni-Terra w 
Poznaniu.  

• W Suchym Lesie odbyła się ogólnopol-
ska konferencja gmin poligonowych, która 
zwieńczyła batalię samorządowców o tzw. 
podatek poligonowy. W trakcie konferencji, 

z inicjatywy Gminy Suchy Las, miało miej-
sce zebranie założycielskie stowarzyszenia 
„Nasze poligony”. 

• Zakończono modernizację ulic  Szkół-
karskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie. In-
westycja dotyczyła rozbudowy powierzchni 
dróg rowerowych, polegającej na budowie 
ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

• W Złotnikach odbyło się uroczyste 
otwarcie zrewitalizowanego budynku dwor-
ca kolejowego. Obecnie mieści się w nim 
biblioteka oraz Straż Gminna. Znajduje się 
tu także poczekalnia dla pasażerów PKP. 

• Urząd Gminy po raz kolejny potwierdził 
jakość swoich usług. Wielkopolski Instytut 
Jakości w Poznaniu, w wyniku pozytyw-
nego procesu oceny i weryfikacji badanych 
obszarów, przyznał urzędowi  znak „Wiel-
kopolska Jakość” na kolejne dwa lata. 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogu-
sławskiego w Suchym Lesie oraz Szkoła 
Podstawowa  im. Antoniny Tatar w Suchem 
(gmina Poronin) zawarły porozumienie o 
współpracy. Podpisanie umowy o partner-
stwie szkół odbyło się w Suchym Lesie. 

• W Urzędzie Gminy Suchy Las wpro-
wadzono usługę tłumacza migowego oraz 
przy stanowiskach obsługi zamontowano 
urządzenia ułatwiające słyszenie dla osób z 
problemami słuchu i noszącymi aparaty słu-
chowe. Z kolei dla klientów ewidencji lud-
ności uruchomiono  rezerwację wizyt przez 
Internet. Ponadto na budynku urzędu został 
zamontowany defibrylator zewnętrzny do 
użytku publicznego.

• Została otwarta nowa siedziba Klubu 
Seniora „Dębowy Liść” w Suchym Lesie. 
Klub przy ul. Obornickiej 117 czynny jest 
w poniedziałki i czwartki, w godz. 16.00 – 
19.00. 

• Gmina w 2021 roku na realizację gmin-
nych inwestycji pozyskała środki zewnętrz-
ne w wysokości prawie 2 mln zł. 
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Anna Ankiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

Listopadowa sesja Rady Gminy rozpo-
częła od podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Suchy Las i uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Suchy Las na lata 2021-2031, gdzie 
największe i burzliwe dyskusje wywołały 
koszty najmu lokalu na sucholeską sie-
dzibę dla Klubu Seniora „Dębowy Liść”. 
Większość radnych nie podzieliła zdania 
Wójta i obecnych na sali seniorów co do 
wyboru lokalu, uznając  ofertę najmu za 
zbyt drogą i optowała za dalszymi nego-
cjacjami z wynajmującym lub znalezienie 
innego tańszego lokalu. (Ostatecznie Wójt 
podpisał umowę na początku grudnia i se-
niorzy korzystają z lokalu w Suchym Lesie 
przy ul. Obornickiej 117).

Następnie przystąpiono do podjęcia 
uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Złotni-
ki – rejon ulicy Łagiewnickiej, który od 
wywołania we wrześniu 2018 roku miał aż 
pięć wyłożeń. Plan został uchwalony jed-
nogłośnie. Kolejna uchwała planistyczna 
dotyczyła przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Golęczewo – rejon ulic 
Promienistej, Dworcowej i Lipowej. Tu 
również radni byli jednogłośnie za. 

Po przerwie przystąpiono do podjęcia 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 
2022 – przegłosowano wzrost stawki dla 
gruntów przeznaczonych pod obronność 

kraju oraz, po dyskusji, wzrost stawek 
podatku dla nieruchomości związanych z 
prowadzeniem działalności. Radna Anna 
Ankiewicz złożyła wniosek o pozostawie-
nie stawek dla przedsiębiorców na pozio-
mie z roku 2021, jednak jej propozycja 
nie znalazła uznania. Ostatecznie uchwa-
łę w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku przyjęto 12 głosami za, przy 
wstrzymującej się radnej Anny Ankiewicz. 
Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2022, któ-
re niezmiennie pozostają najniższe w kraju,  
oraz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
i określenia podstawy obliczenia podatku 
rolnego na rok 2022. 

Radni byli zgodni co do konieczno-
ści podjęcia uchwały w sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych, nie-
pochodzących z pobranej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Rów-
nież zgodnie przyjęli uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzie-
lenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonych na terenie gminy 
Suchy Las, oraz w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Gminy Suchy Las na lata 2022-2025.  

Następnie podjęto uchwałę w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Suchy Las, zgodnie z ustawą z dnia 17 
września 2021 roku, przy czym Sekretarz 
Gminy na początku sesji wycofał pierwot-
ny projekt uchwały, gdzie proponowano 
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 
maksymalnej i wniósł projekt z 90% staw-
ką. Za głosowało 12 radnych, wstrzymała 
się radna Joanna Radzięda. 

W związku z rezygnacją radnej Joanny 
Pągowskiej z pracy w komisji, konieczne 
było podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
składu osobowego Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. Głosowano jednogłośnie 
za. 

W „Informacji Wójta Gminy Suchy Las 
o zgłoszonych roszczeniach i wydanych 

decyzjach w trybie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym”, Wójt 
poinformował, że taka informacja jest 
przedstawiana Radnym corocznie i doty-
czy stricte sytuacji związanych z obniża-
niem lub zwiększeniem wartości, zgodnie 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. W infor-
macjach inwestycyjnych Zastępca Wójta 
Marcin Buliński poinformował o  realizacji 
kilku poniższych przedsięwzięć i przetar-
gów (aktualizacja styczeń 2022): 
•  Suchy Las – Jelonek – Złotniki – ścieżka 

pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Obornic-
kiej (odcinek Borówkowa – Pawłowicka) 
– została wykonana koncepcja i udostęp-
niona na stronie internetowej.

•  Biedrusko – budowa infrastruktury na 
osiedlu Kamieni Szlachetnych – prace 
zostały zakończone.

•  Chludowo – trwa budowa kanalizacji sa-
nitarnej w ulicy Słonecznej.

•  Golęczewo etap IV– kontynuowane są 
prace związane z budową kanalizacji sa-
nitarnej i wymianą wodociągów azbesto-
wych.

•  Zielątkowo – budowa kanalizacji sani-
tarnej etap II – na ulicy Wyrzykowskiej 
prace mają się ku końcowi i trwają na ul. 
Wspólnej.

•  Złotniki-Wieś – budowa świetlicy wiej-
skiej – na początku listopada złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę. Prace 
rozpoczną się w pierwszym kwartale tego 
roku.

•  Suchy Las – budowa ulicy Modrakowej – 
w toku procedura przetargowa.

•  Zielątkowo – budowa ulicy Świerkowej – 
w toku procedura przetargowa.

Sala przy SP1 w Suchym Lesie – po-
wstała wstępna koncepcja; do zakończenia 
prac koncepcyjnych konieczne jest wyko-
nanie ekspertyzy w zakresie warunków 
ochrony ppoż. poprzedzonej inwentaryza-
cją obiektu.

„Modernizacja i rozbudowa monito-
ringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy 
Las oraz pełna obsługa w zakresie admini-
strowania oraz serwisowania i konserwacji 
systemu” – w toku procedura przetargowa.

Wymiana pieców węglowych na piece 
gazowe w gminie Suchy Las – w powtórzo-
nym przetargu nie wpłynęła żadna oferta  
i stąd niezbędny będzie kolejny przetarg.

Bez głosów sprzeciwu przyjęto protokół 
z sesji październikowej i podjęto decyzję 
o pomocy finansowej dla powiatu poznań-
skiego w roku 2022. 

Następnie wójt Grzegorz Wojtera i 
skarbnik Monika Wojtaszewska przedsta-
wili projekt budżetu na przyszły rok, któ-

ry określili jako „bezpieczny”. Odczytano  
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz stanowisko Wójta Gminy 
wobec zastrzeżeń i uwag w niej zwartych.  
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego, podobnie jak pozostałe 
komisje, pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu, choć zostało do niego złożonych 
szereg nowych wniosków. Skarbnik Woj-
taszewska poinformowała następnie, które 
wnioski nie zostały uwzględnione przez 
Wójta, a które w części. Podczas otwar-
tej dyskusji najwięcej emocji wzbudziły 
koszty związane ze spółką LARG. Mimo 
apelu Wójta o utrzymanie kwoty zapisanej 
w budżecie, a która dotyczy inwestorstwa 
zastępczego prowadzonego przez tę spół-

z sesji rady gminy Suchy las
LiStOPAdOWA SeSjA RAdy Gminy SuChy LAS

Grudniowa sesja Rady Gminy Suchy Las była sesją budżetową. jednak rozpoczęła się od 
zaprzysiężenia nowego radnego, którym  został jarosław dudkiewicz z Osiedla Grzybowego. 
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kę m.in. przy projekcie budowy wiaduktu 
w ulicach Sucholeskiej i Biskupińskiej i o 
pozostałe elementy porozumienia z Mia-
stem Poznań i Powiatem Poznańskim przy 
budowie Nowej Obornickiej, gdzie nasza 
gmina jest liderem projektu, radni „ścięli” 
wydatki. Drugim zapalnym tematem były 
publikacje w mediach. Radni umniejszy-
li wydatki na ten cel o połowę. O połowę 
zmniejszono również wydatki na paszpor-
tyzację sieci GCI. 

Zaraz potem radni zajęli się głoso-
waniem nad kolejnymi autopoprawkami 
Wójta, a także nad wnioskami komisji sta-
łych, których Wójt nie uwzględnił lub też 
uwzględnił jedynie w części. WPF przegło-
sowano jednomyślnie. Chwilę potem gło-
sowano nad uchwałą budżetową na 2022 
rok. I w tym przypadku nie było głosów 
przeciwko, nikt się też nie wstrzymał.

Po przerwie przystąpiono do podjęcia 
uchwały w sprawie pomocy finansowej dla 

powiatu poznańskiego w sprawie budowy 
ronda przy ulicach Sucholeskiej i Perłowej 
oraz sprzedaży działek w Suchym Lesie. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jed-
nogłośnie. Jednomyślnie też zdecydowa-
no o zmianie statutu Młodzieżowej Rady 
Gminy. Przyjęto „Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy”. W związku z rezygnacją radnej 
Wiesławy Prycińskiej  z udziału w Komisji 
Rewizyjnej, przewodnicząca Anna Ankie-
wicz zaproponowała uzupełnienie składu 
komisji poprzez wybór radnego Jarosława 
Dudkiewicza. Z propozycją tą zgodzili się 
wszyscy obecni na sali obrad radni.

Następnie przyjęto Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie na lata 2022-2026, a także plany pra-
cy wszystkich komisji Rady Gminy Suchy 
Las. 

W ramach informacji Wójta Gminy głos 

zabrał Zastępca Wójta Marcin Buliński, 
który wspomniał m.in. o:
–  budowie świetlicy wiejskiej w Złotnikach 

Wsi – do końca stycznia powinno zostać 
wydane pozwolenie na budowę;

–  ogłoszeniu przetargów na budowę uli-
cy Modrakowej w Suchym Lesie i ulicy 
Świerkowej w Zielątkowie, oraz na wy-
posażenie szkół w ramach programu la-
boratorium przyszłości.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Ankiewicz przekazała zgromadzo-
nym informację o tym, że Stowarzyszenie 
Rolników Indywidualnych i Producentów 
Żywności „Razem” złożyło skargę na 
Wójta oraz na Radę Gminy.  W tej sytuacji 
skarga przekazana została do Wojewody.

Pełne protokoły z sesji, wyniki głosowa-
nia oraz informacje Wójta i Radnych zna-
leźć można  na stronie Biuletynu Urzędu 
Gminy Suchy Las – bip.suchylas.pl/294/
protokoly-kadencja-2018-2023.

Zaproszenie do udziału w 
konsultacjach projektu umiesz-
czono:
•  na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Suchy Las www.suchy-
las.pl, w zakładce Samorząd 
Gminny – Strategia Rozwoju 
www.suchylas.pl/category/
strategia-rozwoju,

•  w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Suchy 
Las bip.suchylas.pl,

•  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie,

• w prasie lokalnej.
Ponadto skierowano pisma 

do gmin ościennych oraz związ-
ków, w których uczestniczą.

Lista adresatów: Gmina Czer-
wonak, Miasto i Gmina Muro-
wana Goślina, Miasto i Gmina 
Oborniki, Gmina Rokietnica, 
Związek Międzygminny GOAP, 
Związek Międzygminny „Pusz-
cza Zielonka”, ZM „Schronisko 
dla zwierząt”, „Związek Po-
wiatowo-Gminny Wielkopolski 
Transport Regionalny”.

Wniosek o zaopiniowanie projektu 
Strategii skierowano również do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz Dy-
rektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji 
zorganizowano także otwarte spotkanie 
konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 
roku, realizowane stacjonarnie i drogą on-
line. Do udziału w konsultacjach zaproszo-
no m.in. radnych Gminy Suchy Las oraz 
przedstawicieli Uniwersytetu im. A. Mickie- 

wicza w Poznaniu.
W wyniku konsultacji wpły-

nęło 25 uwag od 6 podmiotów. 
Zarząd Województwa Wielko-
polskiego wydał pozytywną 
opinię dla projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Suchy Las na 
lata 2022-2030. 

Wszelkie zgłoszone w trak-
cie trwania konsultacji uwagi 
i wnioski zostały rozpatrzone i 
zostaną wykorzystane przy opra-
cowaniu końcowego projektu 
Strategii. Ostateczne redakcyjne 
ujęcie i treść zmian będzie uza-
leżniona od ogólnego kontekstu 
i zmian w całości dokumentu.

Paweł Andrzejewski
Kierownik Referatu Promocji 

Urzędu Gminy Suchy Las

Sprawozdanie 
z przebiegu i wyników konsultacji projektu  
strategii Rozwoju Gminy suchy Las na lata 2022-2030
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały od 29 października  
do 6 grudnia 2021 roku.  
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Pobierz projekt strategii  
i uwagi do projektu  

strategii
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dofinansowania na podejmowanie  
działalności gospodarczej

4 lutego 2022 r.,  
godz. 10.00 – 12.00
 
Sala konferencyjna Parku Wodnego Octopus,  
ul. Szkolna 18, Suchy Las.

•  Główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 

•  Typy operacji, które mają największą szansę  
na dofinansowanie 

•  Zasady oceniania i wyboru operacji 

•  Lokalne Kryteria wyboru operacji 

www.kraina3rzek.pl 

Na osoby bezrobotne z obszaru Metro-
polii Poznań, które chcą wrócić na rynek 
pracy, czekają szkolenia i miejsca w punk-
tach opieki dla dzieci. Projekt „Wracamy na 
rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób 
powracających lub wchodzących na rynek 
pracy po powrocie związanym z opieką nad 
dzieckiem do lat 3” daje uczestnikom kom-
pleksowe wsparcie, w tym możliwość zdo-
bycia nowych zawodowych umiejętności. 

Projekt „Wracamy na rynek pracy” 
wchodzi w kolejną fazę. Powsta-
ły już pierwsze punkty opieki dla 
dzieci do lat 3 (w Kórniku, Luboniu, 
Mosinie i Swarzędzu). Kolejne będą 
wkrótce gotowe na przyjęcie dzieci 
w Poznaniu. Z punktów w stolicy 
Metropolii skorzystać będą mogli 
mieszkańcy także całego powiatu 
poznańskiego oraz gmin: Szamotuły, 
Oborniki, Skoki i Śrem, bo to te sa-
morządy (plus każda z gmin powiatu 
poznańskiego) tworzą Metropolię 
Poznań. 

– Czekamy na zgłoszenia od osób za-
interesowanych wsparciem w powrocie 
do pracy, m.in. dostępem do opieki nad 
swoim dzieckiem – informuje Agnieszka 
Lewandowska, koordynatorka projek-
tu w stowarzyszeniu Metropolia Poznań.  
– Dla uczestników projektu pozostających 
poza rynkiem pracy właśnie ze względu na 
sprawowanie opieki nad dzieckiem (lub 
dziećmi) do lat 3, przygotowaliśmy kom-
pleksową pomoc. 

Projekt skierowany jest do osób bezro-
botnych, także długotrwale, jak również do 
przebywających na urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym. 360 uczestników 
otrzyma roczne dofinansowanie do opieki 
nad dzieckiem, w jednym z utworzonych w 
ramach projektów punktów opieki – wkład 
własny rodzica wynosi tylko 41,20 zł mie-
sięcznie. Dla 264 bezrobotnych osób przy-
gotowano:
•  spotkanie z psychologiem i doradcą za-

wodowym,
•  szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy” 

(m.in. kreowanie własnego wizerunku),
•  szkolenia zawodowe w celu uzyskania 

nowych lub podwyższenia posiadanych 
kwalifikacji,

•  pomoc pośrednika pracy, który po-
może znaleźć miejsce zatrudnie-
nia.

133 uczestników zostanie skiero-
wanych na staże zawodowe.

Regulamin projektu i inne przy-
datne informacje dostępne są na 
stronie projekt-opiekunki.pl. Pytania 
można kierować na adres: biuro@
metropoliapoznan.pl lub na nr tel. 
786 102 024. 

Adam Górczewski
Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Są miejsca w nowych punktach 
opieki dla dzieci do lat 3
– dostępne dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy

lgd kraina Trzech rzek 
zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” instytucja Zarządzająca PROw 2014 - 
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi. Spotkanie współfinansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROw 2014 – 2020”.
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Od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 
2021 roku gminie Suchy Las przybyło 183 
mieszkańców, którzy dopełnili obowiązku 
meldunkowego. Najwięcej osób – 69 – za-
meldowało się w Biedrusku, w dalszej ko-
lejności w Złotnikach Osiedlu – 62 i na tere-
nie Osiedla Suchy Las – Wschód – 48. 

Oprócz wzrostu liczby mieszkańców w 
sześciu jednostkach pomocniczych gminy 
(osiedlach i wsiach), w pięciu odnotowa-
no spadek ludności. W tym przypadku na 
pierwszym miejscu jest Osiedle Grzybo-
we. W stosunku do roku ubiegłego liczba 
mieszkańców „Grzybowego” zmniejszyła 
się o 16 osób. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba 
mieszkańców gminy Suchy Las sukcesyw-
nie zwiększa się. W 2011 roku na terenie 
gminy zameldowanych było 14 560 osób. 
Dziś jest o 3 249 więcej. Jest to jednak 
zrównoważony rozwój, średnio na pozio-
mie 2,12% w skali roku. 

Przy tej okazji pracownicy urzędu pod-
kreślają, że dane te nie odzwierciedlają 
faktycznej liczby osób zamieszkujących w 
gminie: – Są osoby, które myślą, że obowią-
zek meldunkowy został zniesiony. Wiele osób 
po prostu zapomina o jego dopełnieniu lub 
odkłada go na później. Natomiast zgodnie z 
przepisami prawa, obowiązek meldunkowy 
nadal istnieje. Dotyczy on zarówno obywa-
teli polskich, jak i cudzoziemców – przypo-
minają urzędnicy.  

W przypadku obywateli Polski, obowią-

zek meldunkowy musi zostać spełniony 
najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miej-
sca zamieszkania. Zameldowania można 
dokonać osobiście lub poprzez pełnomoc-
nika w urzędzie właściwym ze względu 
na położenie nieruchomości, w której dana 
osoba zamieszkuje. Można zrobić to także 
poprzez Internet, a dokładnie ePUAP (wa-
runek: posiadanie numeru PESEL). W tej 
sytuacji konieczne jest także posiadanie 
profilu zaufanego, w celu potwierdzenia 
tożsamości. W sytuacji osób niemających 
zdolności do czynności prawnych (całko-
wicie ubezwłasnowolnionych, dzieci do 13 
lat) oraz mających ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych (częściowo ubezwła-
snowolnionych, dzieci w wieku od 13 do 18 
lat) obowiązek meldunkowy w imieniu tych 
osób wykonuje rodzic, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny.

