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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku
wszystkim naszym Przyjaciołom i Klientom
spełnienia wszystkich planów i marzeń
życzą
Prezes Zarządu Edward Miśko
i Pracownicy ZKP Suchy Las Sp. z o. o

Zdrowych i Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim mieszkańcom
gminy Suchy Las
życzy
Prezes Zarządu
Zakładu Gospodarki
Komunalnej
Suchy Las
Jerzy Świerkowski
wraz z pracownikami
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
zespół MIO-DENT STOMATOLOGIA składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia jako
podstawy wszystkiego! Mimo wyjątkowych
okoliczności, życzymy dużo spokoju, odpoczynku
od szaleństw codzienności w rodzinnej
atmosferze, a w Nowym 2021 roku, po prostu
powrotu do normalności w pełnym zdrowiu!
Zespół MIO-DENT STOMATOLOGIA

MIO-DENT STOMATOLOGIA
UL. MŁODZIEŻOWA 11
62-002 SUCHY LAS
+48 662 821 515
WWW.MIO-DENT.PL

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom
radości, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności.
Zespół Mezopuls
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Szanowni Państwo!

druk-plus.pl

Naszym Klientom oraz Czytelnikom Magazynu
życzymy
Wesołych oraz pełnych radości i codziennego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będzie to czas wytchnienia i poszukiwania wewnętrznej harmonii.
A zdrowie i szczęście niechaj Państwu dopisują na każdym kroku w 2021 roku.
KRÜGER PLUS SKRZYPCZAK Spółka Jawna
ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k/Poznania

+4

Arkadiusz Bryś organizują wolontariuszy, którzy
pomagają starszym osobom w sprawunkach. Pomagajmy sobie, nie tylko w grudniu! Niech nikt nie
będzie sam!
A skoro już o przewodniczącym Dudkiewiczu
mowa, zachęcam też Państwa do przeczytania
materiału o bardzo ciekawym konkursie fotografii
przyrodniczej. To znaczy nie do końca przyrodniczej, ale… Zresztą przeczytajcie Państwo sami!
Zima to nie tylko rodzinne spotkanie przy
choince. To także sezon morsowy. W niniejszym
numerze prezentujemy Państwu krótki reportaż
z pierwszej w tym sezonie kąpieli morsów z Poznania oraz ze Złotnik. A wśród pluskających się
w Jeziorze Kierskim morsów jak zwykle brylowała
znana i lubiana sołtys Ewa Korek.
Nasz dziennikarz Krzysztof Ulanowski pluskał się dla odmiany w morzu. Nie, nie morsował
w grudniu w nadbałtyckim Mielnie. Skakał z pokładu żaglówki w błękitną toń Adriatyku.
Pod koniec września, kiedy woda była jeszcze bardzo ciepła. O adriatyckich wojażach naszego dziennikarza poczytacie więcej w niniejszym numerze. Czyta się to równie dobrze jak
majowy reportaż Krzysztofa z podróży po Chinach. Życzmy sobie, żebyśmy w przyszłym
roku mogli wszyscy bez przeszkód pojechać na równie fajne wakacje, czy to na Daleki
Wschód czy to na południe Europy!
Drodzy Państwo, z okazji Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego co najlepsze,
przede wszystkim zdrowia, ale też hojnego Gwiazdora i spełnienia pragnień. Nabierzcie sił
i naładujcie akumulatory. A po rodzinnym posiłku i spacerze wypoczywajcie oddając się
lekturze naszego „Magazynu”.

fot. Paulina Dubert, www.paulinadubert.pl

Kompleksowa
obsługa poligraficzna
Twojej firmy

Podoba się Państwu nasza okładka? Bo nam w redakcji bardzo. Dziękujemy Ninie
i Poli za cierpliwe pozowanie do zdjęć, studiu fotoadamix.com za piękne zdjęcie i ekipie
z Leroy Merlin za aranżację.
Proszę państwa, w tym numerze polecam Wam zarówno wywiad z wójtem Grzegorzem Wojterą, jak i wywiad z byłym zastępcą wójta, a obecnym prezesem gminnej spółki
ZGK, czyli Jerzym Świerkowskim. Do tego wywiady tematycznie do siebie bardzo pasują.
Wójt mówi o zieleni w gminie, zaś prezes o gospodarce odpadami. Oba tematy dotyczą
zatem ochrony środowiska, co dziś jest bardzo na czasie. Poczytajcie!
W wywiadzie z naszym dziennikarzem wójt mówi m.in. o drzewach przy ulicy Młodzieżowej. Temat tej ulicy, wycinki lip i nowych nasadzeń po raz kolejny powrócił też podczas sesji Rady Gminy.
Wójt wypowiada się także w osobnym tekście, na stronie przygotowanej przez Urząd
Gminy. Informuje tam, w jaki sposób urząd podszedł do walk z pandemią. Walka ta to nie
tylko zdalne nauczanie, ale także pomoc dla przedsiębiorców oraz pewne oszczędności,
jeśli chodzi o inwestycje.
O ekologii dużo się myśli nie tylko w Suchym Lesie, ale i na terenie całego powiatu
poznańskiego. Ostatnio powiat współfinansował zakup dymobusu dla Wydziału Ruchu
Drogowego KMP w Poznaniu. Dzięki temu zakupowi jakość powietrza w naszym regionie powinna się poprawić.
Co poza tym dziś jest na czasie? Oczywiście przygotowania do Bożego Narodzenia.
Tym razem wielu z nas usiądzie przy choince w gronie mniej licznym niż zazwyczaj. Pandemia sprawiła, że rzadziej się odwiedzamy. Miejmy nadzieję, że w roku przyszłym będzie
już bardziej normalnie.
Póki co jednak obawiamy się zarażenia groźnym drobnoustrojem. Słusznie zachowujemy ostrożność, niech jednak ten uzasadniony lęk nie zabije w nas radości z przeżywania
Bożego Narodzenia.
Od nas przecież zależy, czy ciepło zagości w naszych sercach. Czy będziemy dla siebie
nawzajem życzliwi. Bo przecież nie trzeba dawać sobie drogich prezentów. Stół też nie
musi uginać się od ciężaru półmisków.
Wystarczy zapach drzewka, zapach barszczu z uszkami lub zupy grzybowej. To wszystko plus uśmiech na twarzy i rodzinne rozmowy tworzy właśnie niepowtarzalny nastrój.
Pławiąc się w rodzinnym cieple nie zapominajmy jednak o potrzebujących. O seniorach, którzy z powodu choroby COVID-19 czy też innych schorzeń nie mogą samodzielnie wyjść z domu, żeby zrobić zakupy. Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz oraz

Zdrowych i spokojnych świąt!

W numerze polecamy:
Nasz pływający dom na
błękitnych wodach Adriatyku

14
Wydawca
Media Consulting
ul. Borówkowa 2b/3,
62-002 Suchy Las
NIP: 514-010-57-01
Redakcja
Sucholeski Magazyn
Mieszkańców Gminy
www.sucholeski.eu
Redaktor naczelna
Agnieszka Łęcka
agnieszka.lecka@sucholeski.eu
tel. 669 69 00 36
Redagują
Krzysztof Ulanowski
Piotr Górski
Fotografia
Dawid Flieger
Jarosław Ślęzak
Maciej Łuczkowski

Okładka
fot. Adam Wawrzyniak, fotoadamix.com
Reklama
reklama@sucholeski.eu
Koordynator marketingu i reklamy
Agnieszka Łęcka, 669 69 00 36
agnieszka.lecka@sucholeski.eu
Maciej Łuczkowski
maciej.luczkowski@sucholeski.eu
Skład
Gamma Aleksander Urbański
ul. Jawornicka 8/224, 60-161 Poznań
Druk
DRUKMA
ISSN 2084-8048
Nakład 6500 egz.

ZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,
OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

6

Sucholeski.EU

grudzień 2020

nr 12 (107)

24

Nowe twarze w zimnej wodzie

nr 12 (107)

grudzień 2020

Piękna przyroda w obiektywie
sucholeskich rowerzystów

20

„Dymowóz” rusza na drogi

28

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy

7

WYWIAD / REKLAMA

WYWIAD

Na betonie kwiaty nie rosną
Z wójtem Grzegorzem Wojterą rozmawiamy o lipach,
źdźbłach trawy, częściach biologicznie czynnych, terenach
rekreacyjnych, lex Szyszko, klinach zieleni oraz o drodze na
Strzeszynek.
– Można chyba jednak obie te funkcje pogodzić?
– Konsensus jest możliwy, o ile
postaramy się rozwiązać problem na
etapie planowania. Bo na etapie wykonania jest już często za późno.
– Spór o zieleń znów powrócił przy
okazji budowy sklepu Aldi.
– Przy każdej rozpoczynającej się
inwestycji pojawiają się głosy i wnioski, że lepiej, żeby na danej działce była
zieleń.
– Czy to są głosy tej samej grupy
osób?
– Nie, to są różne głosy.
– A da się coś zrobić, jeśli to prywatny inwestor buduje sklep?
– Jeśli jest plan miejscowy, to odnosimy się do tego planu. Staramy też
jednak wsłuchać w głos obywatela. Na
etapie planowania dla każdej działki przewidujemy część biologicznie
czynną. Dotyczy to również działki,
na której stoi Aldi.
– Co oznacza to określenie?
– To po prostu część wydzielona
po to, żeby działka oddychała. Część
nieprzeznaczona ani pod zabudowę,
ani pod obsługę komunikacyjną, jak
parkingi czy drogi dojazdowe. Tej
części nie można zabetonować, choć
nie oznacza to zakazu jakiegokolwiek
utwardzenia. Plan miejscowy nie narzuca, czy mają tam zostać zasadzone
drzewa i krzewy czy też może założony trawnik, kwietnik, zasadzone byliny. Mogą tam stanąć klomby.

fot. Archiwum Urzędu Gminy Suchy Las

– Mamy rozmawiać o zieleni, więc
powrócę na chwilę do sporu
o lipy na skrzyżowaniu Obornickiej
i Młodzieżowej. Czy w dobie ocieplenia klimatu nie byłoby lepiej tak
planować inwestycji, żeby nie trzeba było wycinać drzew?
– Nie chciałbym przesadzić, że należy chronić każde źdźbło trawy, jednak zgadzam się, że wartością samą
w sobie jest każde drzewo, każdy teren leśny czy parkowy. Zieleń to nasz
naturalny zasób tlenowy, jak również
siedliska cennych gatunków. Jednak
w przypadku drzew rosnących na
obszarach zurbanizowanych dochodzi czasem do sytuacji, kiedy władze
samorządowe nie bardzo mają wybór.
Bo po prostu dochodzi do konfliktu
wspomnianej wyżej wartości z tym,
co jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania społeczności, która
dany teren zamieszkuje i rozwija na
nim swoją aktywność społeczną czy
gospodarczą.
– Jak władze samorządowe taki konflikt rozwiązują?
– Jeżeli istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego,
to władza wykonawcza sięga do tegoż planu. W przeciwnym razie – do
decyzji o warunkach zabudowy dla
tego terenu. Patrzymy, jaki na danym
terenie jest plan odnośnie funkcjonowania zieleni. Jeżeli prawo miejscowe
przewiduje tam zabudowę, to zieleń
musi ustąpić.
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– Jak dużą część działki stanowią takie zielone płuca?
– W naszych planach miejscowych
przyjmujemy, że powinno to być od 15
do 30 proc. powierzchni całej działki.
– A co może zrobić grupa obywateli,
która chciałaby mieć w Suchym Lesie park?
– Każdy ma prawo kupić nieruchomość i obsadzić ją zielenią.
– Wielu ludzi tak robi. Zakłada ogrody, które następnie uprawia.
– Ale są to ogrody przy domach.
Zdziwiłbym się, gdyby ktoś kupił
działkę za kilka milionów, zasadził
tam krzewy i drzewa, a następnie udostępnił ten teren mieszkańcom.
– Musiałby to być miliarder-filantrop. Załóżmy czysto teoretycznie,
że Aldi postanowiłby nie budować
sklepu, tylko założyć na swojej
działce park. Mógłby to uczynić?
– Taki park z altanami i estradą?
Nie, plan zagospodarowania na to nie
pozwala. Ale właściciel może posadzić drzewa, bo tego plan nie zabrania.
Wiele jest działek pod produkcję czy
usługi, na których dzisiaj rosną drzewa.
Na niektórych działkach w Chludowie czy Zielątkowie plan miejscowy
przewiduje usługi, tymczasem rolnicy
nadal uprawiają tam ziemię.
– Przypomnijmy, że sto lat temu
w sąsiednim Poznaniu to władze
publiczne zadbały o utworzenie
czterech klinów zieleni, mających
za zadanie przewietrzanie miasta
i zatrzymywanie wody.
– Również gmina Suchy Las przeznacza w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny
pod zieleń publiczną. I tych terenów
nie sprzedajemy.
– Jakieś przykłady?
– Chociażby teren rekreacyjny pomiędzy ulicą Szkółkarską a Powstańców Wielkopolskich, czyli tam, gdzie
jest górka saneczkowa. Albo teren pomiędzy Nizinną i Borówkową.
– Czyli tam, gdzie miał powstać skatepark.
– Nie powstanie jednak. Docelowo
powstanie tam teren rekreacyjno-parkowy: zieleń, alejki, ławki.
– To teren podmokły.
– Poradzimy sobie z tym.
– A w innych jednostkach pomocniczych?
– Na osiedlu Suchy Las-Wschód
mamy teren rekreacyjny przy ulicy
Bogusławskiego, czyli tam, gdzie jest
Ryga i pumptrack. W Golęczewie
i Złotnikach Wsi mamy są tereny przy
stawach. W Biedrusku mamy zalew
na osiedlu Błękitny Staw. Gmina ten
teren kupiła. Myślimy też o zakupie
kolejnych działek. Są takie miejsca,

które chętnie byśmy nabyli i zagospodarowali pod rekreację.
– Proszę uchylić rąbka tajemnicy.
– Nic więcej na razie nie powiem.
Cała sztuka polega na tym, żeby kupić działkę w najlepszym, możliwym
momencie. Żeby za nią nie przepłacić.
Cena musi być optymalna, nie przekroczyć bezpiecznej granicy. A tą granicą jest funkcja nieruchomości.
– Rekreacja niekoniecznie musi
oznaczać zieleń.
– Najczęściej w planach piszemy
„usługi sportu i rekreacji z towarzyszącą zielenią publiczną”. Ewentualnie
w odwrotnej kolejności. Na takich
działkach powstają boiska lub inne
urządzenia sportowe, ale nasadzana
jest też zieleń.
– Bywa, że mieszkańcy mają do gminy pretensję o wycinkę drzew na
terenie, który do gminy nie należy,
tylko np. do Lasów Państwowych.
– Oczywiście, lasek przy osiedlu
Grzybowym należy do Lasów Państwowych. Zapytałbym jednak, kiedy
Lasy Państwowe wycinają drzewa.
Poza okresem tzw. „Lex Szyszko”, kiedy cięto bez kontroli, teraz wycinka
nie jest jakąś fanaberią leśników, nadużywaniem uprawnień przez urzędy
czy instytucje, ale planowaną gospodarką leśną.
– Twierdzi Pan, że lex Szyszko już nie
obowiązuje?
– Nie obowiązuje. Kontrola została przywrócona. Tnie się tam, gdzie
trzeba. Gospodarka leśna oparta
jest na planach urządzenia lasu. Jeśli
według takiego planu dana działka
ma przynieść 100 m3 drewna, to ten
plan jest realizowany. Spacerowicz
widzi piękną, 80-letnią sosnę. Lasy
Państwowe widzą surowiec. Nam
drzewo daje cień, jest elementem
kompozycji krajobrazu, doceniamy
piękno jego korony. Z punktu widzenia Lasów Państwowych drzewo
osiągnęło wiek rębny, zaś drewno ma
teraz najlepsze właściwości, by wykorzystać je w meblarstwie.
– A spacerowicz stracił cień.
– Ale w miejsce tej sosny posadzona
zostanie jej następczyni. Nikt tam nie
postawi fabryki, pojawi się tam nowy
drzewostan.
– Ludzie mają też pretensje do gminy,
kiedy wycina się drzewa na poboczach dróg. Ale bywa, że są to drogi
powiatowe.
– Niezależnie od tego, czy droga
jest powiatowa czy gminna, wycinka
zazwyczaj ma związek z bezpieczeństwem. Pod ziemią znajduje się całe
kłębowisko rur i przewodów: gazociąg, wodociąg, światłowód. Cała
infrastruktura. A drzewo ma skompli-

kowany system korzeniowy. Pół biedy,
– To prawda. A stuletnie drzewo, Mogłaby, jednak takie drzewo jest 50
kiedy korzenie rozsadzą wodociąg. które się przewróci, może kogoś zabić. razy droższe niż sadzonka, a może się
Gorzej, kiedy zagrożona jest sieć gazo- – Wycięte drzewo nie pochłania już nie przyjąć.
wa. Takie drzewo trzeba usunąć, choć dwutlenku węgla i nie produkuje – Trwała też walka o przesadzenie
drzewa żal.
tlenu.
lipy z ulicy Młodzieżowej.
– Bywa, że właściciele działek wno– Ale my nie zapominamy o wy– I przesadziliśmy ją, choć było to
szą o pozwolenie na ścięcie drzewa ciętym drzewie. Na terenie gminnym kosztowne. Nadal jest ryzyko, że drzena swoim terenie.
wycinkę rekompensujemy, nasadzając wo uschnie. Przesadzenie 60-letniego
– Najczęściej wtedy, kiedy kilku- najczęściej trzy młode drzewka.
drzewa oraz zapewnienie mu trzyletdziesięcioletnie drzewa rosną zbyt – Które jednak produkują mniej tle- niej opieki to koszt ok. 20 tys. zł brutto.
blisko domów i stają się zagrożeniem. nu, bo mają mniejszą powierzchnię – Wspomniałem o czterech klinach
Bo są kruche, bo pojawiają się pierw- liści.
zieleni. Częścią klina zachodniego jest
sze rozłamy czy odłamy. Bo silny wiatr
– Ale za 20 lat będą produkowa- Strzeszynek, dla mieszkańców naszej
grozi przewróceniem drzewa.
ły tyle samo tlenu. Wie pan, czasem gminy popularny cel wycieczek rowe– A w związku z ociepleniem klimatu mieszkańcy pytają, czy gmina nie rowych. Mieszkańcy ci już dość długo
silnych wiatrów jest coraz więcej.
mogłaby zakupić 15-letniego drzewa. czekają na otwarcie przejścia przez tory.