W przypadku cudzoziemców, obowiązek 
meldunkowy musi zostać dopełniony w na-
stępujących terminach: 
•  jeżeli okres pobytu na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej przekracza 30 dni, 
najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do 
miejsca pobytu w Polsce – dotyczy to 
obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej (UE) lub członka rodziny 
takiego cudzoziemca, obywatela państwa 
członkowskiego Europejskiego Stowarzy-
szenia Wolnego Handlu (EFTA) lub człon-
ka rodziny takiego cudzoziemca, obywate-
la Konfederacji Szwajcarskiej lub członka 

rodziny takiego cudzoziemca;
•  najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miej-

sca pobytu w Polsce – jeśli cudzoziemiec 
nie zalicza się do powyższej grupy.

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

obowiązek meldunkowy  
nadal istnieje!
Biuro ewidencji Ludności urzędu Gminy Suchy Las podało do publicznej wiadomości liczbę 
zameldowanych mieszkańców gminy. na koniec grudnia 2021 roku wynosiła ona 17 809. 

Zgłoszenie to będzie podstawą do 
sporządzenia wniosku do Prezydenta RP 
o nadanie medali „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” i zorganizowania uro-
czystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwa-
rzania danych osobowych, Urząd Stanu 
Cywilnego nie ma uprawnień do skie-
rowania do Państwa pisemnego zapyta-
nia o zgodę. Dlatego Jubilaci muszą ten 
fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie 
zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym 
wniosku przekazywanym za pośrednic-
twem Wojewody Wielkopolskiego do 
Prezydenta RP.

W celu zgłoszenia zgody zapraszamy 
do USC Suchy Las po wcześniejszym 
dokonaniu rezerwacji wizyty pod nr te-
lefonu 678 926 277.

Marlena Kuziemska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

informacja dla mieszkańców gminy,  
którzy w 2022 roku obchodzą 50-tą rocznicę ślubu
Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w naszym urzędzie Stanu 
Cywilnego, w terminie do 28 lutego 2022 roku. 

decyzje podatkowe  
doręczymy prosto  
do państwa mieszkań  
– szybko i bezpiecznie
Luty to jak co roku miesiąc, w którym 
do Państwa domów dostarczane są 
decyzje z naliczeniem podatku od 
nieruchomości. 

Decyzje w tym roku dostarczą Pań-
stwu pracownicy Urzędu Gminy, a w so- 
łectwach Golęczewo, Złotkowo, Chlu-
dowo – Panie Sołtyski. Każda z osób 
doręczających będzie miała ze sobą 
legitymację służbową. Osoby doręcza-
jące listy mogą Państwa odwiedzać w 
różnych godzinach, głównie popołu-
dniowych, także w soboty.

Przepisy wymagają, aby doręcze-
nie decyzji podatkowej potwierdzić 
złożeniem podpisu, dlatego nie ma 
możliwości pozostawienia koperty w 
skrzynce na listy. Z racji tego, że trwa 
pandemia, nasi doręczyciele wyposa-
żeni będą w niezbędne środki ochron-
ne – maseczki, płyny dezynfekujące, 
rękawiczki jednorazowe – wszystko 
po to, aby zadbać o Państwa i ich bez-
pieczeństwo. Ideałem byłoby, gdyby 
Państwo odbierając decyzję również 
założyli maseczkę, a podpisując po-
twierdzenie odbioru skorzystali z wła-
snego długopisu. 

Jeśli przebywacie Państwo na izo-
lacji lub kwarantannie, poinformujcie 
o tym osobę doręczającą (przez drzwi, 
przez domofon) – przyjdzie do Was 
ponownie po zakończeniu tego okresu. 
Można również poprosić o doręczenie 
przez sąsiada, który podejmie się póź-
niejszego przekazania Wam korespon-
dencji.

Kamila Jankowiak
Kierownik Wydziału Organizacyjnego

UGSL
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Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący Zarządu Osiedla

W nowy 2022 rok wkroczyliśmy inte-
gracyjnymi spotkaniami mieszkańców. Po 
raz pierwszy na osiedlu udało się zorgani-
zować aż podwójną plenerową wigilię na 
Placu Grzybowym. W przedświąteczny 
weekend w piątek odbyło się spotkanie 
dzieci z Gwiazdorem, a w sobotę spotka-
li się dorośli. Łącznie w obu imprezach 
wzięło udział ponad 250 osób. Zaszczycili 
nas swoją obecnością ks. proboszcz Jakub 
Knychała, sekretarz Gminy Marcin Koło-
dziejczak. Odbył się mini koncert kolęd 
Piotra Kuźniaka (z zespołu Trubadurzy), 
gościnnie przybył olimpijczyk Marek 
Łbik, najmłodsi mieli frajdę z występu te-
atrzyku WARIATE, po którym prawie 100 
dzieci odebrało prezenty. Były tradycyjne 
pierogi, ryba, barszcz, grzaniec, a nawet 
małe ognisko. Po raz pierwszy także udało 
się  zorganizować wspólne powitanie No-
wego Roku – plenerowym Sylwestrem, w 
którym licznie udział wzięło wielu miesz-
kańców naszego osiedla i Jelonka. W cza-
sie naszych inicjatyw dalej zbieraliśmy na 
leczenie i rehabilitację Ani Ka-
rolewicz (zrzutka.pl/kgfwbm). 
Temu celowi m.in. służyło także 
wydanie eko kalendarza na 2022 
rok dla naszych mieszkańców i 
sympatyków osiedla – dzięku-
jemy sponsorowi, firmie YOU 
NICK za wydatne wsparcie tej 
akcji.

A co w nowym roku? Ramo-
wy plan imprez i inicjatyw in-
tegracyjnych na 2022 rok musi 
uwzględniać wciąż niepewną 
sytuację sanitarną. Na pewno 
będziemy kontynuować tak licz-
nie dobrze przyjęte inicjatywy integracyj-
ne w plenerze, jak coponiedziałkowy WF 
z Krzysztofem lub dwa razy w tygodniu 
SALSATION z Sandrą na boisku czy Mor-
sation na Strzeszynku (na bieżąco aktuali-
zujemy grafik w ramach naszej osiedlowej 
strony oraz na fb). Ewentualne modyfika-
cje przewidujemy w planie zajęć świetlico-
wych, o czym informujemy na bieżąco. Na 

razie bez większych przeszkód odbywają 
się zajęcia koła brydżowego, klubu senio-
ra, zajęcia zuchów i harcerzy, zajęcia TAI 
CHI czy kółka taneczno-rytmicznego dla 
dzieci. Zapraszamy – zajęcia mają charak-
ter otwarty.

Jakie plany na rok 2022 w zakresie in-
westycji i działań modernizacyjnych na 
osiedlu? W budżecie gminnym zaplanowa-
ne są środki na następujące działania:
•  dalsze kroki wokół problemu „uspokoje-

nia ruchu” (władze gminne sygnalizują 
chęć zastosowania tzw. sygnalizatorów 
prędkości na dwóch głównych ulicach);

•  analizy techniczne i próby rozwiązania 
problemu nawałnicowego zalewania ulic 
Sosnowej i Muchomorowej;

•  pierwszy etap  zagospodarowania polany 
pod lasem przy ul. Muchomorowej;

•  kolejne nasadzenia w ramach zazielenia-
nia placu Sokoła;

•  dokończenie projektu ścieżki rowerowej 
jako połączenie sieci ścieżek gminnych 
(inicjatywa radnej Iwony Koźlickiej);

•  przeprowadzenie modernizacji i rozbu-

dowy osiedlowego monitoringu – ocze-
kiwane ze środków z Zadania Lokalnego 
(ZL) ’2017;

•  inwestycje na terenie świetlicy (wyposa-
żenie stałe i ruchome) z ZL ‘2022;

•  zabawka dla dzieci w wieku 3-4 lat na 
placu zabaw z ZL’2022;

•  stół „betonowy” do ping-ponga przy pla-
cu zabaw z ZL’2022;

•  deszczownica na placu zabaw lub boisku  
z ZL ’2022.

W zakresie działań integracyjno-spo-
łecznych planowane są inicjatywy ujęte 
m.in. w ustaleniach z wrześniowego Ze-
brania Mieszkańców – ZL’2022:
•  spotkanie integracyjne – udział w organi-

zacji WOŚP w styczniu;
•  wiosenna impreza muzyczna – zakoń-

czenie roku jubileuszowego być może 
w okresie karnawałowym – propozycje 
imprezy plenerowej np. na Placu Grzy-
bowym z koncertem, wspólnie z organi-
zacją z CKiBP i sponsorami;

•  impreza teatralna dla dzieci w okresie 
przed świętami wielkanocnymi;

•  sprzątanie świata – lasek przyosiedlowy, 
ognisko na polanie – kwiecień; 

•  festyn osiedlowy – termin majowo-
czerwcowy;

•  impreza kynologiczna dla właścicieli pie-
sków – latem;

•  kino plenerowe dla mieszkańców – po-
czątek września lub koniec sierpnia, bo-
isko sportowe ul. Sosnowa;

•  jesienne grzybobranie  – organizacja wy-
jazdu dla chętnych;

•  wyjazdy integracyjne osiedlowych kółek 
zainteresowań (Morsation, Salsation, se-
niorzy);

•  wigilia osiedlowa w grudniu dla dzieci i 
dla dorosłych – wigilia dla mieszkańców 
w formule plenerowej, teatrzyk i prezen-
ty dla dzieci;

•  organizacja innych imprez w zamknię-
tych pomieszczeniach (np. spotkania z 
ciekawymi ludźmi, turniej szachowy) – 
dalsze decyzje zależne po ogłoszeniach 
dotyczących sytuacji sanitarnej;

•  propozycja klubu FIGHTER – zajęcia ka-
rate dla dzieci w świetlicy, ewen-
tualnie zajęcia pierwszej pomocy 
dla seniorów lub kurs komputero-
wy dla dorosłych;
•  dalsza kontynuacja zbiórek po-

mocowych dla Ochronki JU-
REK ze Starołęki (konkretne 
produkty) oraz Ani Karolewicz 
czy Michalinki Greckel – ogło-
szenie kolejnych akcji. Zarząd 
będzie kontynuował zbieranie 
darów i wspieranie w różnych 
formach tego miejsca i tych 
dzieci.

O wszystkich planowanych 
działaniach będziemy informować na bie-
żąco w naszych publikatorach, w zależno-
ści od sytuacji pandemicznej i obowiązują-
cych regulacji sanitarnych.

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

OSIEDLE GRZYBOWE
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Sylwia Szenk
Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Rok 2021 był dla nas bardzo trudny  
z uwagi na panującą pandemię. Wszyscy 
jesteśmy już nią zmęczeni. Chcieliśmy dla 
nas, a w szczególności dla Naszych miesz-
kańców normalności i jako Zarząd Osie-
dla staraliśmy się w tych warunkach robić 
wszystko, by ta normalność była. 

Nasze działania planowaliśmy na kolej-
nych zebraniach Zarządu Osiedla, odbywa-
jących się również w formie zdalnej. Już 6 
marca z okazji Dnia Kobiet spotkaliśmy 
się w budynku Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej na „Salsation Party”. Było 
sportowo, tanecznie, wesoło i smacznie,  
a wszystko z zachowaniem wymogów re-
żimu sanitarnego. 

Kolejne wydarzenia dla wszystkich 
mieszkańców naszego osiedla przygoto-
waliśmy z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca 
i Dnia Dziecka. Nie mogąc zorganizować 
festynów, podjęliśmy decyzję o zrobieniu 
imprez w ramach „Sportowego miesiąca”. 
Dla dzieci na boisku były zajęcia taneczne 
i judo, uczyliśmy technik jazdy na rolkach. 
Dla rodziców odbyły się zajęcia jogi, fit-
ness i tak bardzo popularny nornic wal-
king. Było zdrowo i sportowo, zawsze z 
drobnymi upominkami. 

W dniu 22 czerwca zorganizowaliśmy, 
spełniając z najwyższą starannością wy-
mogi reżimu sanitarnego, Zebranie Miesz-
kańców Osiedla Suchy Las. W jego trakcie 
zdaliśmy sprawozdanie z wykonania zada-
nia lokalnego w roku 2020/21. Zapoznali-
śmy mieszkańców z propozycjami przezna-
czenia środków z zadania lokalnego oraz z 
wnioskami do budżetu gminy na 2022 rok. 
Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu nie-
wykorzystanych środków finansowych z 
2020 roku, zapraszając wszystkich miesz-
kańców do aktywnego współtworzenia bu-
dżetu na rok 2022.

W minionym roku było kilka akcji, w 
których braliśmy udział. Rozdawanie ma-
seczek dla mieszkańców czy wspólne z 
Radą Rodziców wsparcie „różowej skrzy-
neczki”, zamontowanej w Szkole Podsta-
wowej nr 1. Braliśmy aktywny udział w 

festynach na rzecz Ani w Golęczewie i w 
Suchym Lesie. Pamiętając o „naszej wo-
jowniczce” Ani, na zakończenie lata od-
było się w CKiBP przedstawienie grupy 
teatralnej Mozaika, a starszych mieszkań-
ców zaprosiliśmy do kina plenerowego z 
kubkiem ciepłej czekolady. W trakcie tych 
wydarzeń była możliwość wrzucenia „gro-
sika” na rzecz Ani.

Jako Zarząd Osiedla braliśmy aktywny 
udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Na te-
renie „Górki Saneczkowej”, w parku przy 
ulicy Poziomkowej zebraliśmy pełne wor-
ki śmieci. Przez cały rok prowadziliśmy 
akcję sprzątania po naszych czworonoż-
nych pupilach. W wielu miejscach poprzez 
banery, plakaty zamieszczone na naszych 
osiedlowych tablicach przypominaliśmy, 
że: „Sprzątać po swoim psie jest elegancko 
i kulturalnie”. To nadal nasza wielka spra-
wa. 

Zadbaliśmy także o nasadzenia przy 
skrzyżowaniu ulic Młodzieżowa/Obornic-
ka i na terenie „Górki Saneczkowej” (nie-
zapominajki). We wrześniu, również z za-
chowaniem wymogów reżimu sanitarnego, 
odbyliśmy kolejne zebranie z mieszkańca-
mi. Dziękując tym mieszkańcom, którzy 
poświęcają swój czas biorąc w nich udział, 
jednocześnie wyrażam zdziwienie słabym 
zainteresowaniem tymi spotkaniami. Oma-
wialiśmy zadania lokalne na rok 2022 oraz 
sprawy bieżące osiedla, jak np. ścieżka ro-
werowa na ul. Stefańskiego czy planowana 
realizacja parku przy ul. Nizinnej. Zgodnie 
z decyzją mieszkańców w tym roku będą 
realizowane następujące zadania lokalne:            
•  działania integracyjno-edukacyjne – 35 000 zł,
•  zajęcia dla dzieci i dorosłych przez cały 

rok na świeżym powietrzu – 15 000 zł,
•  nasadzenia na terenie osiedla Suchy Las 

– 10 000 zł,
•  tyrolka z nawierzchnią na placu zabaw 

Zająca Poziomki – 30 000 zł,
•  naprawa stołu do szachów na placu za-

baw Zająca Poziomki – 1 200 zł,
•  boisko do mini koszykówki 50 m2 na 

terenie placu zabaw Zająca Poziomki – 
40 000 zł,

•  mini ścieżka edukacyjna o tematyce hi-
storycznej (5 tablic) w park przy ul. 
Szkółkarskiej – 3 715,56 zł,

•  rowerowa stacja naprawcza w parku przy 
ul. Szkółkarskiej – 7 500 zł.     

W tym miejscu pragnę poinformować, 
że w imieniu mieszkańców Zarząd brał ak-
tywny udział w licznych spotkaniach, de-
batach m.in. o raporcie Gminy Suchy Las.

W grudniu zorganizowaliśmy „Mikołaj-
ki na Osiedlu”. W CKiBP odbyło się przed-
stawienie świąteczne z upominkiem dla 
każdego dziecka biorącego w nim udział. 
Wieczorem spotkaliśmy się przy świątecz-
nym ognisku, gdzie przy grzańcu po raz 

pierwszy było wspólne kolędowanie.
Stało się naszą osiedlową tradycją, że 

rok kończymy obchodami kolejnej rocz-
nicy wybuchu Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. 103. roczni-
cę, która po raz pierwszy obchodzona była 
jako święto państwowe, zorganizowaliśmy 
wraz z CKiBP. Ponadto w dniach od 21 
grudnia do 9 stycznia na ogrodzeniu obiek-
tów sportowych SP nr 1 (ulice Promienista 
– Poziomkowa – Szkolna) eksponowali-
śmy banery z biogramami uczestników 
Powstania Wielkopolskiego, mieszkańców 
gminy Suchy Las i okolic. 

***
Przedstawiając informacje o działaniach 

Zarządu Osiedla Suchy Las w kolejnym 
2021 roku, pragnę serdecznie podziękować 
Panu Wójtowi za okazywane wsparcie, 
pomoc i współpracę, za liczne spotkania 
i dyskusje, a szczególnie za zrealizowane 
wnioski zgłaszane przez Zarząd Osiedla w 
imieniu mieszkańców (np. podświetlenie 
Głazu i boisk do koszykówki). Dzięku-
ję Kierownictwu CKiBP za zrealizowane 
wspólne przedsięwzięcia, pracownikom 
Urzędu Gminy, ZGK, a także firmom Na-
szDom.cafe, Gajowa 12 Bistro.cafe za po-
moc w licznych akcjach na terenie nasze-
go osiedla. Dziękuję Członkom Zarządu 
Osiedla Suchy Las za pracę i codzienną 
gotowość do realizacji nakreślonych pla-
nów i przedsięwzięć w służbie dla Naszych 
Mieszkańców, których jednocześnie zapra-
szam na wszystkie zajęcia, imprezy i spo-
tkania, na Zebrania Mieszkańców. 

Wszystkie informacje będą zamiesz-
czane w naszych gablotach dostępnych dla 
każdego na terenie osiedla.

W nowym 2022 roku życzę nam wszyst-
kim dużo sił i zdrowia.

OSIEDLE SUCHY LAS

Harmonogram sesji  
Rady Gminy Suchy Las  

na rok 2022

31 stycznia (poniedziałek)

24 lutego (czwartek)

24 marca (czwartek)

28 kwietnia (czwartek)

23 maja (poniedziałek)

20 czerwca (poniedziałek)

25 sierpnia (czwartek)

29 września (czwartek)

27 października (czwartek)

24 listopada (czwartek)

19 grudnia (poniedziałek)
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godzINy praCy apTek w gmINIe SuChy laS
Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła na 2022 rok rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego, w tym gminy 
Suchy Las. do podejmowania rokrocznie uchwały w tej sprawie, radę powiatu zobowiązują przepisy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 
Prawo farmaceutyczne. W gminie Suchy Las dostęp do świadczeń farmaceutycznych w bieżącym roku odbywać się będzie następująco:

NAZWA 
APTEKI

ADRES, TELEFON

ROZKŁAD GODZIN 
PRACY APTEK

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ FARMACEUTYCZNYCH

w porze nocnej
22.00 – 8.00

w święta i dni 
wolne od pracy 
14.00 – 18.00

Apteka  
Pod Lasem

Złotniki, Pl. Grzybowy 7 
61 811 58 95 

Pn. – PT.:
9.00 – 18.00

01.01 – 02.01
31.01 – 06.02
07.03 – 13.03 
11.04 – 17.04

16.05 – 22.05 
20.06 – 26.06 
25.07 – 31.07 
29.08 – 04.09

03.10 – 09.10 
07.11 – 13.11 
12.12 – 18.12

01.05  
15.08

DOZ Apteka. 
dbam o zdrowie

Suchy Las, ul. Bogusławskiego 8 
690 278 709

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

03.01 – 09.01
07.02 – 13.02
14.03 – 20.03 
18.04 – 24.04

23.05 – 29.05 
27.06 – 03.07 
01.08 – 07.08 
05.09 – 11.09

10.10 – 16.10 
14.11 – 20.11 
19.12 – 25.12

03.05  
01.11

Apteka
witaminka

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

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

10.01 – 16.01
14.02 – 20.02
21.03 – 27.03 
25.04 – 01.05

30.05 – 05.06 
04.07 – 10.07 
08.08 – 14.08 
12.09 – 18.09

17.10 – 23.10 
21.11 – 27.11 
26.12 – 31.12

17.04  
16.06 
11.11

Apteka 
rodzinna

Biedrusko, ul. Poznańska 39 
61 811 95 25

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

17.01 – 23.01
21.02 – 27.02
28.03 – 03.04 
02.05 – 08.05

06.06 – 12.06
11.07 – 17.07 
15.08 – 21.08 
19.09 – 25.09

24.10 – 30.10 
28.11 – 04.12

01.01  
18.04 
25.12

Apteka 
suchoLeska

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

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

nIEDZIELE 
HAnDLOWE:
9.30 – 15.00

24.01 – 30.01
28.02 – 06.03
04.04 – 10.04 
09.05 – 15.05

13.06 – 19.06
18.07 – 24.07 
22.08 – 28.08 
26.09 – 02.10

31.10 – 06.11 
05.12 – 11.12

06.01  
05.06 
26.12

Apteka 
eskuLaP

Suchy Las, ul. Obornicka 85 
61 812 55 00

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

nIEDZIELE HAnDLOWE: 10.00 – 18.00
nIEDZIELE nIEHAnDLOWE: 10.00 – 15.00

Gminy kontynuują wypłaty przyzna-
nych już świadczeń do końca okresu, na 
jaki zostały przyznane, czyli do 
końca maja 2022 r. Nie trzeba w 
tej sprawie składać nowych wnio-
sków.