– To prawda, podczas ładnej
pogody codziennie ulicę Wałecką
przemierza po kilkaset osób. Akurat
wczoraj na przejściu kolejowym zostały założone rogatki. Wczoraj też
miało miejsce spotkanie przedstawicieli gminy Suchy Las i PKP PLK.
Wiem, że wszystko to trwało długo,
ale władze Poznania i Suchego Lasu
zrobiły ze swojej strony wszystko.
Cała reszta była już w rękach PLK.
Mam nadzieję, że już w najbliższych
dniach zostaną zdjęte tablice z napisem „Przejścia nie ma” [tak też się
stało – przyp. red.].
Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą pełne magii i rodzinnego ciepła,
a Nowy Rok 2021 okaże się łaskawy,
pełen zdrowia i dobrej energii.
Marian Adamski
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

nr 12 (107)

Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

grudzień 2020

Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy

9

WYWIAD / REKLAMA

WYWIAD

„Bobra” przez błoto
nie przeciągniesz
Z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzym
Świerkowskim rozmawiamy o tym, co robić z domowymi
odpadami i jak je segregować.

fot. Maciej Łuczkowski - więcej na FB/sucholeski

- Co dla zwykłego mieszkańca ozna- - Co to za miejsca?
cza nowy Regulamin utrzymania
- W zależności od tego, czy mamy
czystości i porządku na terenie gmi- do czynienia z zabudową jednorodzinny Suchy Las?
ną czy wielorodzinną, jest to wyzna- Rada Gminy przyjęła nową czone miejsce na terenie nieruchomouchwałę, co było konieczne, bo ści albo przed posesją, albo na terenie
zmieniła się ustawa. Sejm nałożył na osiedla. W tym pierwszym przypadku
rady miast i gmin obowiązek dosto- właściciel wystawia przed posesję
sowania regulaminów do zmienio- pojemniki na odpady zmieszane i bio
nej ustawy z 6 września 2019 roku, oraz worki z surowcami wtórnymi.
obowiązek zmiany regulaminów W drugim przypadku w miejscu grodo 6 września br. Dla mieszkańców madzenia odpadów stoją pojemniki
zmieniło się przede wszystkim jedno. i kontenery.
W poprzedniej uchwala był dość nie- - Kiedy wystawia?
jasny zapis dotyczący miejsc groma- Wieczorem w dniu poprzedzajądzenia odpadów (MGO). Teraz zapis cym dzień odbioru odpadów lub najzostał sprecyzowany.
później w dniu odbioru przed godz.
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7.00 rano. O tym, kiedy jest dzień wy- Mamy duże samochody, trudno
wozu, mieszkańcy wiedzą, bo wynika nimi wjechać na teren posesji, bez
to z harmonogramu.
ryzyka uszkodzenia bramy. Prosimy
- Co to są odpady bio?
więc o wyrozumiałość. Co więcej,
- Odpady biodegradowalne, czy- przed wieloma domami stoją ogródli odpady roślinne (np. trawa, liście, ki śmieciowe. Często są one na tyle
obierki warzyw, rozdrobnione gałęzie, małe, że wyciągniecie jednego pooraz skorupki od jajek). Mięso, kości jemnika wymaga wyciągnięcia rówi tłuszcz nie są zaliczane do tych odpa- nież pozostałych. Dlatego prosimy,
dów. Za długo się rozkładają, a po tym żeby przed dniem wywozu wystawić
są źródłem odorów. Dlatego wrzuca- właściwy pojemnik poza ogródek.
my je do odpadów zmieszanych.
Do końca grudnia br. roześlemy do
- Odpady roślinne, czyli również po- mieszkańców ulotki z powyższymi
cięte gałęzie?
informacjami. Po Nowym Roku
- Tak, rozdrobnione w rozdrabnia- nie będziemy już zabierać odpadów
czu lub pocięte na odcinki do 15 cm. niewystawionych przed posesję.
Jeżeli ktoś chce oddać duże, nieroz- Jeżeli ktoś będzie chciał, żebyśmy
drobnione gałęzie, może przywieźć je podjechali powtórnie, bo np. zaspał
na PSZOK do Chludowa. Odbierze- i wystawił odpady już po godz. 7.00,
my za darmo, ale pocięcie kosztuje sto to podjedziemy, ale za opłatą. Zasazłotych za 1 tonę.
dy całej sfery gromadzenia i odbioru
- Kiedy można przyjechać na opisane są właśnie w nowym RePSZOK?
gulaminie, paragraf 11, cyt.„Przez
- PSZOK przy ulicy Golęczewskiej zapewnienie dostępu rozumie się
w Chludowie jest czynny od ponie- wystawienie pojemnika i/lub wordziałku do soboty. W poniedziałki ków przed nieruchomość najwczew godz. 8.00-17.00, od wtorku do śniej w dniu poprzedzającym odbiór,
piątku w godz. 8.00-15.00, a w soboty najpóźniej do godziny 7.00 w dniu
w godz. 9.00-12.00.
odbioru”.
- Podobno nie wszyscy mieszkańcy - A jak to wygląda na terenie zabudowystawiają pojemniki na zewnątrz. wy wielorodzinnej?
Niektórzy zapraszają pracowników
- W tym przypadku za przygotoZGK na swoje posesje.
wanie MGO najczęściej odpowiadają
- Niestety. Jedna osoba nawet poszczególne wspólnoty mieszkanionapisała do nas maila, że pojemni- we. Kontenery powinny być ustawioki stoją za domem. I opisała ścieżkę, ne w takim miejscu, by była tam możktórą można do nich dojść. Tymcza- liwość podjechania i ich zabrania.
sem do naszych obowiązków nie na- Miejsca te powinny być utwardzone,
leży wchodzenie na teren posesji. Są a najlepiej zadaszone.
też osoby, które sobie nie życzą, aby - Dlaczego?
ktoś chodził po ich nieruchomości.
- Bynajmniej nie tylko dlatego,
My to rozumiemy, nie chcemy, aby że utwardzone miejsce wygląda
cokolwiek zarzucać pracownikom. bardziej estetycznie. Wypełnione
Proszę zrozumieć, że mamy do ob- szkłem „bobry”, czyli pojemniki na
służenia ponad 18 tys. mieszkańców, czterech kółkach, o pojemności 1100
kilkaset nieruchomości dziennie. litrów, są ciężkie. Jeśli grunt rozmięknie po deszczu, pracownicy takiego
bobra nie wypchną. Poza tym ciężki
pojemnik zagłębia się w rozmiękłym
gruncie. Jeżeli odcieki z odpadów
zmieszanych spłyną do gruntu, to
zanieczyszczą środowisko. Szkoda
jest mniejsza, kiedy odcieki spłyną
po kostce do kanalizacji deszczowej.
A daszek też chroni przed deszczem.
Ktoś uważa, że nasze wymagania to
fanaberia? Zapraszamy, żeby pojeździł z nami jeden dzień i przepychał
pojemnik ze szkłem. Tymczasem
zamierzamy wspólnotom mieszkaniowym dać do wiosny przyszłego
roku czas na wykonanie utwardzonych miejsc gromadzenia odpadów.
Zdajemy sobie przecież sprawę, że to
kosztuje.
- Jak duże powinno być takie stanowisko?

- Jeśli chodzi o zabudowę wie- Wszystkie odpady komunalne,
lorodzinną, to odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domoodbieramy co tydzień, nie częściej. wych, czyli np. również puszki po
Powinno być więc tam miejsce na farbie, jeśli malowaliśmy mieszkawystarczającą liczbę pojemników, nie. Wszystkie rodzaje odpadów
bo inaczej pojemniki się przepełnią. wyszczególnione w regulaminie
A my nie mamy obowiązku sprzątać i ustawie. Pełnej puszek przyczepśmieci, które leżą dookoła. Bez pro- ki z firmy malarskiej już jednak nie
blemu natomiast dostawimy dodat- przyjmiemy. Może to być jednak 20
kowy pojemnik. Ale musi być na ten zużytych żarówek, które ktoś zbierał
pojemnik miejsce!
przez dłuższy czas. Może to być mały
- Powróćmy może na osiedle dom- sprzęt AGD, jak np. suszarki. Może to
ków jednorodzinnych.
być gruz z remontu mieszkania lub
- Na części posesji znajdują się podjazdu. Albo stare panele, które
kompostowniki, ale na większości właśnie wymieniliśmy na nowe. Na
nie. Jeśli kompostownika nie ma, PSZOK można oczywiście zawieźć
podstawiamy brązowy pojemnik na także odpady wielkogabarytowe, jak
dwóch kółkach, o pojemności 240 zepsute lodówki, telewizory, stare
litrów, na odpady bio.
meble. Rocznie można też z jednego
- A jeżeli ktoś ma duży ogród, produ- gospodarstwa domowego przywieźć
kuje dużo ściętej trawy i pojemnik osiem zużytych opon. Mamy tylko
o tej pojemności nie wystarczy?
prośbę, żeby nie przyjeżdżać po go- Wtedy musi mieć własny, drugi lub dzinach pracy i nie zrzucać odpadów
następny pojemnik, który może kupić przed bramą, na pobocze.
u nas. Może też kupić go gdzie indziej, - A co jeśli ktoś uparcie przywozi odale to nie może być byle jaki pojemnik. pady z własnej firmy?
Musi istnieć możliwość jego mecha- Nasi pracownicy są doświadczeni
nicznego opróżnienia, innymi słowy i inteligentni. W zdecydowanej więkmusi on być kompatybilny ze śmieciar- szości są to też mieszkańcy gminy.
ką. Dodatkowe pojemniki opróżnimy Znają mieszkańców. Zorientują się,
bez dodatkowej opłaty. Mieszkańcy kiedy ktoś przywiezie odpady z firmy.
mogą dostarczyć do PSZOK w Chlu- Taka osoba zachowuje się nieuczciwie
dowie, nieograniczoną ilość odpadów nie tylko wobec nas, ale przede wszystbio, bez jakiejkolwiek opłaty, z wyjąt- kim wobec swoich sąsiadów, wobec
kiem gałęzi nierozdrobnionych. Za roz- całej naszej społeczności, która przedrobnienie jest opłata.
cież płaci za funkcjonowanie systemu
- Niektórzy podobno zamiast pojem- gospodarowania odpadami. A jeżeli
ników wolą korzystać z worków. Po- komuś nie przeszkadza, że zachowuje
dobno biodegradowalnych.
się nie fair? No cóż, zawsze możemy
- Worki nie wchodzą w grę. Te sprawdzić, czy jego firma ma umowę
niby biodegradowalne wyglądają na wywóz śmieci. Bo powinna mieć.
jak zwykłe foliowe. Według pro- - Co ma zrobić ktoś, kto nie ma saducentów rozkładają się po dwóch mochodu lub ma zbyt małe auto, by
tygodniach, tymczasem jeden zmieścić do bagażnika stare panele
z takich worków leży u nas już kilka czy starą szafę?
miesięcy i w ogóle nie ma zamiaru
- Taki mieszkaniec może zamówić
się rozłożyć.
płatną usługę wywozu odpadów wiel- Wróćmy na chwilę na PSZOK kogabarytowych. Podjedziemy dow Chludowie. Co tam możemy za- stawczakiem pod dom czy też w inne
wieźć? Poza gałęziami?
umówione miejsce, np. pod śmietnik.

Na tej samej zasadzie możemy za opła- - Bywa, że ludzie się mylą, segregują
tą odebrać gruz.
nie tak, jak trzeba?
- PSZOK jest popularny wśród
- Zdarza się. Np. wyrzucają styromieszkańców naszej gminy?
pian do worka z plastikami, choć powi- Bardzo. W ubiegłym roku miesz- nien trafić do odpadów zmieszanych.
kańcy przywieźli około 1000 ton odpa- Na naszych samochodach są kamery,
dów. Zastanawiamy się, czy z uwagi na a ekipy dodatkowo dysponują aparapandemię nie wprowadzić obowiązku tami fotograficznymi. Dokumentujetelefonicznego uzgodnienia przyjazdu. my swoją pracę. Pracownicy robią też
Żeby ludzie się nie tłoczyli.
zdjęcia, kiedy widzą większe niedocią- To już nie te czasy, że ludzie wyrzu- gnięcia ze strony mieszkańców.
cają śmieci do lasu czy na pobocza? - Co się dalej dzieje z posegregowa- Zdarza się, ale raczej są to przed- nymi odpadami?
stawiciele firm remontowych, którzy
- Rynek nie jest dziś łatwy. Plastik
ładują odpady do swoich furgonetek wozimy w okolice Konina i Wschowy.
i potem rzeczywiście wyrzucają do Płacimy 600 zł za tonę. Za tonę odpalasu lub pobocze dróg. Czasami udaje dów bio płacimy ponad 400 zł za tonę,
się ich złapać, bo wśród śmieci znaj- a pod koniec ubiegłego roku płacilidzie się dokument z danymi inwestora. śmy zaledwie 80 zł. 50 zł kosztuje nas
A inwestor raczej nie ma zamiaru kryć tona szkła. Na szczęście huta zapewnia
nieuczciwego i niedbającego o ekolo- transport. Wielkie gabaryty zawozigię fachowca.
my na Piotrowo i płacimy 1200 zł za
- W naszej gminie segregujemy szkło tonę. Paradoksalnie, im więcej i lepiej
białe i kolorowe. To obowiązek wy- ludzie segregują, tym jest drożej. Koszt
nikający z ustawy?
obsługi systemu zagospodarowania
- Nie, to nasze lokalne rozwiązanie, odpadów wciąż rośnie m.in. dlatego, że
które miało sens, bo szkła białego za mało jest instalacji przerabiających
i kolorowego jest mniej więcej tyle surowce wtórne. Plastik można kilsamo, a białe jest 3-4 razy droższe. kakrotnie poddać recyklingowi. PET
Z ustawy wynika obowiązek segrego- można przerobić na granulat. Gorszy
wania szkła, jako takiego, bez zróżni- plastik można wykorzystać np. na deski
cowania na kolory. Na szkło dajemy plastikowe, na tarasy. Przetwarzać plaworek, który jest na tyle mocny, że stik można kilkukrotnie, przetwarzać
potłuczona szklanka nie powinna go w nieskończoność się jednak nie da.
przebić. Mieszkańcy mają też obo- Dlatego moim zdaniem potrzebne są
wiązek segregować plastik, razem spalarnie. Z papieru i plastiku resztkoz drobnymi odpadami metalowymi, wego powstaje RDF, paliwo do ogrzea także kartonami wielowarstwowy- wania lub produkcji prądu. Spalarnia
mi, wyścielanymi od wewnątrz folią w Poznaniu obniża koszty systemu, bo
aluminiową. Te odpady wrzucamy drogie jest składowanie odpadów.
do żółtego worka. Makulaturę, czyli - Krytykujemy jednak mieszkańców,
papier i tekturę, do niebieskiego. Od- którzy palą plastikami w piecach, bo
pady bio do brązowego pojemnika zatruwają siebie i swoich sąsiadów
(nie ma worków na bio), a odpady rakotwórczymi substancjami.
zmieszane do grafitowego lub zielo- I słusznie, ale w spalarniach są odnego pojemnika. W ramach pakietu powiednio zaprojektowane instalacje,
startowego dostarczyliśmy miesz- które spalają odpady w odpowiednich
kańcom po dwa worki każdego ko- temperaturach. Spaliny są oczyszczaloru. Za mało? To zapraszamy do nas, ne, a energia wykorzystana.
damy trzeci.
Rozmawiał Krzysztof Ulanowski
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Najlepszym okresem
jest późna jesień