Natomiast od 1 stycznia 2022 
roku, aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500 plus na okres do 30 maja 
2022 roku, rodzic dziecka, na które 
nie pobierał tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek do ZUS.

– Co ważne, wnioski można 
przesyłać tylko drogą elektronicz-

ną na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez 

bankowość elektroniczną – informuje Mar-
lena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce.

Zmiany, które zostały wprowadzone 
dotyczą także sposobu wypłaty świadcze-
nia oraz sposobu prowadzenia postępowań  
w jego sprawie. 

Świadczenie będzie wypłacane 
wyłącznie bezgotówkowo na wska-
zany przez wnioskodawcę numer ra-
chunku bankowego. Z kolei pisma, 
informacje i decyzje będą przeka-
zywane w postaci elektronicznej na 
PUE ZUS i będą tam dostępne dla 
zalogowanych klientów.

w nowym roku 500+ po nowemu
Z nowym rokiem zaczęły obowiązywać zmiany w obsłudze programu Rodzina 500+. 
ZuS jego realizację stopniowo przejmuje od gmin. Co oznacza to dla beneficjentów?
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Pierwszy jubileusz był okazją do wspól-
nego świętowania –  w gronie pacjentów 
przebywających na turnusie oraz gości za-
proszonych ze wszystkich gmin biorących 
udział w projekcie, w tym z gminy Suchy 
Las. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
również Prezes Centermed Poznań, spółki 
będącej partnerem wiodącym w projekcie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej od po-
czątku swojego istnienia stara się zapewnić 
swoim pacjentom opiekę medyczną na naj-
wyższym poziomie oraz pobyt zbliżony do 
warunków domowych. 

Naszymi pacjentami są głównie osoby 
po udarach, wylewach, pacjenci po przeby-
tej hospitalizacji, jak również osoby, które 

mają wskazania do dalszej rehabilitacji. 
Wszystkie informacje dotyczące warun-
ków przyjęcia na placówkę można znaleźć 
na stronie internetowej: centermed-poznan.
pl, w zakładce projekty.

Nasi pacjenci biorący udział w dzien-
nym pobycie mają zagwarantowane:

•  wyżywienie (śniadanie, kawa, herbata 
i obiad),

• rehabilitację, 
•  transport z miejsca zamieszkania,
•  opiekę specjalistów (lekarz ogólny, le-

karz rehabilitacji, geriatra, psycholog, 
logopeda, dietetyk i fizjoterapeutki),

•  terapię zajęciową,
•  opiekę pielęgniarską,

•  konsultacje ze specjalistami w naszej 
przychodni Centermed Poznań Sp. z o.o.

Pacjenci, którzy mieli możliwość sko-
rzystania z pobytu w DDOM wypowiadają 
się o naszej placówce w samych superlaty-
wach. Doceniają nasz wkład w wykonywa-
ną pracę, co przekłada się na osiągnięcia w 
poprawie zdrowia zarówno fizycznego, jak 
i tego wewnętrznego.

– Pobyt w DDOM pomógł mi dobrze eg-
zystować w społeczności lokalnej.

– Dzięki rehabilitacji w DDOM osią-
gnąłem swój cel pod kątem ruchowym.

– Wspaniała atmosfera, chętnie przyjeż-
dżam. 

– Wspaniała współpraca z fizjoterapeu-
tami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z 
Kierownik Agnieszką Wilkołek, która za-
wsze chętnie odpowie na wszystkie pyta-
nia – tel. 798 852 835.

ddom w dąbrowie czeka na 
nowych „mieszkańców”
W sierpniu ubiegłego roku dzienny dom Opieki medycznej (ddOm) w dąbrowie obchodził 
rok swojej działalności. 

punkty szczepień populacyjnych:
•  Przychodnia Lekarza Rodzinnego  

– Biedrusko, ul. Poznańska 39,  
tel. 61 8119 132

•  Poradnia Omega Lekarze Rodzinni  
– Suchy Las, Pl. Nowy Rynek 6,  
tel. 61 6523 570

apteczny punkt szczepień
•  DOZ Apteka. Dbam o zdrowie  

– Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 8, 
tel. 690 278 709

Przed przyjściem do Punktu Szczepień 
Populacyjnego oraz Aptecznego Punktu 
Szczepień należy zarejestrować się na 
szczepienie. Do rejestracji wystarczy nu-
mer PESEL.
sposoby rejestracji:
• całodobowa i bezpłatna infolinia – 989,
• e-Rejestracja – pacjent.gov.pl,
•  SMS o treści „SzczepimySie” na nu-

mer 880 333 333,
•  bezpośredni kontakt z punktem szczepień.

mobilny punkt szczepień
•  Centrum Medyczne Komorniki  

– Suchy Las, ul. Obornicka 85 (Galeria 
Sucholeska), III piętro, lok. 302.

Punkt jest otwarty w każdy poniedziałek, 
w godz. 16.00 – 20.00. Szczepienia dla 
osób dorosłych odbywają się w godz.  
16.00-18.00. Osoby dorosłe kwalifikowa-
ne są bezpośrednio w lokalu 302. 
Szczepienia dla dzieci poprzedza kwalifi-
kacja lekarza pediatry. Odbywa się ona w 
godz. 17.00 – 18.00 w Przychodni Sucho-

leskiej. Po kwalifikacji szczepienia wy-
konywane są w lok. 302 do godz. 20.00.

***
poziom zaszczepienia mieszkańców 
gminy suchy Las
• Liczba mieszkańców – 18 512
•  Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 

13 146 (71%)
•  Liczba mieszkańców w pełni zaszcze-

pionych – 12 488 (67,4%)
Stan na dzień 11.01.2022

Poziom zaszczepienia mieszkańców gminy Suchy Las

Przedział wiekowy Liczba zaszczepionych min. 1 dawką Liczba w pełni zaszczepionych

0-11 367 96
12-19 1 252 1 133
20-39 3 324 3 225
40-59 4 760 4 655
60-69 1 712 1 687
70+ 1 731 1 692

gdzie zaszczepić się przeciwko CoVId
W gminie Suchy Las działają cztery punkty szczepień przeciw Covid-19. Sprawdź, gdzie można się zaszczepić. 
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W połowie minionego roku Urząd 
Gminy Suchy Las otrzymał informację z 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że ww. 
kolejowy punkt przeładunkowy będzie 
funkcjonował do końca 2021 roku. 

Tymczasem na początku 2022 roku do 
Urzędu Gminy Suchy Las wpłynęły ko-

lejne pisma od mieszkańców informujące 
o dalszej działalności punktu, generujące-
go dla mieszkańców liczne uciążliwości. 

W styczniu tego roku PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. przekazały do Urzędu 
Gminy Suchy Las informację, że kole-
jowy punkt przeładunkowy w Suchym 

Lesie działa tymczasowo. Kolej na ten 
moment nie podpisała Porozumienia z 
firmami, które korzystają z tego punktu. 

Poza tym w styczniu tego roku PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpisały 
przetarg na opracowanie projektów wy-
konawczych i wykonanie robót budow-
lanych w ramach projektu pn.: „Prace na 
obwodnicy towarowej Poznania”. Doce-
lowo obwodnica ma zostać przystosowa-
na do przejazdów pociągów pasażerskich 
i połączeń aglomeracyjnych. (Więcej  
w artykule powyżej). Rozpoczęcie prac 
spowoduje automatyczne zakończenie 
funkcjonowania punktu przeładunkowe-
go. 

BS

Obwodnica towarowa Poznania, na któ-
rą składa się kilka linii kolejowych, aktual-
nie wykorzystywana jest głównie do prze-
wozu ładunków. Wkrótce ma to się jednak 
zmienić. Celem przedsięwzięcia objętego 
przetargiem jest przystosowanie obwodni-
cy do przejazdów pociągów pasażerskich  
i połączeń aglomeracyjnych.

Jak informuje Radosław Śledziński  
z PKP PLK S.A., projekt obejmuje budo-
wę łącznicy Poznań Strzeszyn – Poznań 
Piątkowo, co usprawni podróże w po-
znańskim węźle kolejowym. Planowana 
jest kompleksowa modernizacja łącznie 
ponad 70 km m.in. torów i sieci trakcyj-
nej. Umożliwi to przejazdy pociągów 
pasażerskich z prędkością 100-120 km/h. 
Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
przewidywana jest modernizacja przejaz-

dów kolejowo-drogowych. 
Dogodniejszy dostęp do kolei w obrębie 

aglomeracji poznańskiej zapewni plano-

wana budowa 7 nowych przystanków: Po-
znań Suchy Las, Poznań Piątkowo, Poznań 
Naramowice, Poznań Koziegłowy, Poznań 
Zieliniec, Poznań Kobylepole, Poznań Fra-
nowo oraz przebudowa przystanku Swa-
rzędz Nowa Wieś. 

W Suchym Lesie nowe miejsce zatrzy-
mań pociągów przewidziane  jest przy to-
rach w okolicy ul. Sucholeskiej. Natomiast 
przystanek Poznań Piątkowo zostanie zlo-
kalizowany w okolicy ul. Stróżyńskiego. 

Wysokość nowych peronów ułatwi 
wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Pero-
ny będą wyposażone m.in. w wiaty, jasne 
oświetlenie i czytelne tablice. Będą dostęp-
ne dla wszystkich podróżnych, także osób 
mających trudności z poruszaniem się. 

Realizacja inwestycji planowana jest  
w perspektywie Unii Europejskiej 2021-
2027. PKP PLK S.A. ma m.in. projekt 
inwestycji, uzyskane zostały decyzje lo-
kalizacyjne i środowiskowe, obecnie po-
zyskiwane są ostatnie pozwolenia. Teraz 
pozostaje rozstrzygnięcie przetargu, do 

którego oferty przyjmowane są do 2 marca 
tego roku. 

BS

obwodnica towarowa będzie 
obsługiwać ruch pasażerski
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w styczniu ogłosiła pięć przetargów na inwestycje 
kolejowe. jedno z postępowań dotyczy opracowania projektów wykonawczych i wykonania 
robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. 

Co dalej z kolejowym punktem 
przeładunkowym?
W związku z interwencjami mieszkańców, dotyczącymi dalszego funkcjonowania kole-
jowego punktu przeładunkowego w Suchym Lesie – rejon ulic: Świerkowej, Szyszkowej, 
Perłowej i fragment ul. Szkółkarskiej, urząd Gminy zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe o wyjaśnienie sytuacji.
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– Bardzo nam brakowało tego miejsca. 
Było nam ogromnie  przykro, że nie mamy 
swojego lokum. Mieliśmy łzy w oczach. Ten 
klub to nasze drugie życie, nasz drugi dom. 
Gimnastyka, różnorakie zajęcia, wyjazdy. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie – podkre-
ślają jego członkinie, panie Anna, Małgo-
rzata i Danusia. 

Działalność klubu została 
oficjalnie zawieszona we wrze-
śniu minionego roku z przyczyn 
lokalowych. Wcześniej seniorzy 
spotykali się w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Suchym 
Lesie. Jednak pomieszcze-
nia użyczone przez placówkę 
oświatową musiały zostać zwol-
nione. – Ze względu na szczyt 
liczby oddziałów w szkole mamy 
realne, konkretne potrzeby lo-
kalowe. Niezbędne zatem stało 
się wykorzystanie pomieszczeń 
szkolnych, które wcześniej udo-
stępniliśmy dla Klubu Seniora 
„Dębowy Liść”. Obecnie w  części odby-
wają się zajęcia lekcyjne, a część została 
przeznaczona na świetlicę – wyjaśnia Ja-
rosław Krajewski, dyrektor SP2 w Suchym 
Lesie. 

Seniorzy na swoją nową siedzibę czekali 
do grudnia. Obecnie Klub Seniora „Dębo-
wy Liść” w Suchym Lesie znajduje się na 
tyłach budynku przy ul. Obornickiej 117. 

– Wszystko jest trudne zanim stanie się 
proste. Jeżeli się chce, jeżeli się wspólnie 
działa w dobrej sprawie, gdzieś tam na 
końcu zawsze jest pozytywne rozwiąza-
nie. I w tym przypadku doczekaliśmy się, 
my jako wspólnota lokalna, optymalnego 

rozwiązania – mówił wójt Grzegorz Woj-
tera podczas grudniowego spotkania przy 
Obornickiej 117. 

– Działalność seniorów, nie tylko w na-
szej gminie, opiera się przede wszystkim na 
kontakcie bezpośrednim, na współdzieleniu 
i współdziałaniu. To podstawa udanego 
projektu senioralnego – takiego projektu, 

który chcieliśmy wiele lat temu stworzyć, i 
który udało się zrealizować dzięki tej nie-
zwykle aktywnej, pełnej zaangażowania 
grupie, będącej bardzo ważnym elemen-
tem struktury społecznej gminy – zazna-
cza podczas rozmowy Wójt. – Do tego 
potrzebne jest jednak miejsce, z którym 
seniorzy będą się identyfikować, do które-
go będą chcieli przychodzić i gdzie będą 
czuli się dobrze. Dlatego w tym przypadku 
nie można postawić na przypadkowość, a 
cena i koszt nie mogą być stuprocentowym 
czynnikiem decydującym. Radni na temat 
ten spojrzeli właśnie przez pryzmat eko-
nomiczny, oszczędnego gospodarowania 

środkami publicznymi. Nie wyrazili zgody 
na ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej dzierżawy pomieszczeń przeznaczo-
nych na Klub Seniora w Suchym Lesie, 
gdzie od grudnia mieści się jego siedziba, 
ale nie byli przeciwni, by zadanie to zna-
lazło się w budżecie Gminy na 2022 rok. 
W związku z tym mogłem podpisać umowę. 
Jednak wydaje mi się, że po listopadowej 
sesji Rady Gminy, na której wybrzmiał głos 
seniorów, radni zweryfikowali swoje sta-
nowisko i wierzę, że kolejne dyskusje, jeśli 
się odbędą, będą uwzględniały ich zdanie. 
A jest ono takie, że chcą mieć siedzibę klu-
bu w Suchym Lesie, ponieważ są klubem z 
Suchego Lasu. 

Z tej obecnej seniorzy są bardzo zado-
woleni. – Ta lokalizacja ma dla nas wie-
le zalet. Znajduje się w centrum Suchego 

Lasu, blisko przystanku auto-
busowego, są przy niej miejsca 
parkingowe, a sam lokal ma od-
powiednią powierzchnię – pod-
kreśla Zenon Czaczyk, reprezen-
tujący Zarząd Klubu.  

– Seniorzy mają do dyspozycji 
salę o powierzchni ok.  180 m2 z 
aneksem kuchennym, a także sa-
nitariaty i pomieszczenia gospo-
darcze – wymienia Aleksandra 
Żołnowska, koordynator klubu. 

– Z niecierpliwością oczeki-
waliśmy terminu otwarcia nowej 
siedziby naszego klubu, a tym sa-
mym wznowienia jego działalno-

ści – dodaje Zenon Czaczyk.  – To miejsce 
dla nas szczególnie ważne. Tu mamy moż-
liwość spotykania się, rozwijania swoich 
zainteresowań, spędzenia wolnego czasu i 
podejmowania różnych aktywności, które 
sprawiają, że mamy chęci do życia. 

Klub Seniora „Dębowy Liść” w Su-
chym Lesie powstał w marcu 2008 roku 
pod auspicjami OPS w Suchym Lesie. 
Obecnie liczy on ok. 160 członków. Se-
niorzy w swojej nowej siedzibie spotykają 
się dwa razy w tygodniu. Klub czynny jest 
w poniedziałki i czwartki, w godz. 16.00 
– 19.00. 

Barbara Stachowiak

wszystko jest trudne zanim  
stanie się proste 
– KLuB „dęBOWy LiŚć” W SuChym LeSie WZnOWiŁ dZiAŁALnOŚć
Po kilkumiesięcznej przerwie działalność wznowił Klub Seniora „dębowy Liść” w Suchym 
Lesie. Seniorzy mają już nową siedzibę, w której spotkali się tuż przed świętami. Wigilijne 
spotkanie było zatem jednocześnie otwarciem kolejnego rozdziału w czternastoletniej 
historii klubu. 
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wybrane realizacje
budowa przystanków autobusowych
•  W Złotnikach przy ul. Mosiężnej powsta-

ła platforma z wiatą przystankową Złot-
niki – os. Grzybowe PKM. 

•  Wymienione zostały 4 wiaty przystanko-
we na przystankach: Chludowo – War-
gowska 2 (Chludowo – ul. Dworcowa), 
Suchy Las – Kościół 3 (Suchy Las – ul. 
Bogusławskiego) (poniżej zdjęcie), Zie-
lątkowo – Wspólna 1 (Zielątkowo – ul. 
Dworcowa), Suchy Las – Wiadukt 2 (Su-
chy Las – ul. Obornicka). 

suchy Las – budowa parku  
przy ul. nizinnej 

Zakończył się I etap budowy parku przy 
ul. Nizinnej w Suchym Lesie polegający 
na utwardzeniu głównego chodnika, placy-
ków i dojść do parku. Wykonano prace po-
rządkowe na całym obszarze działki – teren 
uprzątnięto z dzikich wysypisk, odpadów 
budowlanych, zwiezionych hałd ziemi i 
piasku, oraz wykonano korektę zieleni. 

Prace wykonywane są na podstawie 
projektu zrealizowanego przy współpracy 

z Zarządem Osiedla Suchy Las oraz opinii 
mieszkańców Suchego Lasu, którzy nega-
tywnie odnieśli się do budowy Skate Parku 
w tym miejscu. 
zielątkowo – zagospodarowanie  
terenu przy ul. sportowej 

Zakończyły się prace polegające na wy-
konaniu ścieżek asfaltowych wokół górki 
saneczkowej, według koncepcji zagospo-
darowania tego terenu. Inwestycję udało 
się zrealizować przy pomocy środków ze-
wnętrznych. Gmina na ten cel otrzymała 
kwotę w wysokości 28 842,00 zł. 
biedrusko  – wykonanie ścieżki 
spacerowej wokół zalewu 

Wykonano pierwszy fragment ścieżki 
mineralnej wokół zalewu, według kon-
cepcji zagospodarowania tego terenu. 
Dodatkowo zamontowano ławki, kosze 
oraz tablice interaktywne. Inwestycję uda-
ło się zrealizować przy pomocy środków 
zewnętrznych. Dofinasnowanie wyniosło 
70 000,00 zł.  
teren aktywnej eduakcji i sportu  
w suchym Lesie

•  doposażono wybieg dla psów w nowe 
elementy zabawowe, 

•  powstała wiata na drewno przy paleni-
sku, 

•  poszerzono boisko do siatkówki i zamon-
towano dodatkową furtkę.

Golęczewo – zrealizowanie i etapu 
inwestycji dotyczącej zagospodaro-
wania terenu przy ul. strażackiej 

•  zakupiono urządzenia do ćwiczeń Street 
Workout oraz wykonano bezpieczną na-
wierzchnię,

•  zamontowano 2 maszyny do ćwiczeń na 
siłowni zewnętrznej. 

osiedle suchy las-wschód 
•  przy boisku do siatkówki plażowej usta-

wiono piłkarzyki zewnętrzne.

realizacje inwestycji  
komunalnych w gminie
W poprzednim wydaniu gazety informowaliśmy o realizacjach na gminnych placach zabaw, 
przeprowadzonych przez Referat Komunalny w 2021 roku. W tym numerze prezentujemy 
kolejne inwestycje komunalne, które zostały wykonane w minionym już roku. 
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Obowiązek ten istnieje od 1 lipca mi-
nionego roku, a uruchomienie CEEB jest 
wynikiem nowelizacji ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów z listopada 
2020 roku.  

termin składania deklaracji 
W przypadku źródeł ciepła uruchomio-

nych przed 1 lipca 2021 roku, deklarację 
należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. 

Natomiast deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 
roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia 
uruchomienia źródła ogrzewania lub spa-
lania paliw.

jak złożyć deklarację?
Właściciel / zarządca budynku, który 

posiada profil zaufany lub dowód osobisty 
deklarację może złożyć poprzez Internet – 
zone.gunb.gov.pl / Złóż deklarację. 

Deklarację można także złożyć osobi-
ście we właściwym dla miejsca budynku 
urzędzie gminy lub przesłać ją do urzędu 
listownie (Urząd Gminy Suchy Las, 62-
002 Suchy Las, ul. Szkolna 13). 

Wzór deklaracji można pobrać ze stro-
ny – zone.gunb.gov.pl, z zakładki „Do po-
brania”. Wersja papierowa znajduje się w 
Urzędzie Gminy Suchy Las (ul. Szkolna 
13), w Biurze Obsługi Interesantów.

zbierane informacje
W deklaracji o zainstalowanym źródle 

ciepła i spalania paliw zbierane są nastę-
pujące dane:  
•  imię i nazwisko albo nazwa właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz ad-
res miejsca zamieszkania lub siedziby;

•  adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źró-
dło spalania paliw;

•  informacje o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych w obrębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o 
ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

•  numer telefonu właściciela lub zarządcy 
(opcjonalnie);

•  adres e-mail (opcjonalnie).

Zgodnie z przepisami przysługuje on 
gospodarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.
wysokości dopłat w ramach dodatku 
osłonowego
•  jednoosobowe gospodarstwo domowe 

otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 2100 złotych mie-
sięcznie,

•  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600/750 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

•  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 
zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 

na osobę,
•  gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzy-

ma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od 
źródła ogrzewania.
zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obo-
wiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. 
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyzna-
wany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.
wniosek

Złożenie wniosku o przyznanie dodatku 
osłonowego możliwe jest w dwóch termi-

nach: do 31 stycznia lub do 31 październi-
ka 2022 roku.

W przypadku wniosku złożonego do 
31 stycznia 2022 roku, wypłata dodat-
ku zostanie zrealizowana w 2022 roku  
w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca  
i do 2 grudnia. 

Jeżeli wniosek zostanie złożony 
od 01 lutego do 31 października 2022 
roku, wypłata 100% dodatku zostanie 
zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Wniosek o przyznanie dodatku osłono-
wego można pobrać ze strony internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym 
Lesie – www.ops.suchylas.pl lub w wersji 
papierowej w Ośrodku – Suchy Las, ul. W. 
Bogusławskiego 17, gdzie należy go rów-
nież złożyć. 

Dodatek osłonowy można uzyskać w 
podwyższonej o 25% wysokości w przy-
padku spełnienia dwóch kryteriów: głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest jedno z wymienionych we 
wniosku i źródło to zostało wpisane do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków. 

dodatek osłonowy  
– można składać wnioski
dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej,  
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Coraz mniej czasu  
na złożenie deklaracji do CeeB

W Chludowie mieszkaniec Manie-
wa kierujący samochodem marki Ci-
troen Berlingo zignorował sygnalizację 
świetlną i wjechał na skrzyżowanie dróg 
na czerwonym świetle, doprowadza-
jąc do zderzenia z jadącym z kierunku 
przeciwnego pojazdem. Poszkodowany 
został sprawca zdarzenia, który doznał 
złamania obojczyka i został przewiezio-
ny do szpitala. 

W Golęczewie policjanci zatrzymali 
52-letniego mieszkańca Wągrowca, któ-
ry jechał „na podwójnym gazie”. Prze-

prowadzona kontrola stanu trzeźwości 
wykazała ponad 1,6 promila alkoholu w 
wydychanym przez mężczyznę powie-
trzu.

Na 3 tys. zł Zakład Komunikacji Pu-
blicznej Suchy Las oszacował straty, któ-
re zostały spowodowane przez wandali.  
W Suchym Lesie dwóch mężczyzn 
uszkodziło drzwi autobusu linii 907. 
Wybili szybę przy pomocy butelki z pi-
wem. Jeden ze sprawców zdarzenia zo-
stał ustalony i zatrzymany przez policję. 

Do kradzieży doszło w Złotnikach. 

Nieznany sprawca na niestrzeżonym 
parkingu dokonał kradzieży 4 kół od po-
jazdu marki Renault. Wartość strat to ok. 
4 tys. zł.

z kronik sucholeskiej policji
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Analizą w raporcie objęto również ob-
wód Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym 
Lesie, w skład którego wchodzą jednostki 
pomocnicze: Suchy Las – część zachodnia, 
Osiedle Grzybowe oraz Jelonek.

W okresie tworzenia raportu, w obwo-
dzie szkolnym nr 1 zamieszkiwało 5.529 

mieszkańców, co przekłada się na 610 
uczniów, a w obwodzie nr 2 zamieszkiwały 
6.093 osoby, co daje 789 uczniów.

18 listopada 2021 roku odbyło się po-
siedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych Rady Gminy Su-
chy Las, na którym miałem przyjemność 
zaprezentować radnym główne tezy rapor-
tu z uwzględnieniem wyników ankiety, w 
której wzięło udział 312 mieszkańców – to 
chyba największa liczba osób w naszej 
gminie, która wzięła udział w tego typu 
badaniach od kiedy restytuowano samo-
rząd. To wielki sukces demokracji lokalnej 
i przejaw olbrzymiej troski mieszkańców o 
bieg spraw publicznych. Mieszkańcy udo-
wodnili po raz kolejny, że warto ich pytać 
o zdanie i z tym zdaniem się liczyć. 
efekt developerski w obwodzie nr 2

Gdyby nasza gmina rozwijała się de-
mograficznie w sposób umiarkowany, jak 
przez ostatnie 20 lat, to w 2025 roku w obu 
badanych obwodach liczba uczniów zwięk-
szyłaby się zaledwie o 150. Tak jednak nie 
będzie, ponieważ w prognozie demogra-
ficznej należy uwzględnić, nie tylko roz-
wój indywidualnego budownictwa miesz-
kaniowego, ale przede wszystkim rozwój 
inwestycji developerskich. A inwestycje te, 

wskazują na wręcz lawinowy wzrost liczby 
ludności w obwodzie szkolnym nr 2 w cią-
gu najbliższych kilku lat. W toku realizacji 
są następujące inwestycje developerskie: 
•  Osiedle nr 1 (Złotniki - Park) – docelowo 

530 jednostek mieszkaniowych,
•  Osiedle nr 2 (Złotkowo/Złotniki ) – do-

celowo 150 jednostek mieszkanio-
wych,
•  Osiedle nr 3 (Złotniki Osiedle – re-

jon ul. Pigwowej) – pozostało do 
zasiedlenia 88 jednostek mieszka-
niowych,

•  Osiedle nr 4 (Złotniki Osiedle – re-
jon ul. Wrzosowej) – docelowo 40 
jednostek mieszkaniowych.

Do tego dochodzi budownictwo 
indywidulane, w szczególności w 
rejonie ulicy Kochanowskiego – 
130 jednostek mieszkaniowych. 
Tak więc w obwodzie szkolnym nr 
2 tylko w Złotkowie i w Złotnikach 
Osiedlu powstanie do 2025 roku 938 
nowych jednostek mieszkaniowych 
i w zależności od przyjętego warian-
tu 3 lub 4 osoby na lokal przybędzie 
minimum 2.814 osób, a maksymal-
nie 3.752 nowych mieszkańców.

W wariancie I raportu (rodzina 2+2) 
prognozuje się dla całej miejscowości 
Suchy Las liczbę mieszkańców na koniec 
2025 roku na poziomie 7.899, dla Złotnik 
7.150, dla Złotkowa 1.150, a dla Jelonka 
356 (raport strona 25).

W wariancie II (rodzina 2+1) liczba lud-
ności w miejscowości Suchy Las oraz w 
Jelonku nie zmieni się, natomiast w Złotni-
kach będzie 6.392 osób, a w Złotkowie 999 
(raport strona 26).
sytuacja demograficzna w obwodach 
szkolnych nr 1 oraz nr 2

Gmina Suchy Las zalicza się do katego-
rii gmin, w której o liczbie ludności w prze-
ważającej mierze decyduje migracja. Mło-

dzi ludzie, wybierając gminę Suchy Las 
jako miejsce do zamieszkania, kierują się 
najczęściej cenami nieruchomości oraz bli-
skością Poznania, zapewniającego względ-
nie dobre i stabilne miejsce pracy. Decyzje 
ludzi o zamieszkaniu w naszej gminie mają 
rozmaite konsekwencje, między innymi 
zmieniają sytuację demograficzną w zakre-
sie poszczególnych obwodów szkolnych. 
Na podstawie zaprezentowanych poniżej 
danych można zatem oszacować sytuację 
demograficzną w obwodach nr 1 oraz nr 2 
na koniec 2025 roku.

Twarde dane statystyczne nie pozosta-
wiają złudzeń. W ciągu najbliższych kil-
ku lat w obwodzie nr 2 przybędzie 500 
– 600 uczniów, czyli 23 – 28 oddziałów 
klasowych (przy założeniu 22 uczniów w 
oddziale). Lawinowy wzrost ilości miesz-
kańców oraz ilości uczniów właśnie się 
rozpoczął, widać to szczególnie w Złotni-
kach Osiedlu. Nikt i nic tego procesu nie 
powstrzyma, bowiem suburbanizacja jest 
kategorią obiektywną. Nie przeniesiemy 
Złotnik dalej od Poznania, i nie zlikwidu-
jemy prawa właścicieli nieruchomości do 
budowania domów na swoich posesjach. 
zrównoważony rozwój 

Zrównoważony rozwój na urbanizowa-
nych terenach mogą zapewnić jedynie wła-
ściwe dokumenty planistyczne: miejscowe 
plany oraz tzw. studium. W niektórych 
przypadkach udało się nieco przybloko-
wać apetyty inwestorów, ale nieraz było to 
zwyczajnie niemożliwe. 

Sytuację demograficzną zmieni jeszcze 
nieujęty w raporcie rozwój mieszkalnic-
twa we wschodniej części Suchego Lasu, 
szczególnie w rejonie ulicy Sprzecznej. 
Nie trzeba być zatem wybitnym anality-
kiem, żeby stwierdzić, że w sucholeskich 
podstawówkach będzie systematycznie 
wydłużał się dzień nauki, co w praktyce 
oznacza zmianowość. Będzie też rosła, do 
pewnego stopnia ilość uczniów w oddziale 
lekcyjnym. Będzie zwiększała się również 
ilość uczniów korzystających z oferty szkół 
poznańskich. Już dziś ponad 320 uczniów z 
naszej gminy codziennie dojeżdża do szkół 
podstawowych w Poznaniu.

W układzie % wzrostu liczby ludności 
w 2020 roku wobec roku 2016 dla Suche-
go Lasu i Suchego Lasu-Wschód wynosił 

o oświacie w złotnikach
W związku z dynamicznym rozwojem Złotnik Osiedla w pierwszej połowie 2021 roku  
opracowano RAPORt diAGnOStyCZny dLA miejSCOWOŚCi ZŁOtniKi W ZAKReSie ROZWOju 
OŚWiAty. Celem raportu było ustalenie, czy konieczna będzie w najbliższych kilku latach budowa 
nowej szkoły podstawowej w jednostce pomocniczej Złotniki Osiedle, która należy wraz  
z jednostkami: Suchy Las-Wschód, Złotniki-Wieś i Złotkowo do obwodu szkolnego nr 2 w Suchym Lesie. 
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SP w Chludowie w Zespole Szkół im. o. m. Żelazka w Chludowie
SP w Biedrusku w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
SP nr 2 im. jana Pawła ii w Suchym Lesie
SP nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

OBWóD nR 1:  
Suchy Las – część zachodnia,  

os. Grzybowe, Jelonek

OBWóD nR 3:  
Golęczewo,  

Zielątkowo, Chludowo

OBWóD nR 2:  
Suchy Las Wschód, Złotniki  

Osiedle, Złotniki Wieś, Złotkowo

OBWóD nR 4:  
BIEDRUSKO
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REKRUTACJA 2022/2023 DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,  
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SUCHY LAS

HarmonoGram postępowania rekrutacyjneGo do przedszkoli
terminy  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Do 11 lutego Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Do 18 marca Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Do 25 marca Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 30 marca Wywieszanie list kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

Do 1 kwietnia Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

8 kwietnia Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Do 11 kwietnia Wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie  
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Do 14 kwietnia Odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej 
 – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Do 21 kwietnia Odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  
do dyrektora przedszkola

 Do 27 kwietnia Odpowiedź dyrektora na odwołanie

HarmonoGram postępowania uzupełniająceGo do przedszkoli
terminy  

w postępowaniu 
uzupełniającym

Rodzaj czynności

Do 29 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Do 10 maja Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

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

Do 19 maja Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

20 maja Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

HarmonoGram postępowania rekrutacyjneGo do szkół podstawowycH

terminy  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

terminy  
w postępowaniu 
uzupełniającym

Rodzaj czynności

Od 10 lutego

do 4 marca
Do 8 kwietnia 

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

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

Do 16 marca Do 27 kwietnia
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do placówki i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków

 23 marca 6 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych

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

8 kwietnia 13 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  
w Suchym Lesie, wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć   
w terminie 20.04-06.05.2022 r. 

ok. 5,7%, natomiast w tym samym czasie 
% wzrostu liczby ludności dla Złotnik-
Osiedla i Złotkowa wyniósł ok. 22%. Wy-
jątkowo dynamiczny rozwój liczby ludno-
ści, najpewniej przekładać się będzie na 
wzrost liczby uczniów w obwodach 1 i 2, 
w szczególności zaś w ramach obwodu nr 
2 (raport strona 32).

Na uwagę zasługuje również systema-
tyczny wzrost liczby dzieci przedszkolnych 
– tylko w przypadku obwodu SP 2, w spo-
sób bezpośredni wskazuje na konieczność 
podjęcia działań w zakresie zwiększenia 
bazy lokalowej na terenie obwodu nr 1 lub 
2, w szczególności zaś w obszarze szkoły 
podstawowej. Analizie podano również 
sytuację w sucholeskich żłobkach (raport 
strona 34 – 36).

Nowi mieszkańcy to ogromne wpły-
wy do budżetu z podatku PIT, stanowiący 
podstawowy dochód naszej gminy. Między 
innymi z tych pieniędzy wybudowano lub 
wyremontowano w ciągu ostatnich kilku 
lat w Złotnikach Osiedlu prawie wszystkie 
drogi, zbudowano place zabaw i siłownie 
zewnętrzne, powstało też publiczne przed-
szkole, którego właścicielem jest prywatny 
podmiot.  Nowi podatnicy mają zatem pra-
wo oczekiwać od władz gminy rekompen-
saty za płacone daniny. Nic więc dziwnego, 
że przytłaczająca większość respondentów 
ankiety do najważniejszych zadań inwesty-
cyjnych w tej części gminy zaliczyła bu-
dowę szkoły podstawowej, ogólnodostęp-
nych terenów zieleni, boisk sportowych 
oraz miejsc wspólnej, integrującej lokalną 
społeczność rekreacji.

Pierwsze kroki w celu zbudowania w 
naszej miejscowości szkoły podstawowej 
już uczyniono. Zakupiono bowiem grunt 
przy ul. Lazurytowej (Złotniki Park), a 
wcześniej przyjęto miejscowe plany umoż-
liwiające budowę szkoły i jej właściwą ob-
sługę komunikacyjną. Mam nadzieję, że w 
tym roku powstanie koncepcja zagospoda-
rowania tego terenu i powstanie tam boisko 
sportowe. Kolejnym krokiem powinno być 
opracowanie projektu szkoły wraz z kosz-
torysem, a jej budowa powinna zakończyć 
się w pierwszej połowie 2025 roku.

Wierzymy, że szkoła w Złotnikach bę-
dzie nie tylko placówką nowoczesną i za-
sobną materialnie, ale przede wszystkim 
wykształci uczniów na wrażliwych, do-
brych i odpowiedzialnych obywateli. Sta-
nie się też instytucją integrującą lokalną 
społeczność. Takiej szkoły potrzebujemy  
i na taką szkołę zasługują nasze dzieci!

Z pełnym raportem można zapoznać się 
stronie internetowej Złotnik – Osiedla:

http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.
php/inwestycje/szkola-i-przedszkole-w-
zlotnikach.html 

Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las
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Biblioteka poleca
dla dzieci:
pod redakcją beaty Horosiewicz,  
12 dziecięcych wyzwań. polscy autorzy 
o tym, jak poradzić sobie z problemami, 
centrum edukacji dziecięcej 2021.

Dla naszej pociechy 
każda nowa sytuacja jest 
sprawdzianem. Możemy 
jej pomóc wraz z dwu-
nastoma popularnymi 
polskimi pisarzami, się-
gając po 12 dziecięcych 
wyzwań. W tym bogato 
ilustrowanym zbiorze 

opowiadań bohaterowie mierzą się z nie-
śmiałością, agresją, presją rówieśników. 
Dowiadują się co to jest tolerancja, uważ-
ność oraz poczucie własnej wartości, jakie 
zagrożenia czekają na nich w sieci, dlacze-
go pasja jest dla nas tak ważna i jak zacho-
wać umiar podczas korzystania z telefonu. 
Uczą się także o rywalizacji i manipulacji. 
Przedstawione historie mają za zadanie po-
kazać dzieciom, jak zachować się w danej 
sytuacji oraz zachęcić rodziców do roz-
mowy o trudnościach, z którymi ich pod-
opieczni mogą się w przyszłości mierzyć.
W książce znajdziemy teksty: A. Czerwiń-
skiej-Rydel, L. Fabisińskiej, A. Frączek, 
R. Jędrzejewskiej-Wróbel, J. Krzyżanek, 

M.E. Letki, A. Onichimowskiej, B. Ostro-
wickiej, E. Piotrowskiej, M. Przewoźniaka, 
A. Sójki, M. Szarf. 

dla młodzieŻy:
erin entrada kelly, Lalani z dalekich mórz, 
wydawnictwo literackie 2021.

Niektórzy rodzą się, by szukać przygód. 
A innych przygody 
znajdują same.

D w u n a s t o l e t n i a 
Lalani mieszka wraz 
z matką na wyspie 
Sanlagita, gdzie dzieci 
karmione są strachem 
przed górą Kahna, 
opowieściami o bestii 
bez oczu i marzenia-

mi o krainie szczęśliwości za morzem. 
Na początku historii nikt z wyspiarzy nie 
podejrzewa głównej bohaterki o cechy ta-
kie jak odwaga czy bohaterstwo. Prędzej 
wskazaliby na jej przyjaciółkę Veydę albo 
każdego innego chłopca z wyspy. Jednak 
życie bywa nieprzewidywalne. Gdy matka 
dziewczynki zachoruje, to Lalani wyruszy 
w niebezpieczną wyprawę. Podobną do 
tej, podczas której zginął jej ojciec. Czy 
dwunastolatce uda się ocalić mamę? Jakie 
przygody czekają ją w trakcie? Czy w le-
gendach, które tak uwielbia, kryje się ziar-
no prawdy?
Lalani z dalekich mórz to urzekająca, fan-

tastyczna opowieść dedykowana młodszej 
młodzieży, ale i wielu starszych czytel-
ników wyciągnie z niej lekcje. Baśniowa 
historia inspirowana filipińskim folklorem,  
z pięknymi czarno-białymi ilustracjami 
wykonanymi ręką Lian Cho.

dla dorosłycH:
janet skeslien charles, bibliotekarka  
z paryża, Mando 2021.

Młoda Paryżanka – Odile – dostaje 
wymarzoną pracę w Amerykańskiej Bi-

bliotece w Paryżu. Ku 
niezadowoleniu rodzi-
ny, zamiast skupić się 
na poszukiwaniu męża, 
całe dnie spędza mię-
dzy regałami. Niestety, 
plany kobiety krzyżuje 
II wojna światowa i ge-
stapowcy kontrolujący 

bibliotekę. Odile bez wahania decyduje 
się walczyć o to, co kocha i wstępuje do 
Ruchu Oporu. Wiele lat później, w latach  
80-tych nastoletnia Amerykanka zaprzyjaź-
nia się z intrygującą starszą kobietą. Łączą-
ce je przykre przeżycia zbliżają je do siebie  
i są początkiem ciekawej relacji.