zakończyć się do lutego przyszłego wodnicząca Anna Ankiewicz. – Naroku.
sadzenia lip już miały miejsce, wczoraj
W tym roku natomiast powinny sadzono cisy, a w poniedziałek winny
zostać zakończone prace związane być sadzone rośliny ozdobne. Wiosną
z przygotowaniem koncepcji dla świe- posadzone zostaną róże. To będzie
Listopadowa sesja trwała dość krótko, nie brakowało też
tlicy w Złotnikach Wsi.
wyjątkowo bogate w roślinność skrzyróżnych problemów technicznych. Tym niemniej samoW ramach punktu pod nazwą „In- żowanie – podsumowała.
rządowcy poruszyli kilka istotnych kwestii. Powrócili m.in.
formacje przewodniczących komisji
– Wycięto 24 lipy, czy nasadzenia
do dwóch tematów ,,młodzieżowych”: Młodzieżowej Rady
stałych” głos zabrała m.in. radna Jo- róż i cisów to naprawdę jest to, o co
Gminy oraz drzew na ulicy Młodzieżowej.
anna Pągowska, przewodnicząca Ko- chodziło? – dopytywała dalej Anna
misji Budżetu, Finansów i Rozwoju Ohirko. – Obiecano nam przecież
Listopadową sesję Rady Gminy, określony.
czyli kolejną już sesję zdalną poprowa– Według przepisów w przypadku Gospodarczego. Przewodnicząca Pą- więcej – przypomniała. – Była mowa
dził wiceprzewodniczący Radosław umów do trzech lat organ wykonaw- gowska nadmieniła, że sprawa Rowu o nasadzeniach za 100 tys. zł.
– Nie ma tam miejsca na posadzeBanaszak. Nie obyło się bez pewnych czy może wystąpić bez zgody rady – Północnego nie weszła do porządku
obrad,
gdyż
będzie
ona
omawiana
nie
20 lip, drzewa muszą rosnąć w pewproblemów natury technicznej.
odparł wójt Grzegorz Wojtera.
w
grudniu
br.
nej
odległości
od siebie – odparła przeZgody na najem działek w Zieląt–
Nasza
komisja
skupiła
się
na
prowodnicząca
Ankiewicz.
– Pieniądze są
Wysokie dźwięki
kowie oraz w Suchym Lesie Wysoka
jekcie budżetu na 2021 r. – poinformo- potrzebne nie tylko na nasadzenia, ale
Niektórym
samorządowcom Rada wydała już bez dyskusji.
pomimo prób nie od razu udało się
Podobnie było w przypadku wała krótko radna Joanna Radzięda, i na pielęgnację – argumentowała.
– Kwota 100 tys. to kwota na zieleń,
wziąć udziału w sesji online. Również uchwały o likwidacji aglomeracji przewodnicząca Komisji Oświaty,
ale nie tylko na nasadzenia w rejonie
w trakcie trwania obrad szwankował Chludowo i wyznaczeniu nowej aglo- Sportu i Spraw Społecznych.
– My również wyraziliśmy swoją skrzyżowania Młodzieżowej i Oborsprzęt, albo po prostu użytkownicy meracji Chludowo.
opinię
na temat budżetu – pokiwał nickiej – włączył się do dyskusji wójt
sprzętu popełniali błędy. Zanikał głos
Do pewnej różnicy zdań doszło nalub obraz, a czasem wysokie dźwięki tomiast przy okazji dyskusji na temat głową radny Marian Bajer, przewodni- Wojtera. – Sadzenie drzew na wąskim
wynikające ze sprzężenia zagłuszały projektu uchwały w sprawie wielolet- czący Komisji Porządku Publicznego, pasku, który pozostał, byłoby równomówcę.
niego planu modernizacji i rozwoju Ochrony Środowiska i Spraw Komu- znaczne z uczynieniem krzywdy tym
drzewom. Wiemy, bo pytaliśmy spePomimo to sesja przebiegła szybko urządzeń wodociągowych. Radny nalnych.
cjalistów – zapewnił.
i sprawnie, choć zdarzały się też gorące Zbigniew Hącia z góry zapowiedział,
Drzewa
na
Młodzieżowej
– W takim razie jeszcze raz zapytam
dyskusje.
że zagłosuje przeciwko.
W
ramach
interpelacji
i
zapytań
o
liczbę
nasadzonych drzew w rejonie
Na samym początku radna Iwona
– Aquanet jest właścicielem wszystKoźlicka złożyła wniosek o zdjęcie kich urządzeń w naszej gminie, jest przewodnicząca Rady Gminy Anna Młodzieżowej i Obornickiej – Anna
z porządku sesji punktu siódmego, więc monopolistą – przypomniał. – Ankiewicz poinformowała m.in., że Ohirko nie ustępowała. – Drzew, poczyli projektu uchwały w sprawie Nie widzę w tym projekcie, by prace odpowiedź na interpelację radnego wtórzę, a nie róż, cisów czy irg.
– W tej chwili sześć – odparł krótko
zwolnienia od podatku od nierucho- objęły Chludowo – zwrócił uwagę. Michała Przybylskiego w sprawie namości dla przedsiębiorców kilku branż. – Tymczasem w naszej miejscowości sadzeń na ulicy Młodzieżowej jest już wójt Grzegorz Wojtera.
– Ale nasadzenia mają miejsce prak– Na najbliższej sesji moglibyśmy nadal są ulice, gdzie jeszcze nie ma wo- gotowa i można ją odczytać na BIP-ie.
W dalszej kolejności radna Ra- tycznie w każdej miejscowości w nauszczegółowić i przedstawić szerszą dociągu – poskarżył się.
propozycję – podała argument.
– Proszę nie traktować tej uchwały dzięda zapytała o Młodzieżową Radę szej gminie – podkreśliła przewodnicząca Anna Ankiewicz.
I przekonała zgromadzonych, jako w taki sposób – odpowiedział mu wójt Gminy.
–
Członkowie
nowo
wybranej
rady
W dalszej kolejności głos zabrał
że jej wniosek przyjęto jednomyślnie.
Grzegorz Wojtera. – Mówimy o wieBez problemu, również jednomyśl- loletnim planie remontowym spółki otrzymali od nas informację o tym, że przewodniczący Jarosław Dudkiewicz
nie przyjęto także protokoły z dwóch Aquanet, a nie o inwestycjach na tere- zostali wybrani – odparł wójt Wojtera. z Zarządu Osiedla Grzybowego, który
poprzednich sesji.
nie naszej gminy. Nie chodzi o loka- – Najstarszy członek rady został też po- przedstawił garść informacji na temat
Nadszedł czas na głosowanie lizację nowych urządzeń w poszcze- informowany, że zgodnie ze statutem wystaw fotograficznych w naszej gminie. Piszemy o tym szerzej w tekście
w sprawie zmiany Wieloletniej Pro- gólnych miejscowościach w gminie będzie prowadził pierwszą sesję.
Wójt dodał też, że nie chciałby, obok.
gnozy Finansowej na lata 2020-2031. – tłumaczył. – Nadal będziemy mogli
Radny Marian Bajer zapytał o kaW tym przypadku 13 rajców zagłoso- realizować inwestycje, które uznamy żeby młodzieżowa sesja odbywała się
w trybie zdalnym. Dlatego też na razie nalizację północnej części gminy.
wało za. Wstrzymali się radni Wiesła- za ważne.
– Mamy wszystko przygotowane,
wa Prycińska i Włodzimierz Majewski.
Ostatecznie większość rajców za- nie została ona zwołana.
– Na 15 członków Młodzieżowej kwestia odebrania z Aquanetu umowy
Zaraz potem głosowano w sprawie głosowała za i uchwała została przyjęta.
zmiany budżetu na 2020 r. Za było
W sprawie miasteczka ruchu dro- Rady Gminy dwanaście osób już nam o zastępstwie inwestorskim – odpo14 rajców. Wstrzymał się tylko radny gowego na terenie gminy Suchy Las odpowiedziało – uzupełniła sekretarz wiedział wójt Wojtera. – Mam nadzieję, że to nastąpi w przyszłym tygodniu.
Włodzimierz Majewski.
wszystkich piętnastu radnych zagło- gminy Joanna Nowak.
O
nasadzenia
kompensacyjne
na
Radna Wiesława Prycińska zwróciła
sowało już jednomyślnie. Tym samym
Młodzieżowej
i
w
okolicy
zapytała
uwagę,
że drogi rowerowe na SzkółkarAglomeracja Chludowo
uchwała została przyjęta.
też wójta mieszkanka Suchego Lasu skiej i Stefańskiego powinny być połąW sprawie obniżenia ceny skupu
Anna Ohirko.
czone. Zapytała też, czy ścieżka zostanie
żyta w 2021 r. radni znów zagłosowali Budowa węzłów
–
Nasadzenia
na
razie
nie
miały
wybudowana także na Jagodowej.
jednomyślnie.
W ramach punktu pod nazwą „In– Dzisiaj wykonać tego łącznika
Podobnie było w przypadku wyra- formacje wójta gminy” jako pierwszy miejsca, nie przypuszczam też, żeby
żenia zgody na zawarcie umowy dzier- głos zabrał wicewójt Marcin Buliński. doszło do nich w grudniu – rozłożyła nie możemy z uwagi na brak projektu
żawy gruntu na terenie Biedruska.
– Trwa budowa węzłów Golęcze- ręce mieszkanka. – Mam zatem pyta- – rozłożył ręce G. Wojtera.
Choć w tym przypadku nie obyło się wo i Chludowo – przypomniał. – Do nie, czy pieniądze te zostaną przebuSesja hybrydowa
bez krótkiej wymiany zdań.
końca roku zakończymy roboty wy- dżetowane na przyszły rok.
– Może ja wyjaśnię, bo mam na te
Radna Joanna Pągowska zapytała
– Dlaczego w tej chwili te umowy kończeniowe przy węźle w Golęczetemat wiedzę. Według dendrologów o światłowód na ulicy Kubackiego
są bezterminowe? – zainteresował się wie – zapewnił.
radny Włodzimierz Majewski. – KieZ kolei w Złotnikach trwa moder- i leśników najlepszym okresem jest oraz o program antysmogowy.
– Proszę o kilka dni cierpliwości,
dyś zawieraliśmy je zazwyczaj na czas nizacja budynku dworca. Prace winny późna jesień – odpowiedziała prze-
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program antysmogowy i tak nie ruszy
w tym roku – uspokajał wójt Wojtera.
Radna Joanna Pągowska dopytywała, czy sesja budżetowa będzie zdalna czy stacjonarna.
– Hybrydowa – odparła przewodnicząca Anna Ankiewicz. – Przewodniczący zarządów osiedli, sołtysi i mieszkańcy będą śledzili obrady online.
W tym momencie radny Marian Bajer zapytał nieśmiało, czy byłaby szansa
na szybsze zakończenie sesji, żeby samorządowcy mogli zdążyć na mecz.
– Niech mój wolny głos i wniosek
zwiastuje zwycięstwo Lecha – zakończył półżartem.

Radny nawiązał też w pewnym
sensie do niedawnej dyskusji o drzewach. Przypomniał mianowicie, że za
jego młodych lat poznańskie szczuny
oszczędzały bejmy i zamiast kupować
bilety, oglądały mecze Lecha z konarów wysokich topoli.
Wiceprzewodniczący Radosław
Banaszak przychylił się do nieformalnego wniosku Mariana Bajera
i żartobliwie zaapelował o zachowanie
w mieszkaniach reżimu sanitarnego.
Tym samym listopadowa sesja
trwała bardzo krótko, bo zaledwie
dwie godziny.
Krzysztof Ulanowski

Wspaniałych Świąt
Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej
rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej
zabawy sylwestrowej
życzy
wszystkim Mieszkańcom
i Czytelnikom
sołtys Ewa Korek

SPECJALISTA
GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska
zaprasza do gabinetu
ginekologicznego
ul. Rubież 14b / 54,
Poznań (Naramowice)
tel. 600

11 66 76

SKRACANIE
FORMOWANIE
WYCINANIE

POMOC
W ODBIORZE
MIESZKAŃ

DRZEW
OGRODY

DEWELOPERSKICH

501 063 672

Oferujemy

SKŁAD OPAŁU

- węgiel najwyższej jakości
z Polskich Kopalni

WARGOWO II 81
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159

(dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

- drewno kominkowe,
- transport drogowy do 25 t,
- usługi rolnicze

UCZCIWY SPRZEDAWCA
TO ZAWSZE
ZADOWOLONY KLIENT
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fot. Anna Radziwonowicz

fot. Bartosz Karpiński

fot. Mariusz Napierała

Jak dotąd żeglowałem wyłącznie
po Bałtyku i wodach śródlądowych.
Kiedy więc pojawia się okazja, żeby
wziąć udział w rejsie wzdłuż chorwackiego wybrzeża, nie zastanawiam się
zbyt długo.

Dopływamy do Krwawych Skał

Ciemne, skłębione zasłony
Do Seget Donji nieopodal Splitu
wynajęty bus jedzie prawie dobę. Zabiera osiem osób, z Wielkopolski, ale
także z Koszalina, Trójmiasta i Warszawy. Po drodze zmienia się trzech
kierowców. Na chwilę stajemy na
dwóch granicach: austriacko-słoweńskiej (kontrola przywrócona z uwagi
na pandemię) oraz słoweńsko-chorwackiej (Chorwacja nie należy do
Schengen).
Na miejscu mamy siły już tylko na
to, żeby się zaokrętować, spotkać z kolejnymi trzema osobami, które dotarły
nad Adriatyk samochodem osobowym, zjeść obiad w lokalnej knajpce
(nie jest tanio!) i zrobić zakupy. Nie
mamy jeszcze kun (lokalnej waluty),
więc płacimy kartami. Dogadujemy
się mieszanką angielsko-chorwacko-polską. A niektórzy z nas również
ukraińsko-polsko-angielską, bo wśród
nas są także polscy Ukraińcy.
Na morze wypływamy dopiero
następnego dnia. Już w ciągu kilku

Nasza załoga

Widok na Korčulę z morza.
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Głożyna od babci
O właśnie, obiad. Stanowimy grupę dość zróżnicowaną nie tylko pod
względem etnicznym; jest wśród nas
dwóch wegan (w tym ja) oraz dziewięcioro kulinarnych tradycjonalistów.
Jednak na kołyszącej się łodzi, w stosunkowo ciasnym kambuzie wygodniej nie gotować dwóch różnych posiłków. Problem rozwiązujemy w ten
sposób, że podstawę dania przygotowujemy z warzyw, fasoli, kukurydzy,
pulpy pomidorowej, a także ryżu bądź
makaronu, do której to podstawy tradycjonaliści dodają następnie mięso.
A zdarza się też, że wszyscy zgodnie
pałaszujemy posiłek wegański. Nikogo nie namawiamy, inicjatywa
wychodzi ze strony wszystkożerców.
Ania i Paweł oświadczają wręcz, że
chętnie skorzystają z okazji i poeksperymentują z wegańską kuchnią.
Pierwszego dnia naszym celem
dnia jest miasteczko Skradin, leżące
nad rzeką Krka. Nie na morskim wybrzeżu, lecz kilkanaście kilometrów
w głąb lądu. Do ujścia rzeki wpływamy, kiedy już się ściemnia. Na szczęście świecące lampy na znakach
nawigacyjnych nie pozwalają zgubić
toru wodnego i stosunkowo szybko
docieramy do mariny w Skradinie.
Pracownicy mariny podają
nam z pomostu muringi (typ liny

Prysznic nie tylko z chmur
A jeśli kiedyś odwiedzicie te tereny samochodem lub rowerem, warto
podjechać do Parku Narodowego
Krka, na terenie którego znajdują
się malownicze wodospady. Można
wędrować ponad nimi drewnianymi
mostkami, przy okazji podziwiając
także bogatą florę i faunę parku.
My jednak mamy „tylko” łódkę,
więc zamiast jechać do wodospadów,
płyniemy w kierunku archipelagu
Kornaty. To sto kilkadziesiąt większych i mniejszych, skalistych, porośniętych ubogą roślinnością, pagórkowatych wysp. Pogoda się już wyraźnie
poprawia, robi się ciepło i słonecznie,
więc pod wieczór możemy wykąpać
się w jednej z zatoczek u brzegu wyspy
Kornat.
Woda pod koniec września jest na
tyle ciepła, że można skakać do morza
bezpośrednio z łodzi, bez ryzyka szoku termicznego. Pewien dyskomfort
wynika z… wysokiej przejrzystości
wody. Kiedy jakieś siedem czy osiem
metrów pode mną wyraźnie widzę kamieniste dno, mój gadzi mózg mówi
mi, że mogę się roztrzaskać, na skutek
czego ociągam się ze skokiem.
Kolejny dyskomfort to mocno
słony smak wody. A kiedy zanurzysz
się po skoku na głębokość metra, zazwyczaj odrobinę tej solanki posma-

kujesz. Plus jest taki, że w tak mocno
słonej wodzie dość trudno się utopić.
Można nie ruszać ani rękoma, ani nogami, a i tak woda cię utrzymuje na powierzchni. Kolejny plus to prysznic na
rufie, dzięki któremu możemy od razu
spłukać ze skóry sól.
Po kąpieli idziemy na kolację do
stojącej na brzegu konoby. Dzięki
temu możemy przenocować przy
pomoście za darmo. Jednak kolacja
okazuje się na tyle droga, że trudno
powiedzieć, żebyśmy wyszli na swoje.
Kolację, do tego darmową, mają
też żyjące w zatoczce ryby. Pękło mi
bowiem opakowanie z kuskusem,
a drobna kaszka rozsypała się po torbie, w której rzeczone opakowanie
trzymałem. Jedzenia trochę szkoda,
wziąłem więc torbę i stopniowo wsypałem kaszkę do morza. Niemal natychmiast pod powierzchnią wody zakłębiło się od dziesiątek żarłocznych
ryb w różnych rozmiarach. Widok
wart kuskusu.
Atak pod Krwawą Skałą
Kolejny dzień to pętla wokół archipelagu i powrót na południowy
wschód. Po południu morze zaczyna
bujać, a niektóre fale przelewają się nawet przez rufową część pokładu. Kiedy
nadchodzi ciemny wieczór i robi się
chłodno, idę do swojej kajuty, gdzie
próbuję się nieco zdrzemnąć. Jak się
okazuje, nie jest to najlepszy pomysł,
bo kołysanie w zamkniętej przestrzeni
dziobowej daje mi się we znaki na tyle
mocno, że mam atak choroby morskiej.
Na szczęście jedyny w czasie tego wyjazdu. Tymczasem załoga na pokładzie
bawi się doskonale; docierają do mnie
dźwięki odśpiewanej chórem włoskiej
pieśni partyzanckiej „Bella ciao”.
Do spokojnej zatoczki w pobliżu
brzegu wyspy Sveti Klement docieramy dopiero o północy. Tego wieczora
sporo zaoszczędzamy na kosztach
wieczerzy (posiłek mnie zresztą tym
razem jakoś nie interesuje) i noclegu,
bo po prostu rzucamy kotwicę około
stu metrów od brzegu.
Następnego dnia czeka na mnie
nagroda za wczorajszy dyskomfort.
Rano wychodzę na pokład i widzę lazurowe wody dzikiej zatoczki, okolone
wysokimi, skalistymi brzegami. Dzień
rozpoczyna się więc od skoku z łodzi
do wody i kolejnej kąpieli w Adriatyku.
A po śniadaniu robimy jeszcze pętelkę wokół sąsiedniej i już zdecydowanie niedzikiej (pełno tu kotwiczących
jachtów) zatoki Vinogradišće, po czym
oddalamy się od Świętego Klemensa
i płyniemy wzdłuż brzegów sąsiedniej
wyspy Hvar. Na pół godzinki kotwiczymy w miniaturowej zatoczce przy wy-

sokim, skalistym brzegu. Skały w tym
miejscu maja czerwonawe zabarwienie,
najpewniej od związków żelaza. Nazywane są więc Czerwonymi lub Krwawymi Skałami. Nie chcemy odmawiać
sobie kąpieli w tak pięknym miejscu.
Kiedy wpływam do niewielkiej groty,
wypływa z niej właśnie Paweł.
– Lepiej nie płyń do samego końca,
coś mnie tam właśnie oparzyło – ostrzega. – Pewnie jakaś tutejsza meduza.
Zawracam więc w połowie jaskini.
Obracam się przy tym na wznak, żeby
podziwiać barwne, skaliste sklepienie.
Meduza meduzą, oparzenie oparzeniem, ale warto ponieść pewne ryzyko,
żeby zobaczyć coś tak pięknego.

z nimi rozmawiamy, a potem – wspomagani przez serwis YouTube – chóralnie odśpiewujemy pieśń „Bella ciao”.
To wprawdzie Chorwacja, a nie Włochy,
ale utwór zdaje się idealnie pasować do
staromiejskich zaułków Korčuli.
Kiedy przyjdzie jugo…
O poranku wyskakujemy na starówkę ponownie, żeby wdrapać się po
wąskich schodkach na wysoką wieżę
katedry św. Marka. Dodać trzeba, że
katedra stoi na wierzchołku wzgórza,

Nurkujący zegarek
Po kąpieli zazwyczaj człowiek robi
się głodny. Zawijamy więc do mariny
w miejscowości Sveta Nedjelja. Brzeg
jest tu wysoki, nie brakuje więc miejsc,
z których można podziwiać malownicze widoki na morze i liczne wyspy.
Takim miejscem jest zresztą również
ogródek konoby, w której jemy obiad.
Podczas odbijania od brzegu zdarza się przykry incydent: lina cumownicza ściąga Bartkowi z ręki zegarek.
Dość drogi zegarek. Głębokość wody
w marinie to siedem metrów. Nurkowanie na taką głębokość bez sprzętu
nie wydaje się rozsądne. Już z morza
Bartek wykonuje więc trzy telefony:
kolejno do konoby, mariny, a potem
do lokalnego płetwonurka. Z tym
ostatnim umawia się w Świętej Niedzieli za dwa dni.
Incydent z zegarkiem psuje nam
nieco humor, który jednak poprawia
się, kiedy Gosia, Emma i Roman zaczynają śpiewać ukraińskie dumki na
trzy głosy. Co za koncert!
Wieczorem docieramy do mariny
przy brzegu wyspy Korčula, na terenie miasta o tej samej nazwie. Przed
snem wyruszamy na zwiedzanie
starego miasta. Według niektórych
hipotez w XIII w. urodził się tu znany
podróżnik Marco Polo. Tak naprawdę
jednak starówka nie potrzebuje aż takiej legendy. Kamieniczki z białego kamienia, wąskie uliczki, wysokie mury
okalające miasto – to wszystko robi na
nas wystarczające wrażenie.
– Choć jeszcze rok temu o tej porze
roku i o tej porze doby te uliczki byłyby zatłoczone – zwraca uwagę Tomek,
nasz kapitan. – Dziś widzimy zaledwie
kilka osób na krzyż. Takie skutki pandemii – wzdycha.
Ludzi może mniej, ale nastrój zabawy bynajmniej nie minął. Kiedy
przysiadamy na chwilę w jednym z restauracyjnych ogródków, zagadują nas
podchmieleni Bawarczycy. Chwilę
nr 12 (107)

którego stoki zajęte są przez staromiejską zabudowę.
Z tarasu widokowego na wieży
można podziwiać starówkę, morze,
okoliczne wyspy, a także szczyt Sveti
Ilija na półwyspie Pelješac, tym samym, który odcina wąski pasek bośniackiego wybrzeża od otwartego
morza. Szczyt wznosi się niemal kilometr ponad lustro wody.
Z wyspy Korčula płyniemy
z powrotem do Świętej Niedzieli,
gdzie Bartek szczęśliwie odzyskuje >>>

Hvar. Widok z morza na miasto i Fortecę Hiszpańską.