Powieść prowadzona dwutorowo, opar-
ta na prawdziwych wydarzeniach z życia 
paryskich bibliotekarzy. Przejmująca hi-
storia miłości, odwagi i walki, z motywem 
literatury w tle.
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dider eribon 
Powrót do Reims 

Uciekłeś z rodzinnego domu – nie „wy-
jechałeś”, to byłby zbyt łagodny czasow-
nik. Odciąłeś się od robotniczych klima-
tów, nigdy nie chciałeś pracować fizycznie, 
w fabryce; nie podzielałeś też wartości 
swoich rodziców. Nie utrzymujesz kon-
taktów z bliskimi. Żyjesz tak, jak zawsze 
chciałeś: jesteś filozofem, socjologiem… 
(możesz wpisać też inną profesję). I nagle: 
umiera ojciec. Ta śmierć zmusza cię do po-
wrotu, zarówno fizycznego – odwiedzasz 
po latach matkę – jak i emocjonalnego  
i intelektualnego: zaczynasz się zastana-
wiać nad tym, dlaczego uciekłeś, odciąłeś 
się; próbujesz zrozumieć, czego się wsty-
dzisz. 

Ten rozbudowany wstęp mógłby cha-
rakteryzować Didera Eribona, autora 
Powrotu do Reims, ale też wielu z tych, 
którzy zmienili środowisko życia, awan-
sowali klasowo, wyprowadzili się, są albo 
byli „słoikami”, jak się ich w Polsce na-
zywa. Na tym polega siła książki Eribona, 
że choć zanurzona jest w jego prywatnym 
doświadczeniu, w realiach francuskich, 
pozwala przejrzeć się  jak w lustrze tym, 
którzy postanowili wyjechać/uciec.

Eribon wywodzi 
się z klasy robotni-
czej – odrzuca swoje 
korzenie, jednak po-
stanawia wykorzystać 
perspektywę socjolo-
giczną do opisu tego, 
jak zmieniały się wa-
runki życia ludzi pracy 
w II połowie XX wie-
ku: od awansu po de-
gradację. W związku z 
tym również analizuje 
ewolucję poglądów politycznych środowi-
ska, z którego wyrasta: od głosowania na 
komunistów, po przejęcie głosów francu-
skich robotników przez Ruch Narodowy. 
Jego konstatacje można wykorzystać też 
do opisu wzrastania w siłę partii populi-
stycznych w innych krajach europejskich 
w ostatnich latach. Eribon pokazuje, jak 
ludziom pogardzanym przez zamożnych  
podsuwa się, jako wytłumaczenie ich po-
łożenia, tych, którzy znajdują się jeszcze 
niżej na drabinie społecznej: imigrantów, 
ciemnoskórych, muzułmanów. W eseju 
Eribona może też intrygować, jak autor 
wykorzystuje historię swej biologicznej ro-
dziny jako egzemplum do pokazania spraw 
społecznych. Zaskakuje często jego zdy-

stansowanie, próba inte-
lektualizacji  reakcji na 
śmierć ojca czy  odarty 
ze współczucia opis sta-
nu zdrowia matki, która 
staje się dla niego jedy-
nie alegorią robotnicy 
wykorzystanej przez 
system kapitalistyczny.

Powrót do Reims nie 
jest jednak pozbawio-
ny partii zawierających 
opis emocji. Książka 

jest według mnie rozpięta między nienawi-
ścią a smutkiem wiążącymi się z relacja-
mi rodzinnymi. Jest tu również miejsce na 
poczucie winy, które pojawia się niekiedy 
w refleksji autora: czy jego odcięcie się 
mogło być destrukcyjne dla rodziny, czy 
na pewnym etapie życia wykorzystywał 
rodziców, gdy dzięki ich fizycznej pracy, 
opłacał swą naukę. Z polskiej perspektywy 
opis Eribona może być ciekawym kontek-
stem, bowiem rodzina nad Wisłą jest czę-
sto ośrodkiem społecznej narracji, jej świę-
tość i ochrona prawna są bezdyskusyjne.  
W wizji francuskiego pisarza rodzina to 
coś negocjowalnego, coś co opisuje się ra-
czej czasownikami „chcę, wybieram” niż 
„muszę, powinienem”.
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Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy Suchy Las serdecznie zapra-
sza wszystkich na spotkanie autorskie 
z Anną Kamińską, które odbędzie się  
4 marca 2022 o godzinie 19.00. Wstęp na 
spotkanie jest całkowicie bezpłatny, nale-
ży jednak wcześniej pobrać wejściówkę  
z Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie, 
filii bibliotecznej w Złotnikach lub Chlu-
dowie.

Anna Kamińska jest pisarką i dzienni-
karką, absolwentką polonistyki na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Publikowała między 
innymi w: Gazecie Wyborczej i Wysokich 
Obcasach. Autorka książek: Odnalezieni. 
Prawdziwe historie adoptowanych (2010) 
oraz bestsellerowych biografii: Halina 
(2019), Wanda (2017) i Simona (2015). 
Laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta 
Miasta Białegostoku im. Wiesława Kaza-
neckiego za wydaną w 2017 roku książkę 
Białowieża szeptem. Historie z Puszczy 
Białowieskiej.

Przedstawione z detektywistycznym za-
cięciem i reporterską wnikliwością histo-
rie dwóch himalaistek: Wandy Rutkiewicz 
oraz Haliny Krüger-Syrokomskiej, przy-

niosły jej uznanie wśród ludzi gór. Za Ha-
linę została Laureatką Grand Prix XXIV 
Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady 
oraz zwyciężczynią Nagrody Literackiej 
Zakopanego 2020. Przez niektórych na-
zywana jest polską Bernadette McDonald. 
Jak wspomina pisarka w jednym z wywia-
dów: Moje bohaterki wciąż są mi bliskie, 
powiedziałabym nawet, że jakby we mnie 
pracują. Jestem zbudowana z tych kobiet,  
o których miałam szansę napisać, na pew-
no wiele lat spędzonych w ich światach zo-

stawiło we mnie sporo śladów.
Swoją najnowszą książkę Anna Kamiń-

ska po raz pierwszy poświęciła mężczyź-
nie. Kotański. Bóg Ojciec. Konfrontacja to 
barwna, dociekliwa biografia rodzącej się 
legendy Marka Kotańskiego oczami jego 
pierwszych pacjentów, współpracowni-
ków i rodziny. Poznajemy również historię 
Monaru oraz polskiego systemu ochrony 
zdrowia i jego bezradności wobec osób 
dotkniętych problemem narkotykowym, 
alkoholowym czy bezdomnością.

Spotkanie autorskie  
z anną kamińską

 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



01 •  s t yczeń 202222

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

Kolejny raz zapraszamy naszych Czy-
telników i Czytelniczki do wzięcia udzia-
łu w walentynkowej zabawie. W tym roku 
odbywa się pod hasłem ZaBOOKowane 
Walentynki. Każdy, kto 14 lutego (w po-
niedziałek) odwiedzi sucholeską bibliotekę 
lub naszą filię biblioteczną w Chludowie, 
będzie miał okazję do niej dołączyć. Jak 
to zrobić? Wystarczy wypożyczyć jedną 
ze specjalnie przygotowanych na tę okazję 
książek, nie znając jej tytułu, autora, ani 
okładki. Żeby nie była to jednak przysło-
wiowa „randka w ciemno”, każda z powie-

ści opatrzona została kilkuzdaniowym opi-
sem jej zawartości. Zachęcamy wszystkich 

do zabawy – być może podczas lektury tra-
fi Was strzała Amora i przypadkowo wzięta 
do ręki powieść stanie się tą ulubioną? 

Zabookuj sobie książkę na Walentynki  
i zakochaj się w czytaniu na całe życie!

Podaruj sobie twórczy odpoczynek  
w relaksującej atmosferze! Serdecznie 
zapraszamy na warsztaty tkackie podczas 
których stworzycie autorską tkaninę po-
znając jedną z najstarszych sztuk rzemieśl-
niczych ujętą we współczesnej formie! 
Podczas spotkania każdy z uczestników 
nauczy się różnorodnych technik tkackich 
oraz wróci do domu z dziełem własnych 
rąk. A to wszystko w niespiesznej, relaksu-
jącej atmosferze gwarantującej ładowanie 

wewnętrznych baterii oraz radość ze stwo-
rzenia własnego materiału!

Warsztaty skierowane są zarówno dla 
osób początkujących, jak i posiadających 
podstawową wiedzę o tkaniu ręcznym 
i chcących nauczyć się nowych technik 
tkackich. Na spotkaniu każdy z uczestni-
ków będzie miał do dyspozycji:
•  komplet narzędzi tkackich - rama tkacka, 

czółenka, grzebień tkacki i igły,
•  wszystkie niezbędne materiały prządni-

cze i tekstylne potrzebne do wykonania 
tkaniny oraz poznania różnych technik 
tkackich,

•  instrukcje splotów zarówno płaskich, jak 
i rzeźbiarskich,

• opiekę merytoryczną.
Warsztaty poprowadzi Monika Wie-

locha-Sieradzon z pracowni MOWS  
weavings. Koszt: 230 zł od osoby / 172,50 zł  
z Sucholeską Kartą Dużej Rodziny / 115 zł 
z Sucholeską Kartą Seniora. Informa-
cje i zapisy pod numerem: 612 500 402 
/ 400. Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 
24.02.2022.

warSzTaTy TkaNIa Na kroŚNIe

zaBookowane walentynki!
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Joł, joł Jowisz! – tymi słowami wita się 
z Wami jedna z planet naszego Układu Sło-
necznego…

Aby poznać lepiej duże i Małe ciała 
niebieskie oraz dowiedzieć się, czemu sa-
molot lata, statek pływa, a głowa myśli, 
spotkaj się z nami podczas wyjątkowego 
koncertu. Zabierz ze sobą uśmiech i dołącz 
do wspólnej zabawy!

Nutkosfera i DrobNutki to projekty pod 
kierownictwem CeZika. Za tym pseudoni-
mem kryje się Cezary Nowak. Artysta od 
dziecka (z małymi przerwami) brzdąka, 
stuka, buczy, huczy i wyje! Od 2009 roku 
swoją twórczość publikuje w Internecie. 
Łącznie materiały CeZika doczekały się 
ponad 140 000 000 odsłon, co sprawia, że 
jest jednym z najpopularniejszych polskich 
twórców działających w Sieci.

Cztery lata temu CeZik zmienił obrany 
kurs. Od tego czasu tworzy kanał interne-
towy dla dzieci NutkoSfera, gdzie najpo-
pularniejszy jego klip W układzie słonecz-
nym ma ponad 60 milionów wyświetleń… 
i wiosną 2021 roku otrzymał status Pla-
tynowej Płyty!!! NutkoSfera i DrobNutki 

to piosenki dla najmłodszych, które mają 
za zadanie bawić i uczyć. Celem CeZika 
jest wyrabianie w dzieciach wrażliwości 
muzycznej, dlatego unika aranżacji bie-
siadnych czy dyskotekowych. Stara się, 
aby melodie wpadały w ucho, były proste, 
ale nie obciachowe. Dba o gust muzyczny 
dzieci od najmłodszych lat. Jego piosenki 
zachęcają najmłodszych do wspólnej za-
bawy, jednocześnie 
przekazując kon-
kretną wiedzę oraz 
rozmaite ciekawost-
ki. Kanał NutkoS-
fera ma już ponad 
180 milionów wy-
świetleń i nadal pę-
dzi niczym Pociąg 
Elektryczny.

NutkoSfera  
i DrobNutki – 

CeZik dzieciom 
akustycznie

26.03.2022 r.,  
godz. 12:00

sala widowiskowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-

na Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16

bilety: 40 zł / 30 zł (N/U) do nabycia  
w sekretariacie CKiBP  

i na stronie www.bilety24.pl.
Wszyscy uczestnicy koncertu, niezależ-

nie od rozmiaru, muszą zakupić bilet.

NutkoSfera i drobNutki  
– Cezik dzieciom akustycznie

 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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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

WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie

nazwa data miejsce

AKADEmIA GIER PLANSZoWYCh 11.02.2022,  
godz. 18:00 

CKiBP 
biblioteka 

zapisy: 612 500 401
dla 2-12 dorosłych graczy

ZABooKoWANE WALENtYNKI 14.02.2022
CKiBP 

biblioteka w Suchym Lesie i w Chludowie 

AKADEmIA GIER PLANSZoWYCh 14.02.2022,  
godz. 16:00 

CKiBP 
biblioteka 

zapisy: 612 500 401
dla 2-12 graczy w wieku 6-10 lat

CZYtANIE NA CZEKANIE 17.02.2022, 
godz. 11:00

Filia biblioteczna w Złotnikach 
zapisy: 618125659

Wilki 
Dawno temu… poznajemy lokalne 

legendy
warsztaty dla dzieci

18.02.2022,
godz. 16:00

CKiBP 
biblioteka 

zapisy: 612 500 401

moNtoWNIA WYoBRAźNI 
warsztaty dla dzieci

21.02.2022, 
godz. 16:00

CKiBP 
biblioteka 

zapisy: 612 500 401

WARSZtAtY tKACKIE 26.02.2022, 
godz. 10:00-15:00

CKiBP 
koszt: 230 zł

Zapisy: 612 500 400/402

BAjANIE NA DYWANIE 
czytanie dla dzieci  
2-4 lat z rodzicami

26.02.2022, 
godz. 11:00

CKiBP 
biblioteka 

zapisy: 612 500 401

ANNA KAmIńSKA  
– spotkanie autorskie

4.03.2022, 
godz. 19:00

CKiBP 
wejściówki do odbioru w bibliotece

Nutkosfera  
Cezik Dzieciom 26.03.2022, godz.12:00

CKiBP 
bilety 40 zł/30 zł N/U do nabycia w sekretariacie 

i na www.bilety24.pl

Zastrzegamy prawo zmian w programie

STOWARZYSZENIE 
ORKIESTRA DĘTA 

W CHLUDOWIE

jesteś muzykiem 
i chcesz grać 

w zespole dołącz
do nas !!! 

jeśli jesteś
zainteresowany nauką
gry na instrumentach
dętych i perkusyjnych  

ZAPRASZAMY 

Szukamy właśnie
Ciebie.

informacje można uzyskać na stronie
www.orkiestrachludowo.pl oraz pod

numerem 507 876 132 lub 509 460 015

zapewniamy bezpłatne  instrumenty, oraz naukę przez
wykwalifikawaną kadrę instruktorską 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

STOWARZYSZEnIE  
ORKIESTRA DĘTA  
W CHLUDOWIE
Jesteś muzykiem i chcesz grać  
w zespole dołącz do nas!

Jeśli jesteś zainteresowany nauką  
gry na instrumentach dętych  
i perkusyjnych. 

zaPraszamy!
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– Jako producent teledysku, do współ-
pracy zaprosiłem Janusza Tatarkiewicza, 
którego doświadczenie na planie zdję-
ciowym miało duży wpływ na realizację 
naszego projektu – opowiada Dariusz 
Grzeszczyk. – Mieliśmy trzy koncepcje na 
realizację teledysku. Wspólnie z artystą, 
jego menager Agnieszką Patalas wybra-

liśmy tę, którą przedstawiłem.  Piosenka 
„Jolka, Jolka…” to hymn lat 80. Stworze-
nie do niej teledysku było dużym wyzwa-
niem. Chodziło o to, by nie był on zbyt no-
woczesny i infantylny. Zależało mi na tym, 
by oddawał charakter tamtej dekady i uka-
zał Felicjana jako legendę polskiej sceny 
muzycznej. Myślę, że ostatecznie udało się 
nam to osiągnąć.

Próbne zdjęcia do teledysku zostały 
zrealizowane w studio DAARS w Suchym 
Lesie. Tak samo, ze studia DAARS prowa-
dzona była transmisja online ze spotkania z 
Felicjanem Andrzejczakiem, które odbyło 
się w przeddzień premiery teledysku. 

– Sam teledysk nagrywaliśmy w Cu-
krowni w Żninie, industrialnym obiekcie, 

mocno przybrudzonym latami 80. Zdjęcia 
trwały tam zaledwie dwa dni, ale były to 
niezwykle intensywne dni – dodaje Dariusz 
Grzeszczyk. – Przy powstaniu teledysku 
pracowało wielu ludzi, specjalistów w 
swoich dziedzinach. Cały zespół DAARS, 
kostiumolog, który zaprojektował kostiumy 
dla „naszych” modelek. Z kolei nad ich 
ruchem scenicznym pracował choreograf. 

Trzeci, ostatni dzień zdjęć – koncertowy 
– zrealizowaliśmy w Studio ARyA w Stu-
dzienkach. Zapraszam do obejrzenia tele-
dysku, a zarazem efektów naszej pracy. 

Premiera teledysku do utworu „Jolka, 
Jolka pamiętasz” odbyła się w połowie 
grudnia. Jak podkreślał w rozmowach  
z mediami Felicjan Andrzejczak, teledysk 
ten jest jego podziękowaniem dla kompo-
zytora Romualda Lipko, zmarłego w 2020 
roku. W tym roku artysta planuje zagrać 
trasę koncertową z okazji jubileuszu 40-
lecia pracy scenicznej i wydać koncertowy 
album. Przed sucholeskim DAARS także 
ambitne plany. Wiosną odbędzie się kolej-
na edycja Sound Art Festiwal, wyjątkowe-
go festiwalu o randze międzynarodowej, 
który jest spotkaniem techniki i sztuki. 

– Sound Art Festiwal jest naszym unika-
towym projektem, który DAARS realizuje 
we współpracy z całą branżą audio-video 
oraz ze środowiskiem uniwersyteckim Po-
znania – Uniwersytetem im. Adama Mi-
ckiewicza, Uniwersytetem Artystycznym  
i Akademią Muzyczną. To duże wydarzenie, 
na którym prezentujemy nowe technologie, 
osiągnięcia i rozwiązania dla rynku mu-
zycznego czy filmowego. Spotykamy się, 
by pokazać także młodym ludziom, czego 
mogą spodziewać się w branży audio – vi-
deo – mówi Dariusz Grzeszczyk. – W ra-
mach tegorocznej edycji festiwalu, który 
odbędzie się już wiosną, planujemy szereg 
niezwykle interesujących prelekcji, szko-
leń, warsztatów i wydarzeń artystycznych. 
Podczas festiwalu ww. poznańskie uczelnie 
będą prezentować swoje osiągnięcia i do-
konania w branży. Pojawią się także wy-
bitne i znane osoby, związane z branżą fil-
mową i muzyczną. Organizatorzy festiwalu 
zaprosili do udziału takie postaci jak Woj-
ciech Mann, Adam Sztaba, Hirek Wrona, 
których nie trzeba nikomu przedstawiać. 

Szczegóły dotyczące programu festiwa-
lu już wkrótce – zapraszamy do śledzenia 
strony soundartfestiwal.pl. 

BS

małe i duże projekty – wszystkie 
są dla nas bardzo ważne
„jolka, jolka pamiętasz” to jeden z największych przebojów Budki Suflera. Piosenka  
z tekstem marka dutkiewicza, skomponowana przez Romualda Lipko została wydana 
na początku lat 80-tych ubiegłego wieku i zaśpiewana przez ówczesnego wokalistę 
zespołu Felicjana Andrzejczaka. dziś, po 40 latach utwór został odświeżony i doczekał 
się teledysku. Co ciekawe artysta – Felicjan Andrzejczak realizację swojego marzenia 
powierzył dariuszowi Grzeszczykowi z firmy dAARS z Suchego Lasu, której częścią jest 
również Studio ARyA w Studzienkach, a reżyserem i autorem zdjęć  do teledysku został  
janusz tatarkiewicz, mieszkaniec Suchego Lasu, na co dzień wykładowca uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. 

FO
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Najmocniej od pogody zależą te zimo-
we atrakcje wokół Poznania, dla których 
niezbędny jest śnieg. Bardziej odporne na 
kaprysy pogody są aktywności na lodzie. 
Z propozycji w gorącej atmosferze zazwy-
czaj można korzystać przez cały rok.
na śniegu

Na najchłodniejszą porę roku niecierpli-
wie czekają miłośnicy sportów zimowych. 
Śnieżna zima to czas na sanki i narty biego-
we. Miłośnicy wędrówek na nartach chęt-
nie wybierają wycieczki po Wielkopolskim 
Parku Narodowym. Do najciekawszych 
zakątków parku prowadzą cztery trasy Ak-
tywnej Trójki, obejmujące łącznie ponad 
55 kilometrów oznakowanych szlaków. 
Choć to niziny, to teren jest urozmaicony i 
zapewnia sporo wrażeń i okazji do solidnej 
rozgrzewki. 

Na wycieczki narciarskie świetnie na-
dają się również drogi leśne Puszczy No-
teckiej i Puszczy Zielonki. W tej ostatniej 
można też skorzystać z atrakcji rodem z 
dalekiej Alaski. Mowa o przejażdżkach za-
przęgiem psów husky w Traperskiej Osa-
dzie w Bolechowie. Jeśli brakuje śniegu, 
psy mogą ciągnąć pasażerów w wózku na 
kółkach, jednak najpiękniej jest wtedy, gdy 
dookoła leży biały puch. Co ważne wizyta 
nie ogranicza się do samej przejażdżki, ale 
obejmuje również czas na zaprzyjaźnienie 
się z psami, ich karmienie i przygotowanie 
zaprzęgu. 

Wokół Poznania nie brakuje też ośrod-
ków jazdy konnej, więc jeśli śnieg dopisze, 
można skorzystać z kuligu. Na przykład ta-
kiego z pochodniami, kończącego się ogni-
skiem, a nawet… napadem zbójników!

Zimowy las to wyzwanie dla miłośników 
geocachingu, czyli gry terenowej polegają-
cej na odnajdywaniu specjalnych skrytek/
skrzynek. Poszukiwania pod śniegiem to 
dodatkowa trudność, ale i duża satysfakcja 
w przypadku sukcesu. A jest czego szukać, 
bo w samym Nadleśnictwie Oborniki w 

ramach projektu Zielone Las Story przy-
gotowano aż 41 skrytek, tworzących na 
mapie tak zwany geoart w kształcie liścia. 
Geocaching w Puszczy Noteckiej to nie 
tylko szansa na zabawę w poszukiwanie 
skarbów, ale i okazja, by poszerzyć swoją 
wiedzę o lesie i jego mieszkańcach.
na lodzie

Zostawić kogoś na lodzie to niezbyt do-
bry zwyczaj, chyba, że chodzi o… lodowi-
sko. Miłośnicy jazdy na lodzie w okolicy 
Poznania mają do wyboru kilka lodowisk 
sezonowych, funkcjonujących w okresie 
jesienno-zimowym. Na taflę zapraszają 
Lodowisko Misiałek w Tarnowie Pod-
górnym, obiekty Wodnego Raju w Swa-
rzędzu i Śremskiego Sportu, lodowisko  
w Sportotece Puszczykowo, a także jedy-
ne lodowisko pod chmurką – Biały Orlik  

w Obornikach. Przy poszczególnych obiek-
tach można wypożyczyć i naostrzyć łyżwy. 
Na początkujących czekają specjalne cho-
dziki w kształcie bajkowych bohaterów 
oraz kursy nauki jazdy. Od czasu do czasu 
lodowiska z powodzeniem pełnią rolę ho-
kejowych boisk.
zimno czy gorąco 

Połączenie zimnego z gorącym to spe-
cjalność Sauny Lodowiec w Śremie. Wizy-
tę rozpoczyna się tam w saunie z widokiem 
na jezioro albo w drewnianej balii pod 
chmurką, a kończy – w zimnych wodach 
Jeziora Grzymisławskiego. Podobnych 
wrażeń można doświadczyć, korzystając z 
fińskiej sauny opalanej drewnem w ramach 

Wakespot Owińska. Oba miejsca oferują 
saunowanie z morsowaniem, czyli dwa w 
jednym. A skoro już mowa o morsowa-
niu, to pobliską plażę AKWEN Tropicana 
regularnie odwiedzają miłośnicy zimnych 
kąpieli, którzy dumnie ochrzcili się Tropi-
kalnymi Morsami. Takich osób jest coraz 
więcej, a morsowanie staje się tak popu-
larne jak bieganie. Na zimowe kąpiele wy-
bierane są między innymi Owocowa Plaża 
w Zborowie, kąpieliska w Niepruszewie i 
Lusowie, Oaza Błonie nad Jeziorem Kór-
nickim, Jezioro Kamińsko, Mosina Gli-
nianki i kąpielisko Żwirki w Obornikach. 
Namiastkę zimowych wrażeń, ale wyłącz-
nie nad powierzchnią wody, oferuje basen 
solankowy w Tarnowskich Termach, który 
pozwala na wypłynięcie na zewnątrz przez 
cały rok. Woda jest przyjemnie ciepła. Po-
zostaje jeszcze poszukać gorącej atmos-
fery – taką w różnych wariantach (łaźnie 
parowe, sauny fińskie) i formach (noce 
saunowe, pokazy saunamistrzów) znaleźć 
można w saunach Tarnowskich Term, Par-
ku Wodnego „Octopus” w Suchym Lesie, 
Wodnego Raju w Swarzędzu, pływalni w 
Koziegłowach, Kórniku, Śremie i Oborni-
kach oraz w SPA_larni w Puszczykowie.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

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

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

Ciepło-zimno
Zimowy czas to dobry moment, by przypomnieć tradycyjną dziecięcą zabawę  
w ciepło-zimno i poszukać atrakcji, które w dużym stopniu zależą od temperatury. niektóre 
z nich dostępne są wyłącznie w porze mrozu i śniegu. jednocześnie im chłodniej na dworze, 
tym chętniej szukamy okazji, żeby się porządnie wygrzać.
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W tym roku uroczyste spotkanie odbyło 
się 24 stycznia w Urzędzie Gminy Suchy 
Las. Miesięcznymi stypendiami zostali 
uhonorowani: Jakub Kołodziński Stowa-
rzyszenie Koszykarskie Klub Sportowy 
Basket Poznań, Jan Nowicki Stowarzy-
szenie Koszykarskie Klub Sportowy 
Basket Poznań, Grzegorz Hoffmann 
Klub Wioślarski z 1904 r. w Pozna-
niu, Szymon Buczkowski Stowarzy-
szenie Koszykarskie Klub Sportowy 
Basket Poznań.

Nagrody przyznane zostały za-
wodnikom w następujących katego-
riach:

Młodzik do 14 lat – Jakub Jar-
kowski Uczniowski Klub Sporto-
wy Gimnazjon, Ignacy Kiciński 
Uczniowski Klub Sportowy Gimna-
zjon, Emilia Reicht Klub Sportowy 
Sobieski.

Junior młodszy do 16 lat – Adam 
Suszek UKS Delfin, Mikołaj Kowal 
AZS OS Poznań.

Junior starszy do 19 lat – Wik-

toria Kowal AZS OS Poznań, Kalina Urba-
niak Klub Sportowy Energetyk Poznań. 

Wójt Grzegorz Wojtera przekazał gratu-
lacje sportowcom i podziękował im za pro-
mowanie i godne reprezentowanie gminy. 
Słowa podziękowania skierował również 

do rodziców nagrodzonych za-
wodników, którzy wspierają i mo-
tywują swoje dzieci w ich rozwoju 
sportowym. 

Ale ich sukcesów nie było-
by gdyby nie trenerzy i działacze 
sportowi, co podkreślają sami ro-
dzice. W tym roku w gronie na-
grodzonych znaleźli się: trener 
Henryk Kusza z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Gimnazjon Su-
chy Las oraz osoby wyróżniające 
się w działalności sportowej na 
rzecz gminy Suchy Las – Jolanta 
Kusza reprezentująca Uczniowski 
Klub Sportowy Gimnazjon Suchy 
Las i Marek Jętczak z TMS Sucha-
ry Suchy Las. BS

Sportowe nagrody przyznane
Gmina Suchy Las bez wątpienia stoi sportem. to słowa, które znajdują potwierdzenie 
 w wynikach, „naszych” zawodników, trenerów i działaczy sportowych. ich sukcesy  
w środowisku lokalnym, na arenie krajowej i międzynarodowej są zauważane i doceniane 
przez władze Gminy. Co roku Wójt Gminy honoruje najlepszych z najlepszych, przyznając 
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

klub szachowy delfin
zaprasza miłośników szachów  

– tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z szachami,  
jak i doświadczonych graczy  

na spotkania szachowe w CKiBP w Suchym Lesie
Kontakt: Janusz Domik

500 716 469
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27 grudnia uczestnicy obchodów spo-
tkali się przed Urzędem Gminy. To właśnie 
stąd, na czele z pocztami sztandarowymi 
przeszli na miejsce uroczystości, przed 

Głaz z tablicą upamiętniającą Powstańców 
Wielkopolskich z terenu gminy Suchy Las, 
który znajduje się przy ulicy Poziomko-
wej. 

– 103 lata temu, także z udziałem na-
szych mieszkańców, wybuchło zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie. Po raz pierwszy 
w tym roku obchodzone jako święto pań-
stwowe – na wstępie uroczystości pod-
kreśliła Sylwia Szenk, przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Suchy Las. – Jest naszym 
obowiązkiem każdego roku, 27 grudnia, 
być tutaj, dając tym samym świadectwo 
patriotycznego szacunku dla dokonań 
Wielkopolan i ich dążeń do niepodległości 
naszej ojczyzny.

Wójt Gminy Grzegorz Wojtera zabiera-
jąc głos podkreślił, że każda miejscowość 
gminy ma mniejszą lub większą historię 
powstańczą. – Dla mieszkańców 27 grud-

nia zawsze był ważnym świętem. Jest to 
dzień, w którym w sposób szczególny mó-
wimy o zrywie powstańczym i wspominamy 
naszych powstańców – dodał Wójt.  

Podczas uroczystości przywołano ich 
pamięć i oddano im należytą cześć. Odczy-
tano nazwiska 181  uczestników  Powsta-
nia  Wielkopolskiego 1918-1919 z terenu 
gminy Suchy Las i okolic, z których bio-

gramami można było zapoznać się podczas 
wystawy plenerowej, na ogrodzeniu obiek-
tów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1. 

Przy Głazie delegacje i uczestnicy uro-
czystości złożyli wiązanki kwiatów. Dalsze 
obchody miały miejsce w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej. Tu, w sali widowi-
skowej  słowo wstępne wygłosił Ryszard 
Chruszczewski. Historyk mówił m.in.  
o działaniach prowadzonych w gminie  
w  celu upamiętnienia czynu powstańczego 

i przede wszystkim ocalenia od zapomnie-
nia jego bohaterów. Zwieńczeniem całości 
była projekcja filmu „ZWYCIĘSTWO Po-
wstanie Wielkopolskie 1918-1919”. 

BS 

NaSze powstanie wielkopolSkIe
Pod takim hasłem przebiegły w tym roku obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. W Suchym Lesie zostały zorganizowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las 
wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną. 
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W tym roku grudniowe uroczystości 
miały wyjątkowy charakter. 27 grudnia 
zyskał status święta państwowego i po raz 
pierwszy obchodzony był jako Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego. 

W gminie Suchy Las pamięć o powsta-
niu i powstańcach uczczono m.in. w Bie-
drusku. Na symboliczne spotkanie w duchu 
patriotycznym do Narodowego Panteonu 
Powstania Wielkopolskiego, znajdującego 
się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowe-

go, zaprosił właściciel pałacu 
Jan Kucharski.  

Uroczystość poprowadziła 
Monika Urbańska, która na jej 
wstępie powitała gości: wójta 
Grzegorza Wojterę, radnych z 
Biedruska – Radosława Bana-
szaka oraz Krzysztofa Łącz-
kowskiego, przedstawicieli 
Zarządu Osiedla Biedrusko, 
dyrektor Zespołu Szkół w Bie-
drusku Marzenę Szymańską, 
przedstawiciela Wielkopolskie-
go Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych 
w Poznaniu Mariusza Mikoła-

jewskiego oraz mieszkańców.
W Biedrusku zabrzmiały słowa „Mazur-

ka Dąbrowskiego” i pieśni powstańczej. 
Na znak pamięci o wszystkich tych, którzy 
wykazali się odwagą i walczyli za wolność 
swoją i naszą,  pod pomnikiem zostały zło-
żone kwiaty i zapalono znicze. 

BS

27 grudnia świętem państwowym
27 grudnia to bardzo ważna data w dziejach historii nie tylko naszego regionu. tego dnia, 
przed 103 laty wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Był to „nasz” największy, zwycięski zryw 
niepodległościowy. Co roku w rocznicę tego wydarzenia oddajemy hołd jego bohaterom. 

FO
T. 

B.
 S

Ta
ch

Ow
ia

k

Czy wiesz, że…
Tak wyglądał pałac w Łagiewnikach, nieistniejącej już wsi, 

znajdującej się na terenie dzisiejszego poligonu Biedrusko. Ten 
piękny budynek w latach 50-60-tych ubiegłego wieku był siedzi-
bą Leśnictwa Łagiewniki należącego do Nadleśnictwa Biedrusko,  
o czym czytamy w pracy zbiorowej pod redakcją Tomasza Soba-
laka i Bartosza Perza – „Nadleśnictwo Łopuchówko. Rys histo-
ryczny”. 

Na fundamentach tej okazałej budowli, która tak jak inne 
budynki została rozebrana, w 1968 roku powstał Pomnik Ofiar  
Faszyzmu. Pomnik ten upamiętnia tragiczną śmierć mieszkańców 
Łagiewnik i okolicznych wsi, którzy zginęli z rąk hitlerowców  
w zemście za ujęcie niemieckich lotników i przekazanie ich  
w ręce wojska polskiego. To tu, co roku mieszkańcy gminy spoty-
kają się w rocznicę wybuchu II wojny światowej. FO
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Cała twórczość pana Łukasza jest bo-
wiem pełna postaci z krwi i kości, boha-
terów z prawdziwego zdarzenia, którzy 
odkryli swe marzenia, mieli plan na ich 
realizację oraz chęć działania. Te trzy 
składniki sprawiły, że nierealne stało się 
rzeczywiste. 

Pod koniec minionego już roku nad-
szedł wreszcie długo wyczekiwany przez 
nas wszystkich moment. Naszą szkołę od-
wiedził pan Łukasz Wierzbicki, autor nie 
tylko „Afryki Kazika”, ale także innych 
uwielbianych przez dzieci książek takich 
jak:  „Ocean to pikuś”, „Machiną przez 
Chiny” czy „Dziadek i niedźwiadek”.

Nasze spotkanie było planowane od 
dawna i naprawdę wszyscy nie mogliśmy 

się go doczekać. Uczniowie klas trzecich 
(to oni uczestniczyli w zajęciach prowa-
dzonych przez pisarza) już od kilku tygo-
dni zapoznawali się z twórczością autora. 
Nie ma w naszej szkole żadnego trzecio-
klasisty, który nie przeczytałby choć jed-
nej pozycji napisanej przez pana Łukasza! 
Dzieci przystroiły także na tę wyjątkową 
okoliczność sale, przygotowały laurki z 
podziękowaniami dla pisarza, a gdy zbli-
żała się godzina jego przyjazdu, niecierpli-
wie wyglądały przez okno. Nareszcie! Na 
parkingu szkolnym pojawiła się sylwetka 
pana Wierzbickiego, który zmierzał w kie-
runku budynku, dźwigając ciężkie torby i 
walizki. Za chwilę miała odbyć się wycze-
kiwana przez wszystkich lekcja!

Podczas zajęć autor opowiedział nam 
o swojej drodze do pisarstwa, o ludziach, 
dzięki którym pojawiały się inspiracje do 
kolejnych książek. Zwrócił naszą uwagę na 
to, że w realizacji marzeń ważna jest praca, 
że nic nie staje się samo i że każdy krok na-
przód to początek wielkiej przygody, okazja 
do poznawania nowych ludzi i miejsc. Pisarz 
podkreślał wielokrotnie, że jego bohaterów 
cechowała pasja życia, wytrwałość, odwaga 
oraz patriotyzm widoczny w listach pełnych 
tęsknoty za krajem. Tytułowy Kazik zawsze 
przedstawiał się jako Polak, a na jego łodzi 
podczas żeglugi rzeką Zambezi powiewała 
polska bandera. Pan Łukasz zaznaczył rów-
nież, że choć wielu bohaterów jego książek 
nie ma już z nami, żyją oni dzięki obecności 
na kartach powieści.

Czas szybko mijał, ale wystarczyło go 
na pamiątkowe zdjęcia, oczywiście auto-
grafy oraz dedykacje w książkach. Warto 
podkreślić, że chociaż spotkanie autorskie 
było przewidziane tylko dla klas trze-
cich, nasz gość spełnił również marzenie 
uczniów klasy 2e, którzy bardzo chcieli 
poznać pisarza. Pan Wierzbicki postanowił 
odwiedzić młodych czytelników w ich sali, 
gdzie opowiadał o ich ulubionej „Afryce 
Kazika” i podpisywał książki.

Trudno o ciekawiej poprowadzone zaję-
cia, pełne emocji, opowieści, wspaniałych 
zdjęć, a nawet przerażających dźwięków. 
Pan Łukasz wie, jak sprawić, by młodzi 
czytelnicy słuchali go z zapartym tchem. 

Ukoronowaniem tego niezwykłego dnia 
był videowywiad, którego udzielił pisarz 
paniom z biblioteki. Film dostępny jest 
pod adresem: youtu.be/luxnSVqTBkM.

Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska
Panie z biblioteki

Spotkanie z Łukaszem wierzbickim
Zawsze, gdy ruszysz przed siebie, spotka cię coś ciekawego 
„Afryka Kazika” – tę książkę zna chyba każde dziecko w Polsce, ale dzięki spotkaniu z jej 
autorem – panem Łukaszem Wierzbickim, stała się nam ona jeszcze bliższa i otworzyła 
drzwi do krainy spełnionych marzeń. 

Nasze wspólne działania wspomogły 
działalność Hospicjum Palium i domo-
wego, jadłodajni Caritas i domu samotnej 
matki. Kolejny raz przekonaliśmy się ile 
radości jest w obdarowywaniu.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
w Suchym Lesie

znów #razemNaŚwięta
Cały grudzień szkołę zasypywały dary uczniów i rodziców: motyle, stroiki, kartki 
świąteczne, pierniki i ciasteczka – wykonane samodzielnie i z ogromnym zaangażowaniem 
stanowiły same w sobie wręcz małe arcydzieła. Zbieraliśmy też słodycze i inne artykuły 
żywnościowe.



w w w . s u c h y l a s . p l 3 1

S z k o ł a  p o d S ta w o w a  n r  1  i m .  w o j c i e c h a  b o g u S ł a w S k i e g o  w  S u c h y m  l e S i e

Polska utraciła niepodległość na 123 
lata, a odzyskała ją w roku 1918 utrwalając 
w latach 1919 i 1920. Czas zaborów, po-
wstań, wojny zmieniał charakter myślenia 
i działania narodu. Pierwsza wojna świa-
towa toczyła się niemal w 80% obszaru II 
Rzeczpospolitej. W czasie tego krwawego 
konfliktu najwięcej żołnierzy polskiego 
pochodzenia nie walczyło w Legionach Jó-
zefa Piłsudskiego czy w armii Józefa Hal-
lera, ale w szeregach państw zaborczych, 
które stanęły po przeciwnych liniach 
frontu. To, że w ten sposób Polacy 
musieli strzelać do siebie było chyba 
najstraszliwszą konsekwencją rozbio-
rów. Ocenia się, że w czasie I wojny 
światowej zginęło lub zmarło około 
450 tysięcy Polaków służących w ar-
miach państw zaborczych, w tym w 
zaborze niemieckim 800 tysięcy męż-
czyzn wcielono do armii, 100 tysięcy 
nie wróciło do domu, zginęli w ob-
cym mundurze i nie za swoją sprawę. 
Dnia 11 listopada 1918 roku Niemcy 
opuścili Warszawę. Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego przekazała Józe-
fowi Piłsudskiemu pełnię władzy cy-
wilnej i wojskowej. Pozostały ziemie 
niewyzwolone (Pomorze, Poznańskie, 
Śląsk, Ziemie Czerwińskie, Kresy 
Wschodnie, Litwa).

Powstanie Wielkopolskie (27 grudnia 
1918 rok – 16 luty 1919 rok) było zwień-
czeniem ponad 100-letniej walki Polaków 
z germanizacją w zaborze pruskim. Bezpo-
średnią przyczyną powstania był przyjazd 
do Poznania 26 grudnia 1918 roku Igna-
cego Jana Paderewskiego. Miasto zostało 
spontanicznie udekorowane biało – czer-

wonymi flagami. Powstańcy, dzięki wcze-
śniejszym działaniom wywiadowczym, 
potrafili zdobyć broń (z magazynów nie-
mieckich) i przeprowadzili pierwsze uda-
ne ataki między innymi Poczta, Dworzec, 
Ławica.