Wracamy do Hvaru

Widok z wieży kościelnej w Korčuli
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fot. Anna Radziwonowicz

W Chorwacji już kiedyś byłem, ale samochodem. Zapamiętałem ciepłą i słoną wodę morską, rzymskie zabytki, włoskie klimaty i piękne widoki. Wtedy jednak nie poznałem
Chorwacji widzianej od strony morza, z pokładu żaglówki.

pierwszych godzin daje się zauważyć, cumowniczej z obciążeniem na końże nie jesteśmy ani na Bałtyku, ani na cu, leżącej na dnie akwenu). Jak się
Mazurach. I nie chodzi tylko o kolor okazuje, w chorwackich portach taki
wody (Bałtyk jest szary, a Adriatyk sposób cumowania jest standardem.
lazurowy). Ani o urozmaiconą linię Po zacumowaniu jest jeszcze czas na
brzegową (płynąłem już wokół Rugii, kolację w nadbrzeżnej konobie (czyli
ale w Chorwacji linia brzegowa jest po chorwacku tawernie).
jeszcze bardziej urozmaicona, a wysp
W chorwackich lokalach gastronoi wysepek są setki). Na Mazurach pla- micznych weganie mają nieco trudniej
gą są ścigacze, które zakłócają ciszę niż na pokładzie, bo tubylcy nastawiei robią falę. Na Adriatyku nie widzę ani ni są głównie na ryby i owoce morza.
jednego ścigacza. W ogóle jest wyraź- Ale w części knajpek można zamówić
nie mniej łodzi niż na polskich jezio- np. grillowane warzywa czy spaghetti
rach czy w pobliżu bałtyckiego brzegu al pomodoro.
niemieckiego Pomorza. No cóż, końRano znajdujemy jeszcze czas
cówka września to już po sezonie…
na spacer po kieszonkowej starówce.
Na początku pogoda nas nie roz- Warto – urokliwe uliczki, tajemnicze
pieszcza – jest ok. 15 stopni, a z ciem- bramy i wąskie schody pnące się ponych, skłębionych zasłon na sinym między kamieniczkami na wysokie
niebie leje się rzęsisty deszcz. Na wzgórza. Inne atrakcje? Na przykład
stosunkowo niewielkich żaglówkach, kultowa wśród Polaków knajpka, na
którymi pływałem do tej pory, na- którą nasi rodacy mówią po prostu
wet tych kabinowych, byłby to spory „U babci”. Skąd ta nazwa? Od starszej
dyskomfort. Ale nasza łódź typu Sun pani, która niegdyś ten lokal prowadziLoft to właściwie pływający dom: 47 ła. Dziś za barem stoją jej energiczne
stóp długości, 16 szerokości, sześć wnuczki, ale i babcia zajrzy od czasu
kajut, cztery łazienki z prysznicami do czasu. Konoba słynie z rakii o różi duży pokład z kambuzem, zasuwa- nych smakach: gruszki, głożyny (coś
nym dachem i zapinanymi ściankami. w rodzaju małych, twardych śliweczek
Da się żyć, a nawet ugotować obiad, o smaku… jabłek), róży etc. Rakiję
podziwiając znad garów cudowne sprzedadzą nam na miejscu lub na wywidoczki.
nos (w butelkach bez naklejek).

fot. Anna Radziwonowicz

Nasz pływający dom na
błękitnych wodach Adriatyku

fot. Krzysztof Ulanowski
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

fot. Anna Radziwonowicz

fot. Krzysztof Ulanowski

>>> swój zegarek. Następnie dobijamy do
brzegu miasteczka Hvar. A właściwie
próbujemy dobić, bo personel nas
przepędza.
– Nad ranem przyjdzie jugo, wolno
cumować tylko katamaranom –pracownik jest bezlitosny.
Jugo to silny, południowy wiatr, który rzeczywiście może narobić szkód.
Tym bardziej, że miasto Hvar usytuowane jest na południowym brzegu
wyspy Hvar. Natomiast katamarany
mają mniejsze zanurzenie niż żaglówki jednokadłubowe, w związku z czym
mniejsze jest też ryzyko, że opadająca
fala rzuci je na kamieniste dno.
Trudno, co robić. W tej sytuacji
powracamy na dawno niewidzianą
wyspę Sveti Klement, gdzie cumujemy w zatoczce usytuowanej na bezpieczniejszym, północnym brzegu,
w marinie Palmižana. Jest już ciemno,
ale wyspa, zrazu wyglądająca na dziką,
pocięta jest alejkami. Wyłożone są one
kamiennymi płytkami, a nawet oświetlone, choć światło jest dość skąpe. Kapitan Tomek proponuje więc wypad
do konoby na kolację.

Widoki ze Świętej Niedzieli

Widok z wieży katedry św. Marka w Korčuli
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Do przejścia mamy zaledwie pół aż do bram Hiszpańskiego Fortu. To i zwinne zwierzęta nie tylko w pełni
kilometra, ale po drodze nie brakuje twierdza z szesnastego stulecia, przy kontrolują sytuację, ale cały ten wodny
stromizn; dalmackie wyspy general- budowie której pomagali inżynie- taniec sprawia im dużą frajdę.
nie są pagórkowate. Za to po drodze rowie z Hiszpanii. Z murów fortecy
– Szybko płyniemy, a one to lubią –
możemy podziwiać egzotyczną ro- rozciągają się malownicze widoki na kiwa głową Tomek.
ślinność: prawdziwe zagajniki agaw hvarską starówkę, zacumowane jachMy mamy frajdę chyba jeszcze
i opuncji. Czuję się trochę jak w środ- ty, Adriatyk i rozsiane po powierzchni większą, bo głośno dopingujemy delkowym Meksyku, a wrażenie to po- morza wyspy.
finy, nagradzając okrzykami każdy ich
tęguje się, kiedy docieramy do lokalu,
Kiedy wracamy na nabrzeże i pod- skok. Cała ta zabawa trwa dobry kwaktóry wygląda, jakby ktoś żywcem wy- pływa nasza łódź, okrętujemy się i od- drans, a potem nasi morscy kuzyni na
rwał go gdzieś z okolic Teotihuacán bijamy tak szybko, że spacerujący po dobre znikają w odmętach.
i przerzucił na środek Adriatyku.
nadbrzeżnym bulwarze turyści na
Po kolacji kontynuujemy spacer chwilę przystają i zaczynają bić nam Koty drą koty
i docieramy na wysoki brzeg ponad brawo.
W marinie w Seget Donji najpierw
wodami zatoki po przeciwległej strotankujemy paliwo (przy głośnych
nie wyspy. Kotwiczy tu sporo łodzi.
Czesi i delfiny
dźwiękach jugosłowiańskiego meta– Zaraz, zaraz, ja tę zatokę znam! –
To już nasz ostatni dzień na Adria- lu, który puszczają znudzeni benzywykrzykuje nagle Mariusz. – Widzie- tyku, kierujemy się więc już w stronę niarze), a dopiero potem przybijamy
liśmy ją już z wody. To Vinogradišće!
naszego portu macierzystego w Seget do kei. Mamy cały wieczór dla siebie,
No rzeczywiście.
Donji. Po drodze odwiedzamy jeszcze więc decydujemy się na dwukilomestację benzynową na nabrzeżu w Mil- trowy spacer do sąsiedniego Trogiru.
Inżynierowie
nie na wyspie Brač. Musimy bowiem To doskonały pomysł, bo tamtejsza
z twierdzy budowy
oddać armatorowi łódź z pełnym starówka jest piękna. Podziwiamy
Rano ponownie dopływamy do bakiem. Niestety, pracownik stacji tam nie tylko kamieniczki i wąskie
Hvaru. Tomek przybija do brzegu na rozkłada bezradnie ręce. Paliwa brak. uliczki, ale także umocnienia obronne,
dwie minuty, by wysadzić załogę. Po- Na pocieszenie zawijamy więc do a w tym zamek Kamerlengo.
tem razem z Bartkiem będzie przez pobliskiej zatoczki, by po raz ostatni
Kolację jemy na nadmorskim
dwie godziny krążyć po okolicznych w tym roku wykąpać się w ciepłym bulwarze, mając z jednego strony stawodach, podczas kiedy my będzie- morzu. Wyskakujemy z łodzi i płynie- romiejskie kamieniczki, a z drugiej
my zwiedzać miasto. Obaj panowie my w kierunku odległej plaży. Po dro- cumujące jachty. Tanio może nie jest,
byli już tu kiedyś, więc poświęcenie – dze mijamy zakotwiczony jacht, nad ale restauracja oferuje również dania
mam nadzieję – nie aż tak duże.
którym powiewa czeska flaga. Żeglarz wegetariańskie, z możliwością zamiaChoć trzeba przyznać, że Hvar jest krzyczy do nas z pokładu „Ahoj” i do- ny na opcję wegańską. Czego chcieć
urokliwy. Rynek jest duży, prostokąt- pytuje o jakość wody.
więcej? Może tylko kilku dodatkony. Można siąść w jednym z licznych
– Bardzo ciepła – odkrzykujemy. – wych dni w Chorwacji, bo czujemy
ogródków przy filiżance espresso, ale Będzie ze 23 stopnie.
lekki niedosyt. I nieco zazdrościmy
można też zagłębić się w otaczająPo kąpieli wracamy na łódź i opusz- Ani, Marcie i Romkowi, którzy jutro
cych rynek, tajemniczych, krętych czamy zatoczkę. Przepływamy nieda- wybierają się jeszcze autem nad Jeziozaułkach. Albo wspiąć się wąskimi leko Splitu. Niedaleko, jak niedaleko, ra Plitwickie.
schodkami na górujące ponad mia- jakieś sześć mil. Patrzę tęsknie w stroW jedzeniu przeszkadza nam miejstem wzgórze. Wspinaczka nie męczy nę miasta, bo chętnie zobaczyłbym scowy kot, patrząc nam w oczy prosząnas jakoś szczególnie, bo mamy ok. 20 pałac Dioklecjana. Niestety, nie ma cym wzrokiem. Takiemu spojrzeniu
stopni w cieniu, ale w środku sezonu już na to czasu, jeśli znów nie chcemy trudno się oprzeć. Emma proponuje
turyści muszą tu pozostawiać litry kończyć rejsu po ciemku.
futrzakowi kawałek sera, ale zwierzak
potu.
– Właściwie wszystkie planowa- gardzi tym poczęstunkiem.
Porośnięte egzotyczną roślinno- ne atrakcje zaliczyliśmy – odzywa
– On tu pewnie dyżuruje od kilku
ścią zbocze wzgórza zakosami tra- się w pewnym momencie kapitan. – godzin i nie takie smakołyki dziś koszwersuje alejka, która doprowadza nas Oprócz delfinów. Być może się po tował – śmieje się Paweł.
prostu wyniosły, bo chorwaccy rybacy
I zapewne są to smakołyki warte
przeławiają Adriatyk…
obrony, bo kiedy w okolicy restauracji
– Trudno, zwracasz pieniądze – żar- pojawia się drugi kot, oba natychmiast
tuję i w tym momencie słyszę radosne zaczynają… drzeć ze sobą koty. Jest
okrzyki. To krzyczą siedzący na pra- dużo wrzasku, a po kilkunastu sekunwej burcie członkowie załogi.
dach intruz daje nogę.
Z naszą łodzią ściga się grupa mniej
No cóż, jesteśmy na Bałkanach,
więcej dziesięciu delfinów. „Ściga się” gdzie jeszcze nie tak dawno walka
to może trochę za dużo powiedziane, o terytorium dotyczyła nie tylko
bo nie mielibyśmy z tymi szybkimi kotów i miała dużo bardziej dramassakami morskimi najmniejszych tyczny przebieg. Zapewne niejedni,
szans. Delfiny dosłownie tańczą przed w niejednym bałkańskim kraju się na
dziobem, obok prawej burty i tuż pod tej wojnie dorobili. Dziś Chorwacja
dnem żaglówki.
woli zarabiać na turystyce, dzięki cze– Żeby tylko któryś z nich nie rozbił mu nikt nie cierpi (no może turyści
się o kil… - troszczy się Mariusz.
w momencie otrzymania rachunku
– Spokojnie, one wiedzą, co robią – w konobie), a my przeżyliśmy wspaodpowiadam z przekonaniem.
niałą przygodę.
Widać zresztą, że te inteligentne
Krzysztof Ulanowski
nr 12 (107)

REKLAMA

Telefon: 608 040 131

LOKAL NA WYNAJEM
Suchy Las / ul. Obornicka 8a
nr 12 (107)

Powierzchnia: 225m2
grudzień 2020
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Piękna przyroda w obiektywie
sucholeskich rowerzystów

ale urokliwy mostek nad Łysym Młynem, i widok na dolinę Samicy z Zielątkowa, ze słonecznikiem na pierwszym
planie…

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Mieszkańcy naszej gminy chętnie jeżdżą na wycieczki rowerowe nad Strzeszynek,
odwiedzają też Wielkopolski Park Narodowy czy Puszczę
Notecką. A przecież w naszej małej ojczyźnie także znajdziemy sporo urokliwych zakątków.

Najlepsze prace
Pierwsze miejsce jury przyznało Łukaszowi Woronowiczowi – za
zdjęcie Rowu Złotnickiego. Drugie
miejsce zdobyła Ilona Gralak – za
wspomniany słonecznik w Zielątkowie. Ostatnie miejsce na podium zajął
Michał Perczak – za fotografię oczka
wodnego przy starej leśniczówce, przy
nadwarciańskiej drodze z Biedruska
do Radojewa. Czwarte miejsce przyznano… zdobywcy miejsca pierwszego, czyli Łukaszowi Woronowiczowi.
Tym razem za zdjęcie wspomnianego
mostu nad Łysym Młynem.
Jury uhonorowało też najmłodszego uczestnika. Mateusz Mielnik wyróżniony został za fotografię zielonej
ścieżki wzdłuż złotnickich działek.
Grażyna Głowacka ze względów
zdrowotnych nie mogła dotrzeć na
uroczystość rozdania nagród. Był
natomiast jej mąż Ryszard Głowacki,
także juror. I również członek Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las.
Na uroczystości obecny był także Wojciech Sobczyński ze sklepu
2KOŁA & SKI w Suchym Lesie. Sklep
był fundatorem nagród – voucherów.
Obecny był oczywiście również
przewodniczący zarządu Jarosław
Dudkiewicz.

Późną jesienią w naszej gminie
nastąpił prawdziwy wysyp wystaw
fotograficznych. Pod koniec listopada
otwarto wystawę fotografii przyrodniczej na boisku przy ulicy Sosnowej,
na początku grudnia wystawę zdjęć
obiektów z terenu naszej gminy w
gmachu Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Suchym Lesie (fotografie
wykonane przez mieszkańców osiedla
Grzybowego, które trafią do kalendarza promującego naszą gminę), a kilka
dni później wystawę zdjęć z samego
osiedla Grzybowego.
–Wszystkie te działania są związane
z rozpoczęciem obchodów jubileuszu
25-lecia naszego osiedla – informuje
Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego.
Urokliwy mostek i słonecznik
Skoncentrujmy się w tym miejscu
na pierwszej z tych wystaw. Czy to rzeczywiście wystawa fotografii przyrodniczej? Można ją tak określić?
– Owszem, jak najbardziej można,
w tym sensie, że wszystkie zdjęcia po-

kazują naszą piękną przyrodę – kiwa
głową przewodniczący Jarosław
Dudkiewicz. – Tak ludzie zrozumieli
przesłanie konkursu i mieli do tego
prawo. Formalnie rzecz biorąc jednak, wymóg był nieco inny. Chodziło
o zdjęcia tych miejsc, do których można dotrzeć rowerem.
Wymóg ten wynikał zresztą
z samej nazwy konkursu: ,,Odkrywamy gminę Suchy Las rowerowo”.
Oczywiście, fotograf mógł też dojść
w dane miejsce pieszo, nikt przecież
tego nie kontrolował. Chodziło o to,
żeby były to drogi niedostępne dla
samochodów.
Na konkurs przysłano około 80
zdjęć z całej gminy. Na wystawie zaprezentowano 25 z nich. Te, które jury
uznało za najpiękniejsze.
– Dla mnie wartością jest właśnie to,
że fotografowie dotarli do najróżniejszych miejsc na terenie naszej gminy
– podkreśla Grażyna Głowacka, jedna z jurorek, członkini Towarzystwa
Przyjaciół Gminy Suchy Las. – Wśród
nagrodzonych prac mamy i nieczynny,

Przewodniczący Jarosław Dudkiewicz

fot. Tomasz Owczarek AS-GRAF - więcej na FB/sucholeski
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Członek jury Ryszard Głowacki