Dowódcą powstania został kpt. Sta-
nisław Taczak, a następnie generał Józef 
Dowbor – Muśnicki. Czego potrzebowali 
powstańcy: mundurów, jedzenia, amunicji, 
wyposażenia. Pozostawione w magazy-

nach mundury po armii niemieckiej słu-
żyły powstańcom. Na czapkach polowych 
– beret – upinano biało-czerwone kokardy, 
natomiast z pozostawionych materiałów 
szyto czapki powstańcze – rogatywki. Na 
wyposażeniu armii powstańczej były zdo-
byczne buty ze skóry – saperki oraz trzewi-
ki z owijaczami. Powstaniec posiadał opo-

rządzenie składające się: z pasa głównego 
i przypiętej ładownicy do amunicji, której 
było łącznie 90 sztuk, chlebaka, w którym 
była tak zwana porcja żelazna (suszone 
suchary, konserwa, kawa, cukier i czekola-
da), przytroczona była manierka, menażka 
i niezbędnik. Na wyposażeniu powstaniec 
posiadał karabin typ Mauser i broń białą 
– bagnet. Wyżywienie stanowiły 3 posił-
ki dziennie. W sytuacjach ekstremalnych, 
przełożony wydawał rozkaz naruszenia 
porcji żelaznej. Powstańcy borykali się z 
odczuwalnym brakiem amunicji – każdy 
miał do dyspozycji tylko 5 sztuk nabojów. 
W magazynach po armii niemieckiej pozo-
stały miliony granatów trzonkowych, któ-
re wykorzystano na froncie powstańczym. 

Natomiast pozostałość przekazano po 
ustaniu walk armii polskiej. Na terenie 
zaboru pruskiego nie było zakładów 
zbrojeniowych. W czasie powstania 
Niemcy dopuścili się użycia gazów 
bojowych, przed którymi chroniła bę-
dąca na wyposażeniu powstańca ma-
ska przeciwgazowa. 

Była to żywa lekcja historii, każ-
dy uczeń miał możliwość zapoznania 
się z eksponatami, w tym elementami 
umundurowania i wyposażenia, które 
na sobie posiadał prelegent. Dodatko-
wo, każdy miał możliwość uzyskania 
wyczerpujących odpowiedzi na za-
dawane nurtujące pytania. Tematyka 
Zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego stała się inspiracją do głębszego 
poszukiwania materiałów źródłowych 
i drogą do naśladowania bohaterskich 

postaw młodego pokolenia. 
Powstańczy fenomen został doceniony 

przez Państwo Polskie i na stałe ustano-
wiono dzień 27 grudnia  jako Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego.

 Ewa Kuleczka – Drzewiecka
        Nauczyciel

zwycięskie powstanie
W Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie 13 stycznia odbyła się prelekcja dla klas 
ósmych, którą przeprowadził przedstawiciel iPn – Poznań, a jednocześnie pracownik 
muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie Pan mgr. maciej elantkowski.

p r y w at n a  S z k o ł a  p o d S ta w o w a  n r  1  w  b i e d r u S k u

Bale, bale  
w karnawale

W tygodniu poprzedzającym ferie, 
młodsi uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w balikach karnawałowych. Na par-
kiecie wśród balonów i serpentyn królowa-
ły bajkowe postacie. 

Uczniowie wspaniale się bawili, a w 
czasie przerwy pałaszowali pyszności 
przygotowane przez rodziców. Przed nami 
jeszcze kilka karnawałowych lekcji tańca.

Aneta Kołat 
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Odkąd zostałam radną w naszej gminie, 
moje wizyty w urzędzie znajdującym się 
przy ul. Szkolnej 13 są dość częste. Wcho-
dząc na pierwsze piętro, pomiędzy sekreta-
riatem Wójta Gminy a wejściem do Refe-
ratu Komunalnego rzuca się w oczy dar od 
Burmistrza Gminy Isernhagen z Niemiec 
– wręczony z okazji obchodów „10-lecia 
Współpracy Partnerskiej”. Nie ukrywam, 
że nigdy nie przeczytałam tabliczki z opi-
sem, lecz zawsze będąc już przy schodach 
wyjściowych w głowie świtało mi pytanie: 
Jaka jest historia tego kolorowego ko-
nia, który stoi w korytarzu na pierw-
szym piętrze? 

Ktokolwiek był choć raz na uro-
czystościach „Dni Gminy Suchy Las” 
wie, że mamy partnerskie (czasami 
nazywane bliźniaczymi) Gminy i że 
przykładamy się do tej współpracy 
bardzo, bardzo solidnie. Ja też coś 
na ten temat wiedziałam. Widziałam 
dużo występów artystycznych przy-
gotowanych przez naszych przyjaciół 
z Poronina, słyszałam o wakacyjnej 
wymianie dzieci ze szkół z dziećmi 
z Isernhagen  z Niemiec lub sporto-
wych wymianach naszych małych 
piłkarzy ze sportowcami z Tamasi z 
Węgier czy z Hniwania z Ukrainy. 

Ale uwierzcie mi Drodzy Sąsiedzi, 
że wiedziałam bardzo mało. Dlatego 
ogromnie się cieszę, że wspomniany 
wcześniej kolorowy koń intrygował 
mnie od dłuższego czasu i „kazał” 
szukać odpowiedzi.  Po wiedzę w tej kwe-
stii udałam się do Kierownika Referatu 
Promocji Gminy Suchy Las Pawła An-
drzejewskiego, ponieważ Pan Kierownik 
zajmuje się współpracą z wszystkimi gmi-
nami partnerskimi – począwszy od kulisów 
podpisywania umów, poprzez najmniejsze 
detale codziennej urzędniczej pracy. Drugą 
skarbnicą wiedzy okazał się Dyrektor Szkół 
Podstawowych w Suchym Lesie Jarosław 
Krajewski, który dba o to, żeby nasze dzie-
ci bywały w gminach partnerskich. Były to 
bardzo udane spotkania. Obydwaj Panowie 
sprawili, że słuchałam ich jak dziecko baj-
ki, przenosząc się wraz z ich opowieścią 
we wskazane miejsca i czas. To niesamo-
wite, że działania samorządowe mogą tak 
dużo dobrego przynieść mieszkańcom, że 
współpraca między gminami tak bardzo 
cieszy i wspiera „szarego człowieka”. 

Mi najbardziej przypadła do gustu przy-
jaźń z Gminą Poronin. Współpracę tę za-
inicjowało spotkanie zorganizowane pod 
koniec 2011 roku przez Starostę Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego i Starostę Ta-

trzańskiego Andrzeja Gąsienicę Makow-
skiego w Kórniku. 

Mamy przecież prawie 38 milionów lu-
dzi zamieszkujących kraj, 923 miasta, 2479 
gmin. I wśród tej ogromnej ilości odnala-
zły się te dwie, wyjątkowe miejscowości, 
które z pozoru dzieli gwara, temperament 
czy odległość mierzona w kilometrach. 
„Dzieli” tylko z pozoru, bo tak naprawdę 
są to tworzywa do współpracy, wymiany 
poglądów i przede wszystkim ogromnej 
przyjaźni. 

Od samego początku wzajemne wizyty 
administracji poroniańskich z sucholeskimi 
były mocno ukierunkowane na współpracę 
młodzieży, szerzenie kultury i wymianę 
kadr sportowych. Z początku najbardziej 
zauważalną okazała się współpraca Mło-
dych Bartusiów i Zespołu Pieśni i Tańca 
Chludowianie. Miłość do tańca ludowego 
tych zespołów pomogła im zmniejszyć od-
ległość między swoimi gminami i nawią-
zać prawdziwe przyjaźnie. W ślad za nimi 
ruszyły wymiany między szkołami, kołami 
gospodyń wiejskich czy ośrodkami kul-
tury. Tu również każdego roku odnosimy 
wspólne sukcesy. Wspaniałym symbolem 
tego jest drzewo przyjaźni (sosna limba), 
zasadzone z okazji 5-lecia współpracy przy 
ul. Poziomkowej w Suchym Lesie przez 
Wójta Gminy Poronin Bronisława Stocha 
i Naszego Włodarza. 

Oczywiście równie atrakcyjne są pozo-
stałe przyjaźnie gminne, te które nawiąza-
liśmy z partnerami z zagranicy. Ta ze stro-
ną niemiecką trwa już ponad 20 lat. Wójt 
Grzegorz Wojtera przy okazji 10-lecia 

współpracy z Gminą Isernhagen powie-
dział: „Kiedy 10 lat temu po raz pierwszy 
spotkaliśmy się w Hanowerze, nikt z nas 
nie przypuszczał, że budowanie mostu po-
między Naszymi Gminami będzie dla nas 
nie tylko ważnym społecznym i politycz-
nym wydarzeniem, ale będzie także wspa-
niałą przygodą, która stanie się małą czę-
ścią życia każdego z nas. Naszym wkładem 
w budowanie nowego wizerunku Polski w 
świecie jako solidnego i kreatywnego part-
nera w relacjach międzynarodowych…”.  
A gdy 18 i 19 lipca ubiegłego roku gościły u 
nas delegacje gmin partnerskich z Niemiec 
i Węgier, włodarze bliźniaczych gmin nie 
kryli radości i dumy z naszej współpracy. 
Arpad Bogya, Burmistrz Gminy Isernha-
gen ze łzami w oczach przyjmował statu-

etkę „Dębowego Liścia”, wręczaną mu za 
działalność i wkład w rozwój między na-
szymi gminami. 

Piękna inicjatywa współpracy gmin 
partnerskich kwitnie dzięki przyjaźni, dba-
łości o relacje i dobrej woli ludzi w to za-
angażowanych.

W grudniu ubiegłego roku dyrektor 
Krajewski zachęcał do udziału w kolejnym 
zimowym spotkaniu młodzieży z Polski 
i Niemiec, które miało się rozpocząć 28 
stycznia tego roku w miejscowości Tor-
fhaus w górach Harzu. Przewidziane były 
wspólne wędrówki, sanki, liczne gry i za-
bawy… i niestety wyjazd został odwołany 
z powodu pandemii. Jednak to nie zniechę-
ciło żadnej z pracujących przy tym projek-
cie osób – wręcz przeciwnie. 

Nam Drodzy Sąsiedzi pozostaje tylko 
trzymać kciuki, żeby partnerstwo rozwi-
jało się nadal, żeby nic nie zniszczyło tej 
pięknej i owocnej współpracy.

Pozdrawiam serdecznie 
Wiesia Prycińska 

Radna Gminy Suchy Las

w grupie siła
„nie wiedziałam, a już wiem” to cykl artykułów, które dedykuję wszystkim mieszkańcom 
gminy Suchy Las zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami.
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Wyruszyliśmy w sobotni poranek 15 
stycznia pełni energii i zapału. Choć droga 
nie była krótka, wszystkim minęła bardzo 
szybko. Gdy dojechaliśmy na miejsce po-

witała nas wiosna, więc trochę się zmartwi-
liśmy, bo każdy z nas marzył o śniegu...

Już pierwszego dnia czekały nas, poza 
zajęciami, „atrakcje”. Najpierw spacer na 
mszę świętą, a potem spotkanie z zespołem 
Hulajniki. Podczas wspólnego popołudnia 
wysłuchaliśmy krótkiego koncertu w wy-
konaniu naszych gospodarzy, bawiliśmy 

się przy integratkach oraz zajadaliśmy 
się specjałami dla nas przygotowanymi – 
swojskimi wędlinami i pysznym ciastem. 

Kolejne dni pokazały nam, że zima w 

górach jest piękna. Zrobiło się biało, lek-
ki mrozik utrzymywał biały puch, a w na-
szych sercach gościła radość. Tańczyliśmy 
i ćwiczyliśmy dzielnie, śpiewaliśmy nowe 
i stare piosenki, szykowaliśmy przedsta-
wienia, poznawaliśmy siebie nawzajem. 
Wśród licznych zajęć znaleźliśmy czas na 
górskie wędrówki. W środę zdobyliśmy 

Wielką Raczę (1236 m n.p.m), szczyt, któ-
ry słynie ze wspaniałych widoków na cały 
Beskid Żywiecki, Śląski oraz na słowacką 
Małą Fatrę i odległe Tatry. Pogoda w tym 
dniu była bajeczna, toteż nie mogliśmy 
oderwać wzroku od słońca odbijającego 
się od śniegu oraz od oszronionych drzew 
i krzaczków. Maszerowaliśmy dzielnie, 
by na szczycie wypić gorącą czekoladę, 
podziwiać przecudne krajobrazy, a także 
na chwilę przekroczyć granicę naszego 

państwa. Niektórzy z nas 
pierwszy raz w życiu wi-
dzieli takie ilości śniegu! Po 
powrocie były oczywiście 
zajęcia, a wieczorem, rege-
neracja organizmu odbyła 
się w żywieckim aquaparku. 

Czwartek i piątek to ko-
lejne dni intensywnych ćwi-
czeń, z odrobiną szaleństwa 
na śniegu, bo przecież nie 
można zmarnować takiej 
okazji do świetnej zabawy. 
W białym puchu tarzali się 
i ci najmłodsi, i ci najstarsi. 

Piątkowe popołudnie to drugie spotkanie z 
Hulajnikami, tym razem delegacja zespołu 
uczyła nas regionalnego tańca – Hajduka, 
a nasi panowie odważnie próbowali sko-
ków przez kapelusze i lagi. Wieczorem 
spotkaliśmy się na wspólnym wieczorku, 
podczas którego każda z grup zaprezen-
towała niespodziankę. Były więc zabawy 
wielkopolskie, tańce rzeszowskie w innym 
wydaniu, wiązanka śląska, a także wizyta 
w Sanatorium Zdrowa Mina. Jednym sło-
wem wspólny śmiech i zabawa. 

Czas obozu czy warsztatów jest zawsze 
doskonałą okazją do zgrania zespołu, po-
znania kolejnych kroków, układów czy 
piosenek. Zrobiliśmy w tym czasie bardzo 
dużo i wierzymy, że będziemy to wykorzy-
stywać i rozwijać w najbliższym czasie. Z 
uśmiechami na twarzy, radością w sercu 
i z ogromną ilością pięknych wspomnień 
wróciliśmy do domów i już czekamy na 
kolejny, tym razem letni obóz. 

ZPiT Chludowianie

„do milówki wróć...”
W pierwszym tygodniu ferii zimowych udaliśmy się tradycyjnie na obóz zimowy. W tym 
roku nasz wyjazd odbył się pod hasłem „do milówki wróć…”, a to dlatego, że mieliśmy 
przyjemność gościć tam już kilka lat temu. 
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Sam proces ubiegania się o certyfikat 
trwał niemal pół roku i wymagał wiele pra-
cy w celu spełnienia wysokich kryteriów 
stawianych przez PZPN. O szczegółach 
tego procesu oraz o samej certyfikacji roz-
mawiamy z Prezesem Zarządu  Mirosławą 
Żmijewską oraz trenerem Tomaszem Pta-
szyńskim, który pełni rolę Koordynatora w 
Sucharach.

Zanim porozmawiamy o nowym cyklu 
certyfikacji, czy mogę prosić o podsumo-
wanie poprzedniego roku w Sucharach?

Mirka (M): Ostatni rok w Sucharach 
był bardzo dynamiczny. Organizacyjnie 
musieliśmy poradzić sobie ze znacznym 
zwiększeniem ilości grup treningowych – 
powstały 4 nowe grupy treningowe, dwie 
z wcześniej istniejących zostały połączone, 
więc obecnie prowadzimy zajęcia dla 13 
młodzieżowych grup treningowych oraz 
zespół seniorów. Było to spore wyzwanie, 
zwłaszcza w kontekście Złotego Certyfi-
katu, który posiadaliśmy w 
związku z uczestnictwem w 
pierwszym cyklu certyfikacji 
oraz ze względu na ograni-
czoną dostępność boiska na-
turalnego w Suchym Lesie. 
W ostatnim roku udało się 
nam zorganizować wypo-
czynek letni zarówno w for-
mie półkolonii, jak również 
wyjazdowego obozu spor-
towego. Jako jeden z sukce-
sów ubiegłego roku uważam 
również utworzenie żeńskiej 
reprezentacji Sucharów. Pra-
gnę również wspomnieć, że kontynuujemy 
także umowę współpracy z Wartą Poznań 
jako Klub Partnerski.

Tomek (T): Dla mnie najważniejsze 
jest to, że udało nam się usystematyzować 
w jeszcze większym stopniu szkolenie za-
wodników. Wymogi, które stawia nam cer-
tyfikacja PZPN sprawiają, że każdy trening 
musi być ściśle zaplanowany i przeprowa-
dzony zgodnie z wytycznymi.  Dofinanso-
wanie pozwoliło nam zakupić dodatkowy 
sprzęt treningowy: bramki, piłki, przybory 
pomocnicze itd., które w znacznym stop-
niu przyczyniają się do podnoszenia jako-
ści naszych działań.

M: Tu chciałabym również przekazać 
podziękowania dla Wójta i pracowników 
Urzędu Gminy Suchy Las, dzięki którym 
udało się postawić kontener przy boisku na 
ul. Konwaliowej. Dzięki niemu będziemy 
mieli zapewnione warunki do przechowy-

wania sprzętu, przy stale rosną-
cym zapotrzebowaniu.

W poprzednim cyklu Zło-
ty Certyfikat – w nowym roz-
daniu Srebrna Gwiazdka. Na 
pierwszy rzut oka to spadek – dla-
czego już nie złoto?

M: Prosta analiza rzeczywiście pozwala 
na wyciągnięcie takiego wniosku. My nie 
odczuwamy tego w ten sposób. Za zdoby-
cie Srebrnego Certyfikatu odebrałam zde-
cydowanie więcej gratulacji ze strony śro-
dowiska piłkarskiego, niż przy pierwszym 
cyklu za Złoto. Za powód do dumy uwa-
żamy przy tym także cały okres obowią-
zywania Certyfikatu Złotego, który udało 
się nam utrzymać na równi z akademiami 
klubów ekstraklasy. Program Certyfika-
cji ma dopiero 3 lata, przez cały czas jest 
dopracowywany, korygowany. Odważę się 
na stwierdzenie, że jest to cały czas praca 
na żywym organizmie. Kryteria, które były 

stawiane na początku programu były bar-
dzo łagodne, co skutkowało przyznaniem 
w pierwszym cyklu ponad 1100 certyfika-
tów. W ciągu roku kryteria zaostrzono, co 
bardzo szybko znalazło odzwierciedlenie 
w ilości szkółek pozostałych w progra-
mie – około 360. To pokazuje skalę zmian, 
które nastąpiły w samym programie na po-
ziomie wymagań, jakie stawiane są przed 
akademiami. Wymagania stawiane przed 
klubem aplikującym o Złoty Certyfikat w 
pierwszym cyklu były chyba mniejsze niż 
obecne wymagania dotyczące Brązowego 
Certyfikatu, biorąc pod uwagę czynniki or-
ganizacyjno-kadrowe. Więc jednoznacznie 
chciałabym przyznać, że jesteśmy równie 
dumni z utrzymania Złotego Certyfikatu 
przez cały okres trwania programu, jak 
również z otrzymania „Srebrnej Gwiazdki” 
w III cyklu.

Jakie wymogi przed klubem stawia 

Srebrny Certyfikat i na jak długo jest 
przyznany?

T: Srebrny Certyfikat stawia przed 
klubem wiele wymagań. Należy spełnić 
określone kryteria między innymi w ta-
kich zakresach jak: program szkoleniowy, 

kwalifikacje trenerów, infrastruktura 
sportowa, sprzęt treningowy dla za-

wodników, prezentowanie aktual-
ności i informacji o szkółce. Każ-
dy z tych obszarów kryje za sobą 
precyzyjne wytyczne, które jako 

szkółka musimy realizować. Cie-
szymy się, że przeszliśmy pozytywnie 

przez szereg kontroli spełniając szczegóło-
we wymagania. W III cyklu certyfikacji zo-
stała nam przyznana „Srebrna Gwiazdka”, 
co stanowi dla nas spore wyróżnienie. Jest 
to dla nas jednocześnie motywacja do jesz-
cze cięższej pracy i ciągłego podnoszenia 
własnych umiejętności, a co za tym idzie 
jeszcze lepszego szkolenia zawodników. 
Obecny cykl obowiązywać będzie na lata 
2022/2023.

Jakie korzyści przyniesie to klubowi i 
podopiecznym?  

T: Na korzyści jako klub musimy jesz-
cze poczekać. Mamy swoje wyznaczone 
cele i do nich staramy się dążyć. Najbliższe 
lata pokażą ile z nich udało nam się zre-

alizować. Jako Koordynator 
jestem dobrej myśli. Wie-
rzę, że uda nam się wycho-
wać nie tylko zawodników 
o wysokich umiejętnościach 
techniczno-taktycznych, ale 
przede wszystkim wykre-
ować właściwe postawy spo-
łeczne wśród dzieci i mło-
dzieży.

Ile klubów w Polsce i 
Wielkopolsce objętych jest 
certyfikacją?