Warto przypomnieć w tym miejscu, że pani Grażyna sama wielokrotnie odkrywała naszą małą ojczyznę
rowerem. Była bowiem organizatorką
wielu rowerowych wypraw.
Dbajmy o zieleń
Jakie zakątki naszej gminy są jej
zdaniem najbardziej urokliwe.
– Piękną przyrodę mamy na poligonie, niestety dla rowerzystów już
niedostępnym – wzdycha. – Mamy
też jednak pełen uroku, leśny szlak
biegnący wzdłuż poligonu, do Chludowa – podaje przykład. – Mamy
naprawdę cenne, zielone tereny, ale
mam jedną prośbę: dbajmy o nie –
apeluje. – Nie wycinajmy drzew dlatego, że nas drażnią spadające liście.
Taka już uroda drzew, że jesienią
zrzucają liście – zauważa.
Co dalej? Czy skoro zainteresowanie było duże, a efekty ciekawe, samorządowcy planują kolejne konkursy
fotograficzne?
– Trudno dziś, w dobie pandemii
dokładnie zaplanować przyszłość,
nawet nieodległą – wzdycha przewodniczący Jarosław Dudkiewicz. –
Z pewnością będziemy organizować
różne wydarzenia, tym bardziej, że
przed nami wspomniane już przeze
mnie obchody jubileuszu. Z pewnością będziemy organizować je w taki
sposób, żeby uczestnicy tych wydarzeń mogli zachować bezpieczny dystans. Dlatego właśnie, pomimo jesiennych warunków, tyle imprez na
osiedlu odbywa się teraz na wolnym
powietrzu – tłumaczy.
Prezentowane na wystawie zdjęcia
są zresztą zapowiedzią jednej z takich
planowanych w przyszłym roku plenerowych imprez – miejsca na zdjęciach
są punktami gdzie będzie należało
znaleźć „grzyby” w terenowej grze
geocatching – zabawy z ciekawymi
nagrodami; regulaminowe szczegóły
zarząd przedstawi z początkiem kolejnego roku.
Krzysztof Ulanowski

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!
PROFESJONALIZM
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi
w autoklawie medycznym








KOSMETYKA
KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA
FRYZJERSTWO
MAKIJAŻ
PERMANENTNY
MEZOTERAPIA
KOSMETYCZNE
WYBIELANIE ZĘBÓW
MANICURE,
PEDICURE

Suchy Las, ul. Jeżynowa 19
fb/Salon Urody Sisel
Instagram: siselsalonurody












ŻEL, HYBRYDA
STYLIZACJA RZĘS
HENNA PUDROWA
LAMINACJA BRWI
MASAŻE
ZABIEGI NA TWARZ
MAKIJAŻE ŚLUBNE
I WIECZOROWE
DEPILACJA
SOLARIUM
ROLLETIC

Wesołych oraz pełnych radości
i rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będzie to czas wytchnienia
i poszukiwania
wewnętrznej harmonii.
A zdrowie i szczęście niechaj
Państwu dopisują na każdym
kroku, w każdym dniu 2021 roku.
Agnieszka Czabańska,
właścicielka
Salonu Urody Sisel
z personelem

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń

TEL. 667 924 543, 667 859 640
GODZINY OTWARCIA
pon.-pt 10-19, sob. 10-14

Pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej
pomyślności
z okazji
nadchodzącego
Nowego Roku
życzy
Kwiaciarnia
Cattleya
z Galerii
Sucholeskiej

Święta Bożego Narodzenia
to czas życzliwości, przebaczenia,
refleksji oraz okazywania sobie troski i miłości.
Życzymy Państwu Wesołych Świąt oraz Wigilii
przy suto zastawionym stole w rodzinnej
radosnej i magicznej atmosferze,
a w Nowym Roku 2021
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Właściciele
Marcin i Konrad
z Pracownikami

Z uwagi na związane z epidemą obostrzenia uroczystość była skromna
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Zasiedzenie nieruchomości
Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia następuje z mocy samego prawa. W praktyce
jednak warto złożyć stosowny wniosek do sądu.

Własność nieruchomości można
nabyć nie tylko w drodze umowy sprzedaży ale i również w drodze zasiedzenia.
Jak właściciel
Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz
nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba
że uzyskał posiadanie w złej wierze. Stosownie zaś do treści paragrafu drugiego
wskazanego przepisu, po upływie lat
trzydziestu posiadacz nieruchomości
nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
Posiadanie samoistne istnieje wtedy,
gdy osoba władająca rzeczą zachowuje
się tak, jak jej właściciel. Oznacza to, że
posiadacz samoistny musi posiadać rzeczywistą wolę zatrzymania rzeczy, tak

jakby była ona naprawdę jego własnością. Jako przejawy posiadania samoistnego możemy wskazać przykładowo
ponoszenie obciążeń związanych z nieruchomością, ogrodzenie działki gruntu, jej zabudowanie czy też uprawianie
gruntu. Podkreślić należy, że samoistne
posiadanie nie może jednak ograniczać
się wyłącznie od wewnętrznego odczucia danej osoby. Posiadanie musi być
więc widoczne dla osób trzecich.
Tak też orzekł Sąd Najwyższy, który
w postanowieniu z dnia 11 sierpnia 2016
r., sygn. akt I CSK 504/15, stwierdził:
„Posiadanie cudzej rzeczy, aby mogło
być uznane za samoistne, a więc wywołujące skutek prawny zasiedzenia, nie
może ograniczać się do wewnętrznego
przekonania posiadacza, lecz musi być
dostrzegalnym z zewnątrz jego postępowaniem z rzeczą jak właściciel. Posiadaczem samoistnym jest więc ten, którego
zakres faktycznego władania rzeczą jest
taki sam, jak właściciela i który znajduje
się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to
uczynić właściciel (…)”.

Okno na zielony świat
Zdobywcą pierwszego miejsca w naszym konkursie „Jesień
w ogrodzie, na balkonie i na tarasie” jest Dariusz Bujak
- projektant z Kiekrza.

fot. Agnieszka Łęcka

Pan Dariusz jest naszym stałym
Czytelnikiem. Choć nie mieszka w
gminie Suchy Las, tylko po sąsiedzku,
często w różnych sprawach u nas bywa.
Lubi Suchy Las, bo podoba mu się jego
podmiejski charakter. A nasz miesięcznik docenia, bo jak mówi, najbardziej
ceni gazety, które piszą o sprawach lokalnych i dzięki temu są najbliżej ludzi.
Nasz Czytelnik zrobił zdjęcie zieleni
widzianej przez okno. Zieleń za oknem
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jest jednak tłem. Na pierwszym planie
znajduje się starannie wykonana kompozycja z roślin i ceramicznych rzeźb
czapli. Kompozycja roślinna współgra
z widokiem na świat. Wspólnie tworzą
harmonijną całość.
Jak nas zapewnił pan Dariusz, wysyłanie takich urokliwych fotografii na
konkursy prasowe nie jest czymś, co
robi codziennie. Tym razem miał po
prostu taki nastrój. A że zdjęcie faktycznie udane, to i nagroda zasłużona.
Nagrodą tą jest młotowiertarka
firmy Bosch, a sponsorem – sklep Bricoman, którego – notabene – pan Dariusz jest stałym klientem. Ma nawet
kartę vipowską.
Nasz Czytelnik wyjawił nam, że
niedawno podobne urządzenie mu się
zepsuło. Nowa młotowiertarka z pewnością więc się w domu przyda.
Czy pan Dariusz zamierza brać
udział w kolejnych konkursach? Niczego nie można wykluczyć, ale też nic
na siłę. Jak nam powiedział pan Dariusz – trzeba dać szansę także innym.
Krzysztof Ulanowski
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Dobra i zła wiara
Drugim warunkiem koniecznym
do zasiedzenia nieruchomości jest jej
posiadanie samoistne przez nieprzerwany, określony czas. Jego długość
będzie zależała od dobrej i złej wiary.
Posiadaczem w dobrej wierze będzie
ktoś, kto nie jest co prawda właścicielem nieruchomości, jednak pozostaje
w błędnym, lecz uzasadnionym przeświadczeniu, że takim właścicielem
jest. Natomiast ze złą wiarą mamy
do czynienia wówczas, gdy posiadacz wiedział, że obejmowana przez
niego nieruchomość nie należy do
niego albo powinien wiedzieć, że prawo własności przysługuje nie jemu,
lecz innej osobie. Rozstrzygając, czy
mamy do czynienia z posiadaniem
w dobrej, czy złej wierze, uwzględnia
się okoliczności z chwili objęcia rzeczy w posiadanie.
Po spełnieniu wskazanych wyżej
przesłanek nabycie prawa własności
nieruchomości następuje z mocy samego prawa. W praktyce jednak warto
złożyć stosowny wniosek do sądu. Po-

stanowienie będzie stanowiło dowód
tego, że jesteśmy właścicielami danej
nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy dużo zdrowia, radości
oraz cieplej rodzinnej atmosfery.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem
optymizmu i wiary w pogodne jutro
życzy Zespół Kancelarii
Adwokackiej Iwony Kęsik-Sójki

Szanowni Państwo,
nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, które zawsze
wnoszą w serca nadzieję na lepsze jutro.
Niech i tym razem pozwolą Państwu zapomnieć o trudach
codzienności i roztoczą magię życzliwości i wzajemnego
wsparcia, które są nam tak bardzo teraz potrzebne.
A w Nowym Roku niech spełnią się Państwa marzenia.
Zespół Szkoły „MENTORES”
Nowy adres:
ul. Strzeszyńska 222, Poznań
Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego
Nowego roku
życzy
Roman Drętkiewicz
Biuro Rachunkowe
Komplex
z Pracownikami

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom,
szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
i sukcesów w pracy zawodowej.

Paweł i Maciej Jóźwiak
właściciele
Niezależnego Serwisu Skody
w Suchym Lesie

BIURO RACHUNKOWE

RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ
115C LOK. 2
60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305
damianic@poczta.onet.pl

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w pamięci żywych”

ÐÑ
Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszego wieloletniego
pracownika, serdecznego kolegi

Eugeniusza Szablewskiego
Składamy wyrazy współczucia
i żalu całej Rodzinie.
Słowa wsparcia i otuchy
składają

Prezes Edward Miśko
wraz z Pracownikami ZKP Suchy Las
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Nowe twarze w zimnej wodzie
Oficjalnego rozpoczęcia sezonu morsowego w tym roku
nie było, z powodu pandemii rzecz jasna. Tym niemniej
Morsy Złotniki i Morsy Poznań już się w Jeziorze Kierskim
kąpią. Wielbicieli chłodnej wody jest może trochę mniej niż
normalnie o tej porze roku, tym niemiej wciąż pojawiają się
nowe twarze.
Bo morsowanie jest zaraźliwe.
Bywa, że jeden małżonek da przykład
drugiemu. Albo rodzice dają przykład
dzieciom. Albo i na odwrót.
Najmłodsze
morsiątko
– Moja córka Emilia zaczęła morsować już w 2016 r. – opowiada pan
Grzegorz z Kiekrza. – Ja z niej wziąłem przykład dopiero dwa lata później,
a potem dołączył do nas mój synek
Antek, który miał wówczas zaledwie
cztery i pół roku. Sam chciał morsować, my go raczej zniechęcaliśmy. Ale
morsuje do dziś, lubi to i jest zdrowy –
podkreśla nasz rozmówca.
W przypadku rodziny Korków
jako pierwsza zaczęła morsować pani
Ewa, znana i lubiana sołtys Złotnik
Wsi. Jej mąż Stanisław dołączył do-

piero rok później. Teraz małżonkowie
przyjeżdżają popluskać się w Jeziorze
Kierskim razem.
– Drugi sezon rozpoczęła też już
moja córka Julia – podkreśla z niekłamaną dumą Ewa Korek.
Pani sołtys jest morsem na piątkę, bo
dla niej to już piąty sezon morsowania.
Jej klub Morsy Złotniki piąte urodziny
obchodzić będzie w październiku przyszłego roku. Zanim jednak klubowicze
zaczną świętować, czeka ich jeszcze
wiele wspólnych wypraw nad Kierskie,
a jeżeli względy epidemiczne pozwolą,
także wyprawy dalsze. Dokąd?
– Już tradycyjnie do Mielna nad
morzem oraz do Przesieki w górach
– mówi Ewa Korek. –Jeżeli nie będziemy mogli pojechać grupą, autokarem, to pojedziemy samochodami osobowymi – dodaje.

Górska legenda lodowa
Dodajmy w tym miejscu, że w Mielnie odbywają się co roku bardzo liczne
Międzynarodowe Zloty Morsów. Zaś
Przesieka to dla morsów miejsce legendarne. Fani zimnych kąpieli zanurzają
się tam w górskim potoku. Jeżeli zima
jest ostra i lód skuje wodę, bywa że
śmiałkowie muszą wcześniej wyrąbać
w pokrywie lodowej przerębel.
Do Przesieki lubi jeździć m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który
notabene chętnie kąpie się także w Jeziorze Kierskim. Sołtys Ewa Korek mawia półżartem, że zdarza jej się z panem
prezydentem pogawędzić w wodzie jak
samorządowiec z samorządowcem.
– Normalny człowiek, nie udaje niedostępnego – pani sołtys z uznaniem
kiwa głową. – Żartuje jak większość
z nas. Bo trzeba wiedzieć, że morsy
słyną z poczucia humoru. Podczas naszych spotkań panuje atmosfera pysznej zabawy – zachwala.
Wierzę jej na słowo, bo niejednokrotnie byłem świadkiem radosnych
korowodów przebierańców, które zawsze towarzyszą Międzynarodowym
Zlotom Morsów w Mielnie. O poczuciu humoru i pomysłowości tych ludzi
świadczą już same przebrania.

fot. Zuzanna Słaby

fot. Maciej Łuczkowski (5x) - więcej na FB/sucholeski

Najważniejszy
zdrowy rozsądek
A jeśli ktoś jeszcze nie morsuje, ale
chce zacząć? Co powinien zrobić?

Antek to jeden z najmłodszych
morsów w ekipie

Mieszkańcy Złotnik i Poznania

Kto wejdzie głębiej?

Wspólna kąpiel samorządowców: sołtys Ewy Korek i prezydenta
Jacka Jaśkowiaka. Wokół wianuszek zapalonych morsów.
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Ewa i Anka

– Niech się ze mną skontaktuje, np.
przez stronę Morsy Złotniki na Facebooku – radzi pani Ewa. – Ja wszystko
wytłumaczę – uśmiecha się.
Wszystko, bo przy morsowaniu
wszystko jest ważne: wcześniejsza rozgrzewka, odpowiednie ciuchy, a także
czas przebywania w wodzie i zadbanie
o ciepłotę ciała już po wyjściu na brzeg.
Naszej rozmówczyni zdarza się
zresztą tłumaczyć pewne rzeczy nie
tylko nowicjuszom.
– Ostatnio np. zauważyłam, że w wodzie stoi bez ruchu mężczyzna, który
cały trzęsie się z zimna – opowiada. –
Podeszłam do niego, żeby zapytać, czy
nie trzeba pomóc, patrzę, a on zerka na
zegarek – nie kryje wzburzenia. – Najwyraźniej kolega próbował pobić jakiś
swój osobisty rekord, ale tak nie wolno!
Nie można pozwolić na to, żeby zmarznąć. Niby woda miała temperaturę 10
stopni, była o trzy stopnie cieplejsza od
powietrza. Jednak 10 stopni to wcale
nie jest tak dużo!
Ewa Korek natychmiast w krótkich, żołnierskich słowach kazała delikwentowi wyjść na brzeg.
– Na szczęście posłuchał – oddycha z ulgą pani Ewa. – Potem popytałam o tego lekkomyślnego człowieka
i dowiedziałam się, że to nie jest jego
pierwszy sezon. No cóż, w takim razie
powinien być mądrzejszy – sołtyska
kręci głową krytycznie.
Krzysztof Ulanowski

Szefowe klubów

BRUDNA ROBOTA

Aleksander Zaporowski

BRUKARSTWO
 nowe powierzchnie
 mycie kostki

OGRODZENIA
 systemowe
 drewniane
 panelowe
 siatki

www.brudnarobota.pl

Sucholeski.EU
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TERENY ZIELONE
– trawniki, drzewostany –
nasadzenia, pielęgnacja,
nawadnianie, drenaże,
wertykulacja,
przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA
– nowe konstrukcje,
renowacje
(np. drewutnie, podbitka
dachowa,meble
ogrodowe)

DACH I ELEWACJA
– mycie, konserwacja,
malowanie

BRUKARSTWO
– nowe powierzchnie,
mycie kostki

506 122 506
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PROFESJONALNY AUTO DETAILING












Korekta lakieru
Powłoki ochronne
Folie ochronne
Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,
zabezpieczenie permanentne
Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór
Wymiana, naprawa szyb samochodowych
Montaż, demontaż folii reklamowych
Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

tel. 508 402 609

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań
(po lewej stronie stacji Shell)
PrzemoAuto@vp.pl www.przemoauto.pl
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Bluszczowa, Cisowa, Cynowa, Czołgowa, Dworcowa, Graniczna, Irysowa, Jałowcowa, Kobaltowa, Konwaliowa, Kochanowskiego, Krzemowa, Kwiatowa, Łagiewnicka, Obornicka, Pagórkowa, Pawłowicka,
Powojowa, Prusa, Radosna, Reja, Różana, Słowackiego, Słoneczna, Spacerowa, Tujowa, Tulipanowa, Tytanowa, Wrzosowa, Zielona,
Azaliowa, Berberysowa, Cicha, Dojazd, Działkowa, Forsycjowa, Głogowa, Jelonkowa, Kalinowa, Krótka, Lilakowa, Miła, Ognikowa, Okrężna, Pigwowa, Prosta, Tarninowa, Żukowa, Złotnicka
Dworcowa, Działkowa, Krótka, Obornicka, Ogrodowa, Promienista, Strażacka, Szosa Poznańska, Tysiąclecia, Zacisze
Agrestowa, Akacjowa, Błękitna, Boczna, Cicha, Czereśniowa, Gryczana, Jaworowa, Jesionowa, Kręta, Krzywa, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa, Malinowa, Modrakowa, Olszowa,Oświatowa, Polna, Pszenna,
Rolna, Spokojna, Stawna, Stolarska, Wiśniowa, Wodna, Zbożowa
Biedruszczana, Chojnicka, Dmowskiego, Kościelna, Leśna, Łagiewnicka, Łąkowa, Polna, Rynek, Sodowa, Sosnowa, Szkolna, Tysiąclecia, Węgierska, Zapłocie, Żelazka
Czereśniowa, Ekologiczna, Maniewska, Medyczna, Obornicka, Poznańska, Strumykowa, Szosa Poznańska, Wodna, Za Parkiem
Cmentarna, Dworcowa, Golęczewska, Nad Torem, Słoneczna, Wargowska, Wspólna

WSZYSTKIE ULICE
Agatowa, Ametystowa, Berylowa, Błękitna, Borowikowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Gołębia, Janowo, Jesionowa, Koralowa, Kurkowa, Koźlakowa, Maślakowa, Nefrytowa, Opalowa,
Opieńkowa, Os.Błękitny Staw, Perłowa, Piaskowa, Podgrzybkowa, Poznańska, Rubinowa, Rydzowa, Smardzowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Truflowa, Zjednoczenia
1 Maja, 7 Pułku Strzelców Konnych, Akacjowa, Chludowska, Dębowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Powstańców Wlkp. , Wojskowa, Wolności

Harmonogram odbioru odpadów w 2021r.: ODPADY BIO (system pojemnikowy)
SUCHY LAS
Bajkowa, Cedrowa, Firmowa, Jagodowa, Jana i Stefana Rewersów, Kwiatowa, Lipowa, Łozowa, Miła, Nizinna, os. Jagodowe, Poziomkowa, Promienista, Rzemieślnicza, Sasankowa, Senna, Serdeczna,
Szkolna, Widłakowa, Wiosenna, Żurawinowa
JELONEK
Brzozowa, Bukowa, Lipowa, Obornicka, Orzechowa, Św.Michała, Topolowa
Aroniowa, Borówkowa, Diamentowa, Jeżynowa, Kryształowa, Kwarcowa, Malinowa, Modrzewiowa, Obornicka, Onyksowa, Os. Platanowe, Os. Poziomkowe, Os. Szafirowe, Parkowa, Perłowa, Platanowa,
SUCHY LAS
Powstańców Wlkp., Różana, Rubinowa, Saneczkowa, Sportowa, S. Stefańskiego, Sucholeska, Szafirowa, Szkółkarska, Szyszkowa, Świerkowa, Tęczowa, Truskawkowa, Wiśniowa, Zachodnia, Zawilcowa,
Zielna
Alejowa, Bogusławskiego, Brzask, Chabrowa, E. Czarnieckiej, Fiołkowa, Forteczna, Gajowa, Gwiezdna, Jaśminowa, Kaktusowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Krótka, Księżycowa,
SUCHY LAS
Ks. Hertmanowskiego, Kubackiego, Lawendowa, Łąkowa, Maciejkowa, Makowa, Malwowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa, Na Stoku, Os. Na Wzgórzu, Podgórna, Pogodna, Poprzeczna,
Porzeczkowa, Poranna, Promykowa, Rolna, Radosna, Rumiankowa, Słoneczna, Stroma, Śnieżna, Świt, Tarasowa, Widokowa, W. Linkowskiego, Zakątek, Zielińskiego, Zimowa Zodiak, Zwolenkiewicza
Akacjowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Chmielna, Chmurna, Deszczowa, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lisia, Magnoliowa, Miodowa, Mokra, Morelowa,
SUCHY LAS
Ogrodnicza, Olchowa, Os.Przylesie, Owocowa, Plac Nowy Rynek, Podjazdowa, Polna, Ruczaj, Sadowa, Sprzeczna, Stara Droga, Strażacka, Strumykowa, Sucha, Tarninowa, Warsztatowa, Wiązowa,
Wierzbowa, Wodna, Wschodnia, Zakole, Zgodna, Źródlana

Akacjowa, Boczna, Czereśniowa, Gottlieba Daimlera, Gryczana, Jaworowa, Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa, Modrakowa, Olszowa, Oświatowa, Polna, Promienista, Pszenna, Rolna, Strażacka, Wiśniowa,
Zbożowa
WSZYSTKIE ULICE
WSZYSTKIE ULICE

BIEDRUSKO
GOLĘCZEWO
GOLĘCZEWO
CHLUDOWO
ZIELĄTKOWO

>>>

ZŁOTKOWO

WSZYSTKIE ULICE

WSZYSTKIE ULICE
Agrestowa, Błękitna, Cicha, Działkowa, Dworcowa, Krótka, Kręta, Krzywa, Lazurowa, Malinowa, Ogrodowa, Spokojna, Stolarska, Stawna, Tysiąclecia, Wodna, Zacisze

OSIEDLE
GRZYBOWE
JELONEK

ZŁOTNIKI

Azaliowa, Berberysowa, Bluszczowa, B.Prusa, Cicha, Cisowa, Cynowa, Czołgowa, Dojazd, Dworcowa, Działkowa, Forsycjowa, Granatowa, Głogowa, Graniczna, Irysowa, Jałowcowa, J.Kochanowskiego,
Jelonkowa, J.Słowackiego, Kalinowa, Kobaltowa, Konwaliowa, Krzemowa, Kwiatowa, Lazurytowa, Lilakowa, Łagiewnicka, M.Reja, Miła, Mosiężna, Obornicka, Ognikowa, Okrężna, Pagórkowa,
Pawłowicka, Pigwowa, Powojowa,Prosta, Radosna, Różana, Słoneczna, Spacerowa , Tarninowa, Tujowa, Tulipanowa, Turkusowa, Tytanowa, Wrzosowa, Zielona, Żukowa
Bociania, Borowikowa, Czubajkowa, Gołąbkowa, Jaskółcza, Koźlarzowa, Krótka, Krucza, Kukułcza, Kurkowa, Łabędzia, Maślakowa,
Muchomorowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pawia, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Plac Sokoła, Podgrzybkowa, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Rydzowa, Skowronkowa, Słowicza, Smardzowa, Sosnowa, Sowia
Złotnicka, Żurawia, Cisowa, Jodłowa, Krótka, Nektarowa (łącznie z ul.Nektarową w Suchym Lesie), os.Nektarowe, Sosnowa, Złotnicka(łącznie z ul.Złotnicką w Złotnikach)

BIEDRUSKO

BIEDRUSKO

ZIELĄTKOWO
ZŁOTKOWO

CHLUDOWO

CHLUDOWO

CHLUDOWO

GOLĘCZEWO

GOLĘCZEWO

JELONEK

ZŁOTNIKI

ZŁOTNIKI

WSZYSTKIE ULICE

15
29

Bociania, Gołąbkowa, Jaskółcza, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Muchomorowa, Pawia, Plac Sokoła, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Skowronkowa, Słowicza, Sowia, Żurawia,

OSIEDLE
GRZYBOWE

9

5

4

3

7
8

2

5

2
16

1
15

2
16

1
15

5
19

4
18

2
16

1
15

12
26

11
25

14
28

10
24

Borowikowa, Czubajkowa, Koźlarzowa, Kurkowa, Maślakowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Podgrzybkowa, Rydzowa, Smardzowa, Sosnowa,

OSIEDLE
GRZYBOWE

SUCHY LAS

13
27

9
23

12
26

Bajkowa, Borówkowa, Chmielna, Chmurna, Deszczowa, Dębowa, Grabowa, Jagodowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Łozowa, Miodowa, Mokra, Platanowa, Podjazdowa, Polna, Poziomkowa, Rewersów, Ruczaj,
Senna, Stefańskiego, Strumykowa, Sucha, Wierzbowa, Wiosenna, Wodna, Wschodnia, Zachodnia, Zakole, Źródlana, Os.Przylesie

II
8
22

I
11
25

5

4

3,
31

2,
30

1
29

11

10

9

III
8

1
15
29
2
16
30
3
17
31
3
17
31
1
15
29
2
16
30

5
19

1
15
29
2
16
30
4
18

12
26

11
25

10
24

9
23

III
8
22

2,
16,
30

1,
15,
29

14,
28

13,
27

12,
26

9,
22

8,
21

7,
20

IV
6,
19

13
27

12
26

14
28

14
28

13
27

1
15
29
2
16
30
12
26

13
27

12
26

9
23

9
22

8
21

7
20

IV
6
19

14,
28

13,
27

12,
26

11,
25

10,
24

7,
20

6,
19

V
4,
17,
31
5,
18

11
25

10
24

12
26

12
26

11
25

10
24

14
28

13
27

11
25

10
24

7
21

7
20

6
19

5
18

V
4
17
31

11,
25

10,
24

9,
23

8.
22

7,
21

2,
16,
30
4,
17

1,
15,
29

VI
14,
28

8
22

7
21

9
23

9
23

8
22

7
21

11
25

10
24

8
22

7
21

4
18

2
16
30
4
17

1
15
29

VI
14
28

9,
23

8,
22

7,
21

6,
20

5,
19

1,
15,
29

14,
28

13,
27

VII
12,
26

6
20

5
19

7
21

7
21

6
20

5
19

9
23

8
22

6
20

1
15
29
2
16
30
5
19

14
28

13
27

VII
12
26

6,
20

5,
19

2,
16,
30
3,
17,
31
4,
18

12,
26

11,
25

10,
24

VIII
9,
23

2
16
30
3
17
31

4
18

2
16
30
3
17
31
4
18

6
20

2
16
30
3
17
31
5
19

13
27

12
26

11
25

10
24

VIII
9
23

3,
17

1,
15,
29
2,
16,
30

14,
28

13,
27

9,
23

8,
22

7,
21

IX
6,
20

14
28

1
15
29
1
15
29
13
27

14
28

13
27

2
16
30
3
17

14
28

13
27

10
24

9
23

8
22

7
21

IX
6
20

1,
15,
29

14,
28

13,
27

12,
26

11,
25

7,
21

6,
20

5,
19

X
4,
18

12
26

11
25

13
27

13
27

12
26

1
15
29
11
25

14
28

12
26

11
25

8
22

7
21

6
20

5
19

X
4
18

13,
26

12,
25

10,
24

9,
23

8,
22

5,
18

4,
17

XI
2,
15,
29
3,
16,
30

9
23

8
22

10
24

10
24

9
23

8
22

13
26

13
25

9
23

8
22

5
19

5
18

4
17

3
16
30

XI
2
15
29

10

9

8

7

6

2,
16

1,
15

14

XII
13

7
21

6
20

8
22

8
22

7
21

6
20

10
24

9
23

7
21

1
15
29
2
16
30
3
17
31
6
20

14
28

XII
13
27

"

26

Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

Harmonogram odbioru odpadów w 2021r.: ODPADY ZMIESZANE
(system pojemnikowy)
Akacjowa, Alejowa, Aroniowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Chabrowa, Fiołkowa, Firmowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jeżynowa, Krótka, Kryształowa, Kwiatowa, Linkowskiego, Magnoliowa, Makowa, Malinowa,
Meteorytowa, Miła, Młodzieżowa, Modrakowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nektarowa, Nizinna, Owocowa, Parkowa, Pl.Nowy Rynek, Poranna, Porzeczkowa, Promienista, Promykowa, Radosna, Rolna,
SUCHY LAS
Rumiankowa Rzemieślnicza, Saneczkowa, Słoneczna, Sportowa, Stara Droga, Strażacka, Sucholeska, Szkolna, Szkółkarska, Śliwkowa, Śnieżna, Świt, Truskawkowa, Warsztatowa, Widłakowa, Wiśniowa,
Zakątek, Zimowa, Zwolenkiewicza,
Brzask, Bogusławskiego, Cedrowa, Czarnieckiej, Diamentowa, Forteczna, Gajowa, Gwiezdna, Hertmanowskiego, Kaktusowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Księżycowa,
Kubackiego, Kwarcowa , Lawendowa, Lisia, Łąkowa, Maciejkowa, Malwowa, Na Stoku, Obornicka, Ogrodnicza, Onyksowa, Perłowa, Podgórna, Pogodna, Poprzeczna, Powst. Wlkp. , Rubinowa, Różana,
SUCHY LAS
Sadowa, Sasankowa, Serdeczna, Sprzeczna, Stroma, Szafirowa, Szyszkowa, Świerkowa, Tarasowa, Tęczowa, Widokowa, Zawilcowa, Zgodna, Zielińskiego, Zielna, Zodiak, Żurawinowa

REKLAMA

"

INFORMACJE / REKLAMA / KONKURS

/ MĄŻ NA TELEFON

Agrestowa, Akacjowa, Błękitna, Boczna, Cicha, Czereśniowa, Działkowa , Gottlieba Daimlera, Gryczana, Jaworowa, Jesionowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa, Malinowa, Modrakowa,
Ogrodowa, Olszowa, Oświatowa, Polna, Pszenna, Rolna, Spokojna, Stawna, Stolarska, Szosa Poznańska, Tysiąclecia, Wiśniowa, Wodna, Zacisze, Zbożowa

WSZYSTKIE ULICE

WSZYSTKIE ULICE

WSZYSTKIE ULICE

Dworcowa, Promienista, Strażacka

SUCHY LAS
12.VI

OS.GRZYBOWE, JELONEK, ZŁOTNIKI
19.VI

Harmonogram odbioru odpadów w 2021r.: ODPADY WIELKOGABARYTOWE – zbierane są tylko wybrane odpady z poniższej listy, są to: pkt.3 oraz Duże AGD

BIEDRUSKO

ZIELĄTKOWO

CHLUDOWO

GOLĘCZEWO

WSZYSTKIE ULICE

Bluszczowa, B.Prusa, Cisowa, Cynowa, Dworcowa, Granatowa, Irysowa, Jałowcowa, J.Kochanowskiego, J.Słowackiego, Kobaltowa, Konwaliowa, Krzemowa, Kwiatowa, Lazurytowa, Łagiewnicka, M.Reja,
Mosiężna, Obornicka, Pawłowicka, Powojowa, Radosna, Różana, Słoneczna, Tujowa, Tulipanowa, Turkusowa, Tytanowa, Wrzosowa, Zielona
Azaliowa, Berberysowa, Cicha, Czołgowa, Dojazd, Działkowa, Forsycjowa, Głogowa, Graniczna, Jelonkowa, Kalinowa, Krótka, Lilakowa, Miła, Ognikowa, Okrężna, Pagórkowa, Pigwowa, Prosta, Spacerowa,
Tarninowa, Żukowa

Cisowa, Jodłowa, Krótka, Nektarowa (łącznie z ul.Nektarową w Suchym Lesie), Os.Nektarowe

Sosnowa, Złotnicka (łącznie z ul.Złotnicką w Złotnikach)

Brzozowa, Bukowa, Lipowa, Obornicka, Orzechowa, Św. Michała, Topolowa

Borowikowa, Czubajkowa, Koźlarzowa, Krótka, Kurkowa, Maślakowa, Muchomorowa, Nektarowa, Opieńkowa, Pieczarkowa, Plac Grzybowy, Podgrzybkowa, Rydzowa, Smardzowa

Harmonogram odbioru odpadów w 2021r.: ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE – SUROWCE WTÓRNE
(system workowy)
Bajkowa, Borówkowa, Firmowa, Jana i Stefana Rewersów, Kwiatowa, Miła, Modrzewiowa, Nizinna, Parkowa, Poranna, Promienista, Promykowa, Radosna, Saneczkowa, Sasankowa, Serdeczna, Słoneczna,
SUCHY LAS
Sportowa, Szkolna, Śnieżna, Świt, Widłakowa, Zimowa , S.Zwolenkiewicza
Aroniowa, Cedrowa, Chabrowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Lipowa, Łozowa, Makowa, Malinowa , Os.Jagodowe, Os.Poziomkowe, Porzeczkowa, Powstańców Wlkp., Poziomkowa, Rumiankowa,
SUCHY LAS
Rzemieślnicza, Senna, Tęczowa, Truskawkowa, Wiosenna, Zakątek, Żurawinowa
Diamentowa, Forteczna, Jagodowa, Kaktusowa, Konwaliowa, Kryształowa, Kwarcowa, Lawendowa, Maciejkowa , Malwowa, Na Stoku, Obornicka, Onyksowa, Os.Na Wzgórzu, Os.Platanowe,
SUCHY LAS
Os.Szafirowe, Perłowa, Platanowa, Różana, Rubinowa, S. Stefańskiego, Stroma, Sucholeska, Szafirowa, Szkółkarska, Szyszkowa, Świerkowa, Tarasowa, Widokowa, Wiśniowa, W.Linkowskiego, Zachodnia,
Zawilcowa, Zielna
Alejowa, Brzask, E.Czarnieckiej, Gajowa, Gwiezdna, Kasztanowa, Krańcowa, Kraterowa, Kręta, Krótka, Księżycowa, Ks.Hertmanowskiego, L.Kubackiego, Łąkowa, Meteorytowa, Młodzieżowa, Modrakowa
SUCHY LAS
Podgórna, Pogodna , Poprzeczna, Rolna, W.Bogusławskiego , Zielińskiego W., Zodiak
Akacjowa , Brzoskwiniowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lisia, Magnoliowa, Miodowa, Morelowa, Ogrodnicza, Owocowa, Podjazdowa, Strażacka, Zgodna, Sadowa, Stara
SUCHY LAS
Droga, Śliwkowa, Warsztatowa, Wierzbowa
Bukowa, Chmielna, Chmurna, Deszczowa, Gabriela Narutowicza, Jałowcowa, Jarzębinowa, Mokra, Nowy Rynek, Olchowa, Os.Przylesie, Polna, Ruczaj, Sprzeczna, Strumykowa, Sucha, Tarninowa, Wiązowa,
SUCHY LAS
Wodna, Wschodnia, Zakole , Źródlana
Bociania, Gołąbkowa, Jaskółcza, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Pawia, Plac Sokoła, Przepiórcza, Ptasi Zaułek, Skowronkowa, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Złotnicka, Żurawia

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

I
5,
26
7,
27
8,
28
9,
29
11
12
13
14
19
13
14
15

II
16
17
18
19

9

1,
22
2,
23
3,
24
4,
25

19

12

10

9

8

3,
24
4,
25
5,
26

20

11

18

2,
22

15

12

21
2,
22
4,
25

11
12
15
16
17
18
2,
23
17
18
19

20
21
1,
22

13

2,
23
6,
26
7,
27
8,
28
9,
29

8,
28
9,
29
10,
30
12
13
14
16
15
16
19

4,
24
5,
25
6,
26
8,
28
7,
27
8,
28
10,
31

21

20

19

5,
25

20

19

18

17

14

13

12

11

V

 zabawki pluszowe ufundowane przez sklep z zabawkami
,,Zabawkarnia”, zlokalizowany przy ul. Podgórnej 3 w Poznaniu
21

18

17

18

16

15

14

11

10

9,
30

15

10

5,
25
7,
28
8,
29
9,
30

4,
24

VI
1,
22
2,
23

 bony na zestawy ufundowane przez KFC, umiejscowiony przy
ul. Obornickiej 134 w Suchym Lesie
13

VII

14
15
16
19
20
21
1,
22
6,
27
21
1,
22
2,
23
5,
26
6,
27
7,
28
9,
30
8,
29
9,
30
12

2,
23

20

19

20

18

17

16

13

12

11

17

12

11

6,
27
9,
30
10,
31

5,
26

VIII
3,
24
4,
25

 2 vouchery, każdy po 150 zł. na zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ufundowane przez Studio Urody Natalia z Chludowa,
ul. Obornicka 4, tel. 888-405-885
IX
14

16

11

8,
29

7,
28

15

17

12

1,
22
4,
25

21

1,
22

20

19

18

15

14

13

19

14

13

20

13

10

9,
30

10

1,
22
2,
23
7,
28
1,
22
2,
23
3,
24
6,
27
7,
28
8,
29

21

X
5,
26
6,
27

 2 vouchery, każdy po 150 zł. na usługi fryzjerskie ufundowane
przez Salon Urody Lejla, zlokalizowany przy ul. Bogusławskiego 15 a w Suchym Lesie, tel. 664 864 258