M: W związku z tym, że 
do programu można apliko-

wać co roku, obecnie 261 szkółek bierze 
udział w programie. W II cyklu certyfiko-
wane są 32 szkółki, pozostałe to certyfika-
ty nadane na lata 2022/23. W samej Wiel-
kopolsce jest ich 18: 4 złote, 5 srebrnych i 
9 brązowych.

Jakie zadania stawiacie sobie w no-
wym roku?

M: Przed Zarządem w nowym roku są 
wyzwania związane ze stałym wzrostem 
kosztów funkcjonowania klubu oraz z 
rozszerzeniem dostępu do obiektów spor-
towych, które jest konieczne w związku z 
rosnącym zapotrzebowaniem.

T: Zadaniem kadry szkoleniowej jest 
skoncentrowanie się na rozwoju jednostek, 
ponieważ to jednostki tworzą zespoły. Na 
każdego zawodnika patrzymy indywidual-
nie przez pryzmat tego na jakim obecnie 
poziomie są jego umiejętności stricte pił-
karskie, ale także jego ogólny rozwój jako 

SUCHARY ze Srebrnym  
Certyfikatem PZPN
Pod koniec ubiegłego roku Suchary Suchy Las zostały zakwalifikowane do III cyklu certyfikacji 
szkolenia piłkarskiego, przyznawanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
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Celem turnieju było wsparcie finansowe 
zbiórki na operację serca chorej Michalinki 
Greckel, a drużyny walczyły o „Puchar Mi-
chalinki”. W trakcie rozgrywek 
zaprezentowały się następujące 
drużyny: Drużyna Michalinki, 
FC Strzelcy Biedrusko, Zielone 
Wzgórza United, The Trufflers, 
Drużyna Listonosza, Dzbany 
Podolany, ZTB Official, Pyry 
z Warszawskiego, Trąby Jery-
chońskie, PDW, Wojaki, Zespół 
24, La Spartakus, Chłopaki z 
Kłody, Rudy 102, Aurinia Team, 
Szefy Biedrusko, Mg United, 
FC Naturyści, OSP Mrowino, 
La Familia, Asy z B Klasy, FC 
Kościan, Zakon Pewniaczków. 
Zwycięzcami turnieju okazała 

się Drużyna Listonosza w składzie: Paweł 
Orwat, Jarosław Dudkiewicz, Mateusz 
Brzykcy, Michał Klepczuk, Piotr Wilkosz, 
Miłosz Wilkosz oraz Jakub Kowalczyk! 

Serdecznie gratulujemy! Puchary wręczali 
Wójt Gminy Grzegorz Wojtera i były pił-
karz Piotr Mowlik.

Ponadto podczas wydarzenia odbyły się 
liczne animacje dla dzieci, jak np. malo-
wanie twarzy, robienie warkoczyków czy 
też wykonywanie ozdobnych tatuaży. Zre-

alizowany został również kiermasz ciast i 
fantów. Na łasuchów czekała przepyszna 
grochówka. Całość wydarzenia przebiegła 
w przyjaznej atmosferze. Na event przy-
była spora grupa ludzi, która wyciągnęła 
pomocne dłonie.

Do akcji włączyło się mnóstwo spon-
sorów z regionu. Wśród nich znalazły 
się następujące firmy: Animacje dla dzie-
ci, La Spartakus biegowo, Altom Clinic, 
Parafia Biedrusko, Radosław Banaszak, 
Ania Ankiewicz, Jarosław Dudkiewicz, 
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Budow-

lane „BTM” Sp. z o.o., Atelier 
Piękna, Czterech Pancernych, 
Pizzeria Przy Chacie, Pałac 
Biedrusko, Krzysztof Borski 
Chata Polska Biedrusko, Inline 
Poland Sp. z o.o., Murowana 
Goślina, Victory Car’s, Borko 
BHP, Pod Strzechą – Piekarnia 
i Cukiernia, Piekarnia – Cukier-
nia Nowaczyk, Zagrodnicza 
Piekarnia Cukiernia, Pałacowy 
Kącik, Studio Figura Biedru-
sko, Sklep Minisam Biedrusko, 
Firma ASGARD, Stacja Cel 
Biedrsuko. 

Przypominamy, że Michali-

na Greckel to trzyletnia dziewczynka po-
chodząca z Biedruska. Dziecko walczy o 
życie od pierwszego oddechu, ponieważ 
jest poważnie chore. Ma zdiagnozowaną 
ciężką wadę serca – HLHS. To jedna z 
najpoważniejszych wad, która objawia się 
niedorozwojem lewej części serca. Los nie 
jest przychylny dla dziewczynki i jej rodzi-
ców. W tak młodym wieku ma już za sobą 
dwie trudne operacje serca. Żeby mogła 
żyć jak najdłużej konieczna jest trzecia – 
najważniejsza operacja. Na zrealizowanie 
operacji w Genewie potrzebny jest 1 MI-
LION złotych! 

Z ostatniej chwili: Zbiórka zakończyła 
się sukcesem!!!

Mateusz Wilkosz

Turniej Charytatywny dla  
michalinki greckel już za nami!
W weekend 22 -23 stycznia odbył się turniej Charytatywny dla michalinki Greckel z 
Biedruska. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Suchy Las 
Grzegorza Wojtery. Ponadto partnerami wydarzenia byli: KGW Golęczewo, KGW Biedrusko, 
KGW Zdziechowa, KGW Promnice, OSP Zielątkowo, OSP Golęczewo oraz Rada Sołecka.

młodego człowieka. Zdajemy sobie spra-
wę, że u każdego dziecka poziomy te mogą 
być różne, a indywidualizacja procesu 
szkoleniowego pozwala nam na rozpozna-
nie ich potrzeb i dostosowanie prowadzo-
nych działań.

Czy certyfikacją objęte są wszystkie 
roczniki? Czy dla pozostałych roczni-
ków będą te same standardy?

T: Program certyfikacji jest stworzony z 
myślą o najmłodszych grupach wiekowych 
– od Skrzata do Młodzika. W naszej szkół-
ce jest to 9 zespołów, roczniki od 2016 do 

2009. Program szkolenia i wprowadzone 
standardy obejmują jednak klub jako ca-
łość. Również starsze zespoły już teraz 
spełniają wysokie standardy szkoleniowe, 
ponieważ w poprzednich latach były one 
objęte tym programem. Nieprzerwanie sta-
ramy się w jeszcze większym stopniu tak 
udoskonalać proces szkoleniowy dotyczą-
cy wszystkich roczników, aby w dłuższej 
perspektywie osiągnąć zamierzone cele.

 Dziękuję za rozmowę.
 

Mariusz Rembicki



01 •  s t yczeń 202236

piłkarskie Święto piłki nożnej z woŚp 
w suchym Lesie

W jaki sposób Red Box mógł włączyć się 
do wielkiego święta pomagania? Oczywiście 
robiąc jedną z rzeczy, którą robi najlepiej 
w Wielkopolsce, czyli organizując turnieje 
piłkarskie. Wszystkie nasze styczniowe wy-
darzenia były organizowane 
z myślą wspierania Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W tym roku postano-
wiliśmy zaangażować w to 
wspaniałe przedsięwzięcie 
piłkarzy w każdym wieku, 
nawet tych najstarszych.

Turnieje WOŚP roz-
poczęliśmy od weekendu 
15/16 stycznia dwoma piłkarskimi wyda-
rzeniami dla pełnoletnich zawodników: 
Turniejem Firm oraz Halowym Piłkarskim 
Turniejem Oldboyów, a zakończyliśmy 
29/30 stycznia zmaganiami młodych 
piłkarzy.
turniej Firm w piłce nożnej  
– 15 stycznia 

Tegoroczny Turniej był wyjątko-
wy nie tylko z tego powodu, że gra-
liśmy dla WOŚP, ale też dlatego, że 
była to edycja jubileuszowa, dwu-
dziesta. To wielki sukces! Dzięku-
jemy wszystkim zespołom i firmom, 
które do tej pory wzięły udział w 
poszczególnych edycjach turnieju i 
pomogły nam w jego zbudowaniu. 

W XX Turnieju Firm gościliśmy naj-
lepsze zespoły amatorskie z Wielkopolski 
i nie tylko. Swoją obecnością zaszczyciły 
nas 24 zespoły, ponad 250 zawodników 
z: Gniezna, Drezdenka, Skoków, Łodzi, 
Parzęczewa, Wągrowca, Rogowa, Dama-
sławka, Obornik, Poznania. 

Każdy zespół grał z każdym. Po trzy-
nastogodzinnym maratonie piłkarskim 
pierwsze miejsce na pudle zdobył zespół 

Hotel Awo z Gniezna, na drugim 
miejscu znalazł się Z.H. Jóźwia-
kowski, kolejne miejsca zajęły re-
prezentacje firm El Pietz i  Pomax. 
Gratulujemy!
turniej Halowy piłkarski oldboyów  
– 16 stycznia 

Turniej dla młodzieńców 
35+ zorganizowaliśmy po 
raz drugi, po tym jak edycja 
grudniowa spotkała się z tak 
dużym zainteresowaniem. 
Frekwencja dopisała po-
nownie i w II Halowym Tur-
nieju Piłkarskim Oldboyów 
udział wzięło 10 zespołów, 
których skład stanowili za-

wodnicy z dużymi umiejętnościami piłkar-
skimi. W hali Gminnego Ośrodka Sportu 
pojawili się również zawodnicy z ekstra-
klasową przeszłością, a nawet byli repre-

zentanci polscy w piłce nożnej. Wygrała 
ekipa oldboyów Olimpii Poznań, walcząc 
o to miejsce z Avią Kamionki, która stanę-
ła na drugim stopniu podium. W meczu o 
trzecie miejsce spotkały się zespoły Real 
Estate Poznań i ekipa z Pomaxu Oborniki. 
Po zaciętej walce wygrana przypadła pił-
karzom z Poznania.

Turniej odbył się we wspaniałej i spor-
towej atmosferze, co zawsze jest naszym 

celem przy organizacji takich imprez, ale 
dodatkowo też przyniósł nam wielką sa-

tysfakcję w postaci podziękowań od 
uczestników i pytań o kolejne 
edycje rozgrywek. Mamy dla 
wszystkich wspaniałą infor-
mację – kolejny, III już, turniej 
Oldboyów odbędzie się 26 lute-
go. Bukujcie termin!

turniej piłkarski z woŚp 
 dla dzieci i młodzieży  

– 29/30 stycznia 
Wielki Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zarezerwowaliśmy 
dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. 
W tym piłkarskim maratonie wystąpili 
młodzi piłkarze z roczników 2011, 2012, 
2013, 2014 i młodsi. Gościliśmy zespoły 
z: Piły, Stęszewa, Gniezna, Tulc, Dopiewa, 
Zakrzewa, Plewisk, Skórzewa, Komornik, 
Swarzędza, Kostrzyna, Rokietnicy, Lubo-
nia, Brzezna, Kórnika, Niechanowa. Naszą 
gminę reprezentowały dzieci z Biedruska, 
Suchego Lasu, Golęczewa, Chludowa, 
Złotkowa. 

Miejsca w tym szlachetnym turnieju 
były już zajęte na początku grudnia. Wzię-
ło w nim udział 48 zespołów, co stanowi 
ponad 500 uczestników. Dla każdego za-

wodnika przygotowaliśmy dyplom i pa-
miątkowy medal, a dla zespołu puchar. 

W trakcie turnieju przekazaliśmy vo-
ucher „wypracowany” przez piłkarzy 
na rzecz WOŚP. Ponieważ nasza Gmina 
współpracuje ze sztabem WOŚP z zaprzy-
jaźnionej i sąsiedniej gminy Rokietnica, 
przekazaliśmy go na ręce przedstawiciela 
właśnie tego sztabu. Siema Jurek Owsiak z 
Suchego Lasu!!! 

gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej!
Cały Red Box i Red Boxowa Rodzina Piłki nożnej z jurkiem Owsiakiem i Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy!
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Wszystkie nasze imprezy odbywają się 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Suchy Las Grzegorza Wojtery. Cieszymy 
się, że nasze hasło „Sportowa Gmina to 
zdrowa Gmina”, świetnie sprawdza się w 
Suchym Lesie. 
Ferie zimowe z red box piłkarską 
akademią

Zawsze w ferie zimowe i letnie wakacje 
organizujemy półkolonie sportowo-piłkar-
skie. Także w tym roku 45 dzieci spędziło 
na sportowo tydzień ferii na półkoloniach. 
Szczegóły przedstawimy w następnym wy-
daniu „Gazety Sucholeskiej”.
jedenastka roku red box piłkarskiej 
akademii

Jak co roku, przed świętami Bożego Na-
rodzenia rodzice, trenerzy i działacze na-
szego Stowarzyszenia wybierają najlepszą 
Jedenastkę Red Box Piłkarskiej Akademii.

Po długich i burzliwych dyskusjach i 
głosowaniach Jedenastka Roku 2021 wy-
brana przez trenerów i działaczy prze-
stawia się następująco: 

BRAMKARZ – Mateusz Jaruszewski, 
OBROŃCY – Miłosz Gawroński, Aleks 
Graczyk, Wojciech Polus, Stanisław Sto-
dolny, POMOCNICY – Oskar Lignowski, 
Wojciech Kowal, Antoni Dejmek, Kacper 
Czerniejewicz, NAPASTNICY – Hubert 
Kmieciński,  Adam Grembecki.                                       
 

jedenastka roku 2021 wybrana przez 
rodziców:

BRAMKARZ – Artur Walczak, 
OBROŃCY – Franciszek Sadzak, Igor 
Nowakowski, Julian Piechowiak, Stani-
sław Łabędzki, POMOCNICY – Wojciech 
Stróżyk, Michał Zemlak, Ignacy Jagusiak, 
NAPASTNICY – Adrian Walczak, Maks 

Zabłotny, Stanisław Dworczyk. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i ży-

czymy dalszego rozwoju sportowego!
 stowarzyszenie kultury Fizycznej 
red box – nadchodzące wydarzenia
• 26 luty – III Turniej Oldboyów
•  27 luty – Turniej Piłkarski dla dzieci  

i młodzieży
Wszelkie informacje na www.redboxpilkar-

skaakademia.pl. Po szczegóły udziału i zgło-
szeń na wszystkie wydarzenia zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego: 730 992 478. 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Red Box

Referat Zamówień Publicznych i Środ-
ków Zewnętrznych po raz kolejny zorga-
nizował akcję promującą zdrowy styl ży-
cia oraz ochronę środowiska. Tym razem 
została ona przeprowadzona w dwa piątki 
grudnia i jeden stycznia. Wszyscy, którzy 
spełnili zasady zabawy 
zostali uhonorowani 
nagrodami w postaci: 
bidonu, szelek odbla-
skowych, ekotorby oraz 
odblasków na szprychy.  
By otrzymać „worek” 
nagród wystarczyło 
w wyznaczonym dniu 
pod postem o akcji na 
FB Gminy Suchy Las 
zamieścić zdjęcie ze 

swojej drogi np. do szkoły czy pra-
cy, oczywiście bez samochodu. 

Nagrody zostały zakupione ze środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 w ramach promocji projektu 
pn. „Rozbudowa powierzchni dróg rowe-
rowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w 
Suchym Lesie polegająca na budowie ście-
żek rowerowych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą”.

warto przyłączyć się do akcji!
Pieszo, rowerem, komunikacją publiczną – autobusem lub pociągiem. Wśród mieszkańców 
gminy nie brakuje osób, które na co dzień przemieszczają się w taki właśnie sposób. 
Przekonać się można było o tym dzięki akcji „Piątki bez samochodu”, organizowanej przez 
urząd Gminy Suchy Las. 
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Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę.
ANDRZeJ KlePKA 

zmarł w wieku 45 lat.
W Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, w Referacie  

Budowlano-Inwestycyjnym pracował od 2018 roku.
Był sumiennym pracownikiem, skromnym  

i miłym człowiekiem – takim pozostanie w naszej pamięci.

Żonie, Córce i pozostałym Bliskim
szczere wyrazy współczucia i słowa wsparcia

składa
Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

***

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
ks. Jan Twardowski

Pani Bogdanie Sulińskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
oraz słowa wsparcia i otuchy

składają
koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół

im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
w Biedrusku

***
Panu Piotrowi Klawiterowi z firmy Cedrus

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci  
MAMY

składa
Wójt Gminy Suchy Las 

z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

***
Panu Dariuszowi Raczyńskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MATKI

składa
Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego 

 Urzędu Pracy w Pile

Nie ma Go z nami, ale pozostanie  
na zawsze w naszych sercach.

Koordynator Klubu Seniora „Dębowy Liść”  
– filia Biedrusko wraz z członkami klubu

***

Z wielkim żalem i smutkiem  
na początku stycznia pożegnaliśmy

ŚP. ZYGMUNTA URBANIAKA.
Pan Zygmunt był osobą aktywną społecznie.  

Niezwykle pozytywną i uczynną. Angażował się  
w szereg inicjatyw na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Znany i ceniony m.in. za działalność w środowisku 
senioralnym i artystycznym.  

Był członkiem Klubu Seniora „Dębowy Liść”  
oraz inicjatorem i kierownikiem zespołu  

„Dębowy Liść”, działającego przy klubie. 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Przyjaciołom

składa
Wójt Gminy Suchy Las  

Grzegorz Wojtera
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

***

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ZYGMUNTA URBANIAKA
wieloletniego uczestnika Klubu Seniora  

„Dębowy Liść”, kierownika zespołu śpiewaczego  
„Dębowy Liść”, naszego przyjaciela.

Wyrazy głębokiego współczucia  
Rodzinie i Najbliższym składa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Sylwia Malendowska wraz z pracownikami



1

A k c j A  i n f o r m A c y j n A

Rozliczając swój PIT w miejscu  
zamieszkania sprawiasz, że Nasza  
Gmina z roku na rok staje się piękniejsza. 
Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz miejsce 
swojego zamieszkania i wskażesz urząd skarbowy właściwy 
miejscowo dla Twojej gminy!
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e-mail: grube@grube.pl
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Suchy Las   tel. 502 313 613   www.rombud.pl   

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE domów

KUPIĘ ziemię rolną i działki budowlane
DOMY na sprzedaż w Suchym Lesie

6666 p

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

AUTORYZOWANY SERWIS
•  przegl dy i naprawy gwarancyjneg yj

i pogwarancyjne 
urz dze  marki 
Stihl i Viking.

•  przegl dy okresowe 
i naprawy urz dze  
z silnikami Briggs&Stratton. atton

Zapraszamy w dni robocze 8-17 w soboty 8-14.

Wykonujemy:
• wiadectwa energetyczne budynków, lokali - PROMOCYJNE CENY

• pomiary, odbiory instalacji elektrycznych
•  pomiary, badania nat enia o wietlenia - ogólnego, 

stanowiskowego, awaryjnego
• monta , naprawa instalacji elektrycznych

www.energo-winstal.pl

ENERGO WINSTAL, mgr in . Micha  Wieland
62-001 Chludowo, ul. Za Parkiem 10, tel. 502 460 544

info@energo-winstal.pli f @ i t l l@@@@@@@@@ gggggggggggggg ppppppppppppppppppp
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Wybór bezpośrednio
z pola

Zielątkowo, ul. Leśna 14144

tel. 694 970 88770000

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamie ska

specjalista protetyki stomatologicznej
• stomatologia estetyczna
• odbudowa estetyczna koron z bów
• licówki
• wk ady koronowe – inlay
• korony porcelanowe
• protezy bezklamrowe
• endodoncja 
• rentgen stomatologiczny

Plac Grzybowy 22 
62-002 Z otniki

tel.: 61 811 60 98
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00

śr., pt. 9.00 – 16.00
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tel. 502 313 613   www.rombud.pl
Suchy Las, ul. Kubackiego 43

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

BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE
OPTYMALIZACJA

 kosztów budowy

KUPIĘ działki budowlane
DOMY na sprzedaż 

tel. 501 770 921

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

zlokalizowane w dobrym punkcie 
na terenie poznania, stali klienci.

USŁUGI  
OGRODNICZE!

NA SPRZEDAŻ

Olga Lipczyńska    
ul. Warsztatowa 1, 62-002 Suchy Las  •  hello@olgalipczynska.pl

SMART METAMORFOZA • luty - marzec 2022 
Zrób to dla siebie • metamorfoza train smart & feel happy 

• 8 tygodni • 8 treningów personalnych • 8 zajęć grupowych w Studio 
Balance Movement • 2 plany żywieniowe • 2 konsultacje dietetyczne 
• dostęp do prywatnej grupy treningowej na fb • udział w warsztatach 
joga twarzy, automasaż i kinesiotaping