08.05.2021
02.10.2021

OS.GRZYBOWE 9.00 -9.25 ul.Opieńkowa przy wejściu na dawny plac zabaw

SUCHY LAS

9.30-9.55 ul.Powst. Wlkp. Przy skrzyżowaniu z ul.Sportową
10.00-10.25 oś.Poziomkowe – ul.Aroniowa
10.30-10.55 ul.Szkolna – przed Urzędem Gminy
11.00-11.25 ul.Bogusławskiego – parking przed Kościołem
11.30-11.55 przy skrzyżowaniu ul.Sprzecznej i ul.Leśnej
12.00-12.25 przy skrzyżowaniu ul.Łąkowej i ul.Krętej

Oddaj nieodpłatnie odpady do stacjonarnego PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) !
*(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych(gminy Suchy Las), którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

Lokalizacja i dane teleadresowe:
ul. Golęczewska 22a, 62-001 Chludowo
tel. 691 150 250 (tel. czynny: pn. – pt. 8.00-15.00)
e-mail: segregacja@zgksuchylas.eu
.
Godziny przyjmowania odpadów:
pn: 8.00-17.00, wt.-pt. :8.00 – 15.00, sobota 9.00 – 12.00.
W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny
Lista odpadów, które można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK:
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1.1 Małe AGD (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka itp.)
1.2 Duże AGD (pralka, zamrażalka, mikrofalówka, lodówka zamrażalka, chłodziarka itp itp.)
1.3 Monitor i TV
1.4 Sprzęt IT (Drukarki, ksera, skanery, klawiatury itp.)
1.5 Komputery
1.6 RTV (radio, dvd, video itp.)
1.7 Elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.)
1.8 Świetlówki

15.05.2021
09.10.2021

CHLUDOWO

9.30-9.55 ul.Złota przy świetlicy

10.05-10.25 ul.Szkolna przy szkole
10.30-10.55 ul.Obornicka przy skrzyż. z ul.Za Parkiem

CHLUD.-ZIELĄTK. 11.00-11.25 ul.Dworcowa pomiędzy tablicami
drogowymi na wysokości posesji nr 72
ZIELĄTKOWO 11.30-11.55 ul.Szkolna przy sklepie
GOLĘCZEWO 12.00-12.25 ul.Dworcowa przy szkole
12.30-12.55 ul.Tysiąclecia przy skrzyżowaniu z ul.Krętą
2. Zużyte baterie i akumulatory
3. Odpady wielkogabarytowe (meble ,kanapy, fotele, krzesła, dywany, wykładziny, itp.)
4. Odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
5. Przeterminowane leki
6. Chemikalia
6.1 Farby
6.2 Rozpuszczalniki
6.3 Środki ochrony roślin
6.4 Detergenty
7. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
7.1 Zużyty olej silnikowy, opakowania po olejach
7.2 Filtry olejowe
8. Papier i tektura
9. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem: kolorowe/bezbarwne
10. Tworzywa sztuczne:
10.1 Opakowania z tworzyw sztucznych
10.2 Tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, czyste skrzynki, doniczki, wiaderka itp.)
10.3 Styropian opakowaniowy
11. Metale (złom)

22.05.2021
16.10.2021

9,
30

XII
7,
28
8,
29
18

ZŁOTNIKI-WIEŚ 10.00-10.25ul.Słoneczna przy sklepie „Tęcza”
BIEDRUSKO
11.00-11.20 ul.Chludowska za garażami, przy
bloku nr 388
11.30-11.50 ul.Zjednoczenia przy pętli autobusowej

PSZOK

12.00-12.30 ul.Powst. Wlkp. przy blokach
12. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach)
13. Niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy (1t na rok z
nieruchomości zamieszkałej)
14. Opony z pojazdów o dmc 3,5t (8 szt. na rok z nieruchomości
zamieszkałej)

PSZOK

1,
22
3,
24
2,
23
3,
24
6,
27

21

20

17

16

15

21

16

15

14

13

10,
31

15

13

12

13

10

2,
22
3,
23
4,
24
5,
25
9,
30
4,
24
5,
25
6,
26
8,
29
9,
30

19

17

16

XI

 2 vouchery, każdy po 150 zł. na usługi kosmetyczne, ufundowane przez Salon Mona Bella, zlokalizowany przy ul. Bogusławskiego 15 a w Suchym Lesie, tel. 667 110 563

CHLUDOWO, ZIELĄTKOWO, GOLĘCZEWO, ZŁOTKOWO, BIEDRUSKO
26.VI

1,
22
2,
23
3,
24
5,
26
4,
25
5,
26
8,
29

IV

 paleta ekogroszku o wartości 1000 zł. ufundowana przez firmę
Bricoman, ul. Wojciechowskiego 7/17 w Poznaniu

III
9,
30
10,
31

Do wygrania:

Zbiórka „elektrośmieci” oraz odpadów niebezpiecznych (mobilny PSZOK) w 2021r. : odbierane są tylko wybrane odpady z poniższej listy, są to: pkt.1 (bez Dużego AGD), pkt.2, pkt.5, pkt.6, pkt.7 – które należy przekazać bezpośrednio pracownikom ZGK Suchy Las Sp. z o. o. obsługujących pojazd mobilnego PSZOK !
JELONEK
8.30 -8.55 ul.Sosnowa przy boisku sportowym/placu zabaw
ZŁOTNIKI-OSIEDLE 9.00 -9.25 ul.Miła przy placu zabaw
ZŁOTNIKI 9.00-9.25 ul.Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z
ul.Reja
9.30-9.55 ul.Radosna przy skrzyżowaniu z ul.Zieloną
ZŁOTKOWO

Obornicka 134
Suchy Las
Boże Narodzenie to dla wielu osób jedno z najważniejszych
i najpiękniejszych świąt w roku. Zapraszamy Was do udziału w konkursie: najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa. Prześlijcie
nam zdjęcia swojej rodziny lub swoich pociech przy świątecznym
drzewku i wygrajcie atrakcyjne nagrody! Fotki prosimy przesyłać
do 5 stycznia. Zdjęcia, dane osobowe, numer telefonu oraz zgodę
na publikację fotografii prześlijcie na adres: agata@sucholeski.eu
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UKŁADANIE, CYKLINOWANIE PODŁÓG
I RENOWACJA SCHODÓW
TEL 501 063 672
jako Pippina, Dagmarę Rybak jako Mistrza Ceremonii,
Oksanę Hamerską jako
Katarzynę, Annę Lasotę
jako Fastradę, Radosława
Elisa jako Króla Karola, Lucynę Winkel jako Berthę,
Macieja Zaruskiego jako
Ludwika oraz Franka Trojanowskiego jako Teosia,
zespół wokalny oraz orkiestrę. Szczegółowa obsada
znajduje się w jubileuszowym wydawnictwie, które
zostało dołączone do płyty.
Można w nim znaleźć mnóstwo niepublikowanych
do tej pory zdjęć, teksty
piosenek, rysunki kostiumów i zakulisowe wspomnienia, którymi podzielili
się zarówno realizatorzy, jak
i obsada.
Na stronie www.teatrmuzyczny.pl został urucho-miony sklep internetowy,
w którym można kupować
liczne gadżety zarówno ze
spektakli znajdujących się
obecnie w repertuarze, jak
i archiwalnych. Są to między innymi: koszulki, torby,
kubki, skarpetki, płyty
i plakaty. Produkty zostały
pogrupowane według kategorii, przez co nawigacja jest
bardzo prosta. Szczegółowe
informacje oraz regulamin
sprzedaży dostępny są na
stronie internetowej.
Kolejną niespodzianką
jest płyta z muzyką z musicalu „Pippin, czyli historia
prawdziwa o poszukiwaniu
szczęścia”. Na krążku można
usłyszeć Macieja Pawlaka

GOLĘCZEWO

ZŁOTKOWO

ZŁOTNIKI

ZŁOTNIKI

JELONEK

JELONEK

JELONEK

OSIEDLE
GRZYBOWE
OSIEDLE
GRZYBOWE

Teatr Muzyczny w Poznaniu przygotował
niespodziankę dla swoich widzów.

Sponsorem Wydawnictwa jest PZU, które wspierało Teatr Muzyczny również
przy zeszłorocznej premierze musicalu „Pippin”.

Płyta z muzyką
z musicalu „Pippin”

Bezcenny mur w Owińskach
odzyskał blask
Właśnie zakończył się trzeci etap prac renowacyjnych
zabytkowego muru przy 500-letnim kościele św. Mikołaja
w Owińskach. Powiat poznański od 5 lat wspiera renowację świątyni i jej otoczenia. Przez ten czas przeznaczył na to
ponad 600 tys. zł.
Dzięki działaniom samorządu
udało się uratować cenny obiekt na
całym odcinku wpisanym do rejestru zabytków. Renowacja ceglanokamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza przykościelnego przeprowadzona została w trzech etapach,
obejmujących głównie konserwację

ceglanej konstrukcji bramy z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, izolacji
przeciwwilgociowej i odtworzeniem
drewnianych skrzydeł bramnych,
a także remont ogrodzenia.
Rewaloryzacja zabytku nie rozpocząłby się bez wsparcia powiatu poznańskiego. Tylko dzięki tym funduszom

Pandemia nie zatrzymała
inwestycji na drogach
powiatowych
Mimo pandemii większość inwestycji realizowanych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przebiega zgodnie
z harmonogramem. Niektóre udało się nawet zakończyć
przed czasem. Drogowcy myślą już także o przyszłym roku.
Czy pod względem inwestycyjnym będzie równie udany?
– Pandemia nie pokrzyżowała naszych zamierzeń na drogach powiatowych – zapewnia Tomasz Łubiński,
wicestarosta poznański. – I, co równie ważne, udało nam się zaplanować
i przygotować dużo ważnych inwestycji także na przyszły rok.
Pierwsze półrocze 2020 roku

upłynęło na realizacji „akcji nakładki”.
Dziewięć odcinków dróg powiatowych zyskało nowe nawierzchnie. To
w sumie niemal 17 km, których remont kosztował ponad 8 mln zł.
Inwestycje zgodnie z planem
Gotowa jest już ulica Poznańska
w Koziegłowach. W tym roku udało

Nowa nawierzchnia na drodze Karłowice - Tuczno
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w kościele została m.in. odtworzona
posadzka i tynki wewnętrzne, poddano
konserwacji metalowe drzwi wewnętrzne do zakrystii i stolarkę drzwiową
wraz z odtworzeniem ich historycznej
kolorystyki. Dla mieszkańców jest to
bardzo wartościowa inicjatywa. Dzięki
niej mogą odbywać się tutaj nie tylko
uroczystości sakralne, ale i koncerty czy
wystawy. Budowę renesansowej perły
rozpoczęto w pierwszej ćwierci XV w.,
a ukończono w 1574 r. Dzięki dotacjom
przeszła prawdziwą metamorfozę.
– Przywracając kościołowi dawną
świetność, zyskaliśmy piękną i charakterystyczną wizytówkę regionu. Kolejny raz pokazaliśmy, że dla powiatu poznańskiego, który uznaje zachowanie

spuścizny pokoleń za swój obowiązek,
ochrona dziedzictwa kulturowego
jest jedną z kwestii priorytetowych –
mówi Wiesław Biegański, powiatowy
konserwator zabytków. – W Owińskach znajduje się także pocysterski
zespół klasztorny z unikatowym na
skalę europejską Parkiem Orientacji
Przestrzennej zaadaptowanym na
potrzeby Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych.
Klasztor w Owińskach znajduje się
obecnie w trakcie zaawansowanej rewaloryzacji i modernizacji. Na ten cel
także przeznaczamy co roku znaczące
środki finansowe – dodaje.
Na terenie powiatu znajduje się
aż 10 zabytkowych zespołów urbanistycznych, sięgających swoim pochodzeniem średniowiecza, kilka tysięcy
potwierdzonych stanowisk archeologicznych, 14 kościołów drewnianych
i 40 murowanych, ponad 100 zespołów parkowych, przeszło 70 pałaców
i dworów, liczne zespoły przemysłowe
i folwarczne, szpitale i dworce kolejowe
oraz kilkaset budynków mieszkalnych.
Łącznie na prace konserwatorskie
w regionie wydane zostało już ponad
8,7 mln zł. Dotychczasowa pomoc
dla cennych obiektów tylko w gminie
Czerwonak wyniosła 1,1 mln zł.
JF

się zrealizować drugi etap przebudowy, czyli odcinek od Gdyńskiej do
Piaskowej. Jezdnię poszerzono, ułożono nową nawierzchnię, droga została
odwodniona. Powstały też chodniki
i ścieżka rowerowa.
– Zamknęliśmy także kolejny etap
modernizacji drogi Iwno – Pobiedziska. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to w przyszłym roku dokończymy przebudowę tej drogi – mówi
Marek Borowczak, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Zakończyły się prace na drodze
z Więckowic do Lusówka. To 2,5-kilometrowy odcinek, który został praktycznie zbudowany od nowa. Obok
szerokiej jezdni, z rowem odwadniającym, biegnie chodnik dla pieszych
i rowerzystów. Droga połączyła dwie
gminy: Dopiewo i Tarnowo Podgórne.
Wkrótce skończy się przebudowa
ulicy Sowinieckiej w Mosinie, a do
końca roku powinien być też gotowy
nowy wiadukt w Murowanej Goślinie.
W tym roku powstały także nowe
ścieżki rowerowe: na drodze Buk –
Szewce (4,6 km), w miejscowości Pecna
(0,9 km), w Drużynie (0,5 km) oraz na
drodze Kicin – Kliny (0,9 km). Niedługo gotowa będzie również ścieżka
na ulicy Poznańskiej w Puszczykowie
(0,7 km).

Rok wyzwań przed nami
– Ponad 100 mln zł zamierzamy
rozdysponować na drogi w przyszłym
roku – mówi Tomasz Łubiński. –
Większość tej kwoty, bo aż 70 mln zł,
chcemy przeznaczyć na inwestycje.
W planach jest m.in. dokończenie
budowy obwodnicy Głuchowa i przebudowy drogi w miejscowości Dachowa (oba zadania z dofinansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych),
ostatni etap przebudowy drogi Iwno
– Pobiedziska, a także odcinków Buk
– Szewce, Latalice – do granicy powiatu oraz fragmentu ulicy Poznańskiej
w Siekierkach Wielkich.
Powiat poznański złożył też wnioski o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć. Jeśli zostanie przyznane,
w przyszłym roku mogą się również
rozpocząć m.in.: przebudowa drogi
Rokietnica – Napachanie oraz ulicy
Poznańskiej w Dąbrówce, czy budowa
obwodnicy Swarzędza.
Nadchodzący rok to również prace projektowe następnych wielkich
inwestycji planowanych przez powiat
poznański. Mowa o budowie mostu
nad Wartą i drogi Luboń – Czapury,
a także tunelu pod przejazdem kolejowym w Kobylnicy oraz budowie drogi
Borówiec – Koninko – Krzesiny.
KF

„Dymowóz” rusza na drogi
Policja zyskała kolejny supernowoczesny „dymowóz”, który
ma pomagać funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w kontrolowaniu
stanu technicznego samochodów poruszających się po
drogach. Jego zakup współfinansował powiat poznański.
– Tym razem postanowiliśmy zaopatrzyć policję w auto, które ma poprawić
jakość powietrza w naszym regionie
– powiedział Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Samochód wraz
z wyposażeniem kosztował blisko 350
tysięcy złotych. Powiat poznański przekazał połowę tej sumy, druga pochodziła z Programu Modernizacji Policji.
Wspieranie służb jest jednym z elementów prowadzonej przez nas od lat akcji
pod hasłem „Bezpieczny powiat”. Takie
auto nie tylko przecież wyłapie samochody zanieczyszczające powietrze, ale
także bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających
się takimi pojazdami – dodał.
Samochód, z którego korzystać
będzie Ekipa Techniki Drogowej
i Ekologii, oprócz tradycyjnego sprzętu policyjnego posiada specjalistyczne
oprzyrządowanie. Są to m.in. przenośne urządzenie do badania stopnia
zadymienia (tzw. dymomierz), analizator spalin, przyrząd do pomiaru

przepuszczalności światła w szybach
pojazdu, wózek do sprawdzania odległości, lusterko z wysięgnikiem do
badania podwozia czy też przymiar
teleskopowy do mierzenia gabarytów
pojazdów. Samochód wyposażony
jest także w część biurową.
„Dymowóz” to drugi taki pojazd
będący w posiadaniu poznańskiej
Komendy Miejskiej. Skala problemu,
co podkreślają sami policjanci, jest bowiem spora.
– Na kilkanaście zatrzymywanych
pojazdów większości kierowców
zabierany jest dowód rejestracyjny
właśnie ze względu na przekroczenie
norm emisji szkodliwych związków.
Co więcej, kierujący, na których nałożono kary, często ich nie respektują, decydując się na zakup kolejnego
starego auta – powiedział kom. Przemysław Kusik, naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego KMP. – Taka
praktyka będzie trwała dopóki, dopóty będzie możliwość sprowadzania

wiekowych samochodów z zagranicy
– podkreślił.
Drugi pojazd był zatem policjantom bardzo potrzebny.
– Nowe auto będzie działało na
terenie powiatu i ma na celu nie tylko
wyeliminowanie z ruchu wadliwych
pojazdów, ale przede wszystkim uświadomione kierowcom, jakimi samochodami się poruszają. Bo często jest tak,
że nawet nie zdają sobie z tego sprawy
– podkreślił Robert Kasprzyk, Komendant Miejski Policji w Poznaniu.
TS

Niech po trudach minionych miesięcy
wyjątkowe chwile Bożego Narodzenia
przynoszą Państwu spokój i wszelką pomyślność,
ale przede wszystkim zdrowie.
A Nowy Rok niech każdego napawa optymizmem oraz radością.
Życzę, by spełniły się Państwa pragnienia,
te ważne i te najdrobniejsze.
Wszystkie bowiem nadają życiu sens i czynią świat piękniejszym.
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu
nr 12 (107)
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Święta w lokalnym stylu!
Zapraszamy na Sucholeski e-Jarmark Świąteczny
Święta tuż tuż, a prezenty same się nie kupią! W tym roku jednak ze względu na pandemię przygotowanie świątecznych upominków może być trudniejsze niż zwykle. Ale nie w gminie Suchy Las!
prowadzona bezpośrednia sprzedaż,
a jedynie promocja i prezentacja oferty
zgłoszonych twórców i przedsiębiorców oraz udostępnienie ich danych
kontaktowych dla odbiorców wyda-

Boże Narodzenie
to zawsze czas wyjątkowy, pełen wiary i nadziei.

Boże Narodzenie

Życzymy Państwu,
aby tegoroczne Święta były spędzone
w zdrowiu,czas
spokoju
i radości,
to zawsze
wyjątkowy,
w atmosferze przepełnionej rodzinnym
ciepłem
i
miłością.
pełen wiary i nadziei.
Życzymy Państwu również szczęśliwego Nowego Roku 2021!
Niech będzie to czas obfity w pomyślność, uśmiech i pogodę ducha.

Życzymy Państwu,

aby tegoroczne Święta
były spędzone w zdrowiu,
spokoju i radości,
w atmosferze przepełnionej
rodzinnym ciepłem i miłością.

Życzymy Państwu
również szczęśliwego
Nowego Roku 2021!
Niech będzie to czas obfity
w pomyślność, uśmiech
i pogodę ducha.
Przewodnicząca Rady
Gminy Anna Ankiewicz

rzenia. Udział w e-Jarmarku jest bezpłatny i dobrowolny, a osoby, które
zdecydują się na opublikowanie swojej oferty, powinny zapoznać się z regulaminem dostępnym w wydarzeniu

Sucholeski e-Jarmark Świąteczny na
stronie www.facebook.pl/GminaSuchyLas.
Życzymy owocnej współpracy!
#SLjestemstad

Sucholeski Informator
Gastronomiczny (SIG)

Próba podsumowania mijającego roku jest dzisiaj szczególnie trudnym wyzwaniem, ponieważ nie sposób skorzystać
z wypracowanych szablonów i sprawdzonych schematów
z lat ubiegłych.
Nie jest też łatwym zadaniem spojrzenie w przyszłość, aby wiarygodnie
przedstawić plany i zamierzenia dotyczące choćby przyszłego roku.
Oczywiście główną, a w zasadzie
jedyną przyczyną takiej sytuacji jest
wirus, który zdeterminował niemal
wszystkie nasze działania i plany, przewracając naszą prywatną i publiczną
rzeczywistość do góry nogami.
Tym bardziej, przygotowując dzisiejszą ocenę sytuacji w naszej gminie,
chciałem skupić się na działaniach pozytywnych, które z jednej strony minimalizują skutki pandemii, a z drugiej
pozwalają na utrzymanie podstawowych warunków funkcjonowania
gminy jako całości oraz warunków
do rozwoju. Nawet jeśli był on nieco
wolniejszy.
Podstawowym założeniem było
utrzymanie funkcjonowania instytucji gminnych. Dlatego przez cały okres
pandemii otwarte były dla interesantów Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy

Społecznej. Chciałbym, aby w tej kwestii nic w najbliższej przyszłości się nie
zmieniło.
W gorszej sytuacji znalazły się
ośrodki kultury, biblioteki oraz obiekty sportowe. Ich działalność w większym stopniu zdeterminowana była
narzuconymi przez rząd obostrzeniami, które bezpośrednio lub pośrednio
(zamknięcie szkół i ograniczenia ilościowe w obiektach) ograniczyły ich
funkcjonowanie.
Tak, jak trudno wyobrazić sobie
działalność parku wodnego online,
tak Centrum Kulltury i Biblioteka Publiczna bardzo intensywnie i sprawnie
realizowały szereg spotkań, zajęć i projektów w trybie zdalnym.
Bez wątpienia forma zdalnych kontaktów stała się domeną szkół. Nasze
jednostki oświatowe dzięki dużemu
zaangażowaniu nauczycieli i rodziców
stosunkowo szybko i efektywnie zaimplementowały nowe zasady, które
niestety mogą obowiązywać jeszcze

wzięły się niewielkie opóźnienia
w prowadzonych przez nas budowach
i remontach.
To właśnie inwestycje publiczne
zdaniem wielu ekspertów są jednym
z ważniejszych warunków, aby dzisiejszy rynek mógł przetrwać, a jutrzejszy
się rozwijać. I chociaż przyszłoroczny
budżet nie wygląda na tyle imponująco,
aby sięgać z nim po laury w rankingach,
jestem przekonany, że zapewni dobrą
kontynuację w najważniejszych obszarach: oświata, inwestycje i bezpieczeństwo. Obawiam się niestety, że pod hasłem BEZPIECZEŃSTWO będziemy
także w przyszłym roku konfrontować
się z wirusem. Miejmy nadzieję, że będzie to z nim pożegnanie.
Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

SIG powstał z myślą o lokalnych restauracjach, barach
i zakładach, które muszą mierzyć się z trudnościami
po tym, jak wprowadzane są kolejne obostrzenia
epidemiczne.
Obecnie wszystkie restauracje mogą świadczyć usługi
wyłącznie na wynos, co naraża je na znaczne straty i ryzyko upadłości.
Na terenie gminy Suchy Las funkcjonuje kilkanaście
lokali gastronomicznych, w których przyrządzane są
pyszne dania. Można je zamawiać na wynos – z odbiorem własnym lub dowozem. Korzystajmy z tego! Spis
lokali gastronomicznych, które czekają na Państwa zamówienia, znajduje się w zakładce Sucholeski Informator
Gastronomiczny (www.suchylas.pl/dla-turystow/sucholeski-informator-gastronomiczny).
Zaglądajcie tam często i pozwólcie naszym przedsiębiorcom „suchą stopą” przejść przez ten trudny okres.
Zgłoszenia restauratorów z gminy Suchy Las do
Sucholeskiego Informatora Gastronomicznego przyjmowane są pod adresem: m.dawidowska@suchylas.pl.
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Wśród nas, naszych sąsiadów, mieszkańców gminy jest wielu sprzedawców
oferujących wyjątkowe produkty, które
idealnie sprawdzą się jako świąteczne
prezenty, dodatki czy dekoracje!
Na profilu Gmina Suchy Las na portalu społecznościowym Facebook powstał Sucholeski e-Jarmark Świąteczny – wirtualne wydarzenie, na które
zapraszamy lokalnych rzemieślników,
twórców i usługodawców do prezentacji swojej świątecznej oferty, oraz mieszkańców, którzy na pewno znajdą w niej
coś dla siebie lub swoich bliskich.
Idea Sucholeskiego e-Jarmarku
Świątecznego jest prosta. Po pierwsze,
to zebranie w jednym miejscu oferty
lokalnych przedsiębiorców, co ułatwi
mieszkańcom dotarcie do niej, po drugie – wsparcie przedsiębiorców, którzy każdego dnia walczą o przetrwanie
w tym trudnym czasie.
e-Jarmark będzie trwał do Gwiazdki. W ramach wydarzenia nie jest

Covidowy pejzaż

w przyszłym roku. Jako samorząd
zapewniliśmy specjalistyczne środki
do dezynfekcji, okresowe odkażanie
szkół oraz laptopy dla uczniów. Podobną umiejętnością wykazały się stowarzyszenia działające na terenie naszej
gminy. Ożyły strony www i facebooki.
Na szczęście nie zabrakło pomysłów,
które pozwalały na realizację niektórych zajęć i spotkań także w realu.
Tym bardziej było to istotne, ponieważ
większość planowanych imprez, festynów i spotkań została odwołana albo
przełożona.
Ważną dla samorządu rolą do
spełnienia była pomoc dla przedsiębiorców – zwłaszcza tych, których
działalność została mocno zdławiona
covidowym kryzysem. Dwukrotnie
Rada Gminy podjęła decyzję o kwartalnym zwolnieniu z podatku od nieruchomości, a stawki podatku na 2021
rok zostały zamrożone na poziomie
tegorocznych. Warto dodać, że jako
członek Metropolii Poznań głosowaliśmy za przekazaniem ok. 11 mln zł
z EFS na walkę ze skutkami COVID
– 19 na terenie aglomeracji.
Jednocześnie podjęliśmy decyzję,
aby zaplanowane na 2020 rok inwestycje realizować, monitorując jednak
cały czas ryzyko potencjalnej utraty
płynności finansowej. Stąd właśnie

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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MOTORYZACJA

Na polskie drogi wyjechało już 100 000
hybryd Toyoty. Polacy wybierają
niskoemisyjne samochody
Z informacji uzyskanej od Pawła Hoffmanna, kierownika sprzedaży w solonie Toyota Ukleja,
uzyskaliśmy informację, że Toyota sprzedała w Polsce 100 000 samochodów hybrydowych.
Pierwszym hybrydowym modelem w kraju był Prius 2. generacji, który w 2004 roku trafił do
48 polskich kierowców. Szesnaście lat później Toyota dostarcza klientom 85 hybryd dziennie
i prawdopodobnie pobije w tym roku kolejny rekord sprzedaży aut z tym napędem.
Hybrydy ograniczają poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza generowane przez transport, co ma szczególne
znaczenie w miastach. Jest to wynik niskiego zużycia paliwa oraz zdolności do
poruszania się w bezemisyjnym trybie
elektrycznym przez 50-80% czasu jazdy po mieście.
Hybrydy od 16 lat na
polskim rynku
Hybrydy są obecne na polskim rynku
od 2004 roku, kiedy do sprzedaży trafił
model Prius. Kolejnym przełomem było
pojawienie się w ofercie Aurisa Hybrid
(2010) i Yarisa Hybrid (2012), dzięki którym po raz pierwszy napęd hybrydowy
był w Polsce dostępny w popularnych
modelach. Od tamtej pory sprzedaż hybryd Toyoty nieustannie rośnie, notując
co roku skoki o kilkadziesiąt, a nawet
ponad sto procent. Ogromną dynamikę
wzrostu potwierdza fakt, że choć sprzedaż
pierwszych 50 000 hybryd Toyoty w Polsce trwało 15 lat, drugie 50 000 tych aut
Toyota sprzedała w niecałe 2 lata.
100 000 hybryd
Toyoty w Polsce
Stutysięczna hybryda to Corolla TS
Kombi w wersji GR Sport, którą można
rozpoznać po dwukolorowym nadwoziu z czarnym dachem, pełnych światłach LED, sportowych zderzakach,

znaczku GR Sport na klapie bagażnika
i 17-calowych felgach aluminiowych
GR Sport. Pod maską samochodu
pracuje 184-konny napęd hybrydowy
z silnikiem 2.0., który rozpędza auto od
0 do 100 km/h w 8,1 s. Pomimo dużej
dynamiki samochód jest oszczędny
i niskoemisyjny – zużywa od 4,7 l/100
km paliwa wg WLTP i emituje od 106
g/km CO2 .
Popularyzację hybryd napędza
wprowadzanie na rynek kolejnych
modeli z różnych segmentów – RAV4
Hybrid i C-HR Hybrid trafiły do sprzedaży w 2016 roku, zaś od 2019 roku
w salonach są dostępne Camry Hybrid
oraz Corolla Hybrid z nadwoziem hatchback, TS Kombi i sedan. W październiku
tego roku gamę wzmocnił nowy Yaris
z 116-konnym napędem hybrydowym.
Po tej premierze już wszystkie najważniejsze modele hybrydowe Toyoty oferowane obecnie w Polsce to auta zbudowane w architekturze TNGA z napędem
hybrydowym czwartej generacji.
Hybrydy elementem
strategii Beyond Zero
„Toyoty z głęboko zelektryfikowanym napędem hybrydowym to rozwiązanie, które może w znacznym stopniu
przyczynić się do poprawy jakości życia
w polskich miastach. Hybrydy pracują
cicho, zużywają niewiele paliwa, a ich

Toyota Ukleja zaprasza do salonów!
ul. Obornicka 132, 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. +48 61 811 75 70
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły, tel. +48 67 210 51 00
ul. Zawady 38, 61-002 Poznań, tel. +48 61 629 90 00
www.toyota-poznan.pl www.toyota-ukleja.pl www.uzywane-ukleja.pl
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największą zaletą w miastach jest zdolność do częstej jazdy w bezemisyjnym
trybie elektrycznym nawet przez 80%
czasu jazdy. Gdy samochód hybrydowy
jedzie na samym silniku elektrycznym,
jego napęd nie wydaje prawie żadnych
dźwięków i nie emituje żadnych szkodliwych substancji ani CO2. Do tego
klasyczna pełna hybryda nie potrzebuje
żadnej infrastruktury ładowania baterii
z zewnątrz. Akumulator trakcyjny w hybrydzie Toyoty odzyskuje energię podczas hamowania i przejmuje nadwyżki
energii wytwarzanej przez silnik spalinowy” – powiedział Paweł Hoffmann z salonu Toyota Ukleja.
„Można powiedzieć, że hybrydy Toyoty czwartej generacji to samochody
półelektryczne, które emitują o 90%
mniej tlenków azotu NOx niż dopuszcza norma Euro 6 dla aut z silnikiem
Diesla. Toyota stawia na hybrydy jako
etap pośredni w realizacji strategii „Beyond Zero”. Pełną realizację tej koncepcji
stanowi Toyota Mirai nowej generacji,
która nie tylko nie emituje żadnych
spalin, ale oczyszcza powietrze podczas
jazdy” – dodał Paweł Hoffmann.
Najpopularniejsze
hybrydy w Polsce
Toyota C-HR zanotowała największą liczbę egzemplarzy z napędem hybrydowym, sprzedanych od początku
obecności na polskim rynku, tj. od
2016 roku (20 886 egz.). Na drugim
miejscu znajduje się Corolla Hybrid
(20 060 egz.), a na kolejnych RAV4
Hybrid (19 716 egz.), Auris Hybrid
(18 552 egz.), Yaris Hybrid (14 889 egz.),
Camry (4 681 egz.) i Prius (1 628 egz.).
Hybrydowa Corolla odniosła w Polsce ogromny sukces. Model zadebiutował w kwietniu 2019 roku i z miejsca stał
się najpopularniejszą hybrydą w kraju,
sprzedając w 2019 roku 10 829 egzemplarzy. W tym roku Corolla utrzymuje

pozycję lidera rynku hybryd, a jej łączna
sprzedaż w ciągu 20 miesięcy przekroczyła 20 000 aut. Jest to drugi najlepszy
wynik po Toyocie C-HR Hybrid.
Liderzy rynku hybryd
w 2020 roku
Sprzedaż wszystkich modeli hybrydowych Toyoty od początku roku wynosi już ponad 25 000 aut, co oznacza, że
najprawdopodobniej w tym roku pobije
kolejny rekord – w 2019 roku salony Toyoty opuściło 26 036 hybryd. Obecnie
modele hybrydowe odpowiadają za 48%
sprzedaży Toyoty w Polsce.
Od stycznia do listopada tuż za
Corollą Hybrid (9 231 egz.) znalazł się
hybrydowy SUV RAV4 (6 427 egz.).
Podium zamyka Toyota C-HR (5 590
egz.). Camry Hybrid trafiła w tym roku
do 2 490 kierowców, zaś Yaris Hybrid
osiągnął wynik 2 006 sprzedanych aut.
Hybrydy realnym narzędziem
walki ze smogiem
Toyota jest największym producentem samochodów hybrydowych
i pionierem tej technologii. Pierwszym
seryjnym samochodem hybrydowym
na rynku był model Prius, który zadebiutował w 1997 roku. Do dziś na
całym świecie marka sprzedała ponad
15 milionów tych aut, co pozwoliło
zaoszczędzić ponad 120 milionów ton
CO2 . Technologia hybrydowa to realny wkład w walkę ze smogiem oraz
zmianami klimatu. Jest to szczególnie
zauważalne w miastach, gdzie hybrydy
Toyoty poruszają się w bezemisyjnym
trybie elektrycznym przez 50-80% czasu jazdy, w zależności od modelu i generacji napędu.
Toyota Ukleja zaprasza do swoich
salonów gdzie aktualnie trwa wyprzedaż samochodów z rocznika 2020
i wszystkie modele Toyoty można nabyć w atrakcyjnych cenach
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Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu

KASACJA POJAZDÓW
Forteczna 14a, POZNAŃ
tel. 61 88 700 24
www.eco-cars.pl
Obiady Domowe
 CODZIENNIE

INNE DANIE DNIA
NA WYNOS - 20,00 ZŁ
 WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA
NA WYNOS - 18,00 ZŁ

 ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SPRÓBOWANIA

DAŃ KUCHNI UKRAIŃSKIEJ:

SOLANKA
PIELEMENI
FRYKADELKA CZEBUREKI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Suchy Las ul. Sucholeska 1
Tel.: 693 900 282
GODZINY OTWARCIA
Pn-Pt 12:00-18:00, Sob 12:00-17:00

/SMACZNY ZAKĄTEK
Serdeczne życzenia radosnych Świąt
w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku
życzą właściciele i pracownicy
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MENU
DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ

solanka................................................................ 10
frykadelka.......................................................... 10
barszcz ukraiński .......................................... 10

CZEBUREKI ( 2 szt.)

z farszem mięsnym .................................... 20
z farszem warzywnym
z kurczakiem.................................................... 20
z farszem ziemniaczanopieczarkowym............................................ 20
z farszem szpinakowym........................... 20

PIELMIENI (16 szt.).................................. 22
PLACKI ZIEMNIACZANE

bez dodatków................................................ 16
ze śmietaną...................................................... 18
z powidłami .................................................... 18
z pieczarkami ................................................. 18
z sosem myśliwskim .................................. 18

PIEROGI ( 8 szt.)

z mięsem............................................................ 18
ruskie.................................................................... 18
ze szpinakiem i serem feta .................... 18
z kapustą i grzybami ................................. 18
z twarożkiem i truskawkami ................. 18

ZUPY

rosół z makaronem ...................................... 6
pomidorowa .................................................... 6
żurek ...................................................................... 9
ogórkowa ........................................................... 9
żurek z jajkiem ............................................... 10

MIĘSA

rumsztyk z cebulką .................................... 12
kotlet schabowy .......................................... 12
filet z kurczaka w panierce .................... 12
filet z kurczaka w panierce
z nasionami ................................................. 12
stripsy ................................................................. 12
pieczeń z karkówki
w ciemnym sosie ..................................... 12
zraz wieprzowy
w ciemnym sosie ......................................14
filet z kurczaka w płatkach
kukurydzianych ........................................ 14
de volaille ......................................................... 14
szwajcar ............................................................. 14
panierowany filet z dorsza .................... 14
kotlet schabowy
po belwedersku ........................................... 14
(zapiekany z pieczarkami
i serem mozarella) ................................... 14
filet z kurczaka po parysku
(zapiekany z pomidorami
i serem mozarella) ................................... 14
szare kluski z kapustą
zasmażaną............................................ 13,90

DODATKI

ziemniaki / ryż ................................................. 5
zestaw surówek / mizeria ......................... 5
kapusta zasmażana ........................................5
frytki / kasza ...................................................... 6
pyzy drożdżowe ............................................. 6
pyzy z sosem pieczeniowym ................ 8
pyzy z sosem myśliwskim....................... 10
ketchup................................................................. 1
sos czosnkowy................................................. 2
opakowanie na wynos .............................. 1

