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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,
aby przy rodzinnym stole  
oraz w codziennym życiu,

szczególnie w tym trudnym czasie, 
towarzyszyło Państwu poczucie 

serdecznej wspólnoty.

Niech nie opuszcza Was wiara  
i motywacja do podejmowania 
wyzwań w życiu codziennym.

Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Grzybowego
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SKŁAD OPAŁU
WARGOWO II 81 
ANDRZEJ LIPKA

Tel. 530-130-159  

- węgiel najwyższej jakości  
   z Polskich Kopalni 
   (dowóz GRATIS powyżej 1 tony do 25 km)

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

www.lipka-wegiel-wargowo.pl

UCZCIWY SPRZEDAWCA  
TO ZAWSZE  

ZADOWOLONY KLIENT

Oferujemy

Pragniemy złożyć 
życzenia zdrowych  
i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka oraz 
wiosennego nastroju  
w rodzinnym gronie.

Prezes Zarządu 
Edward Miśko
i Pracownicy Zakładu Komunikacji  
Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo!

Przed nami Wielkanoc, więc tradycyjnie życzymy Wam pięknych, rodzinnych 
świąt. Jednak będą to święta inne niż dotąd. Zapewne w szczuplejszym gronie, bo 
nie wszyscy nasi krewni zdecydują się przyjechać. Nadeszły ciężkie czasy. Pandemia 
COVID-19 zmusiła wielu z nas do pozostania w domach. Zamknięte są lokale 
gastronomiczne (acz nie do końca, bo np. z 3 Kolorów, pierogarni Bumerang czy 
Estelli zamówicie jedzenie z dowozem), a wiele firm działa na pół gwizdka. Co-
raz więcej ludzi choruje. W tej sytuacji cieszą akcje solidarnościowe, jak zbiórki na 
rzecz szpitali. W naszej gminie taką zbiórkę zorganizował Arkadiusz Bryś, przy 
wsparciu przewodniczącej Rady Gminy Anny Ankiewicz. My jako „Magazyn” też 
się w akcję włączyliśmy. Cieszy się ona dużym powodzeniem. Nie dziwmy się; ludzie 
chcą zrobić coś dobrego dla bliźnich, a i dla siebie. Zachorować może każdy. Lepiej, 
żeby służba zdrowia działała sprawnie.

Wspomniałam, że firmy działają dziś na pół gwizdka, a przecież na co dzień 
Wielkopolska jest symbolem przedsiębiorczości i gospodarności. Nasze starostwo 
powiatowe co roku organizuje konkurs „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Ten 
rok nie jest wyjątkiem. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do końca marca.

Pandemia to dla nas szok, naturalną rzeczą jest więc, że próbujemy się z tego 
szoku otrząsnąć, podejmując próby uporządkowania świata i interpretując obecną 
rzeczywistość. Interpretujemy różnie, w zależności od wiedzy, światopoglądu, osobo-
wości. Ojciec werbista Mirosław Piątkowski przekonuje, że pandemia to nie kryzys, 
lecz szansa na to, byśmy przestali grzeszyć i nawrócili się.

W czasach zarazy podróżujemy niewiele, jednak jeszcze przed wybuchem pan-
demii, na zaproszenie Magdaleny i Tomasza Górskich z Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług, reprezentacja naszej redakcji pojechała do Warszawy, gdzie razem ze stu-
dentami i licealistami zwiedzaliśmy gmach Sejmu. Byliśmy też na spektaklu „Me-
tro” w Studio Buffo. Relację z wycieczki przygotowała dla Państwa nasza dzienni-
karka Agata Czyżak.

W lutym w Suchym Lesie odbywał się Koncert Ostatkowy. Orkiestra Dęta 
z Chludowa, grająca pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Żeleśkiewicza, nie za-
wiodła i dała znakomity występ. A przy okazji uhonorowano też zasłużone firmy 
i osoby. Statuetkę Dębowego Liścia odebrał więc Adam Rączyński z firmy Apart, 
zaś dyr. Urszula Habrych otrzymała certyfikat Przyjaciela Orkiestry. Gratulujemy!

Pandemia pandemią, nie jest jednak tak, 
że w ostatnim czasie zniknęły wszystkie inne 
choroby. Jest ich nadal wiele, a jedną z przyczyn 
zachorowań jest zanieczyszczone powietrze. 
Jak jednak walczyć ze smogiem i czy smog 
rzeczywiście jest w naszej gminie realnym pro-
blemem? Spierali się o to w czasie sesji Rady 
Gminy samorządowcy, a także grupa miesz-
kańców z Koalicji Antysmogowej. Wszyscy 
zgadzali się, że smog to zjawisko negatywne. 
Różnice dotyczyły tego, jak temu zjawisku za-
pobiegać. Jedni mówili, żeby dać pieniądze na 
wymianę starych kopciuchów na piecyki gazo-
we, a do gazu dopłacać. Inni, żeby dać pienią-
dze, ale na edukację. Żeby ludzie nie palili w piecach byle czym.

COVID-19, zbiórka na rzecz szpitali, smog. Dużo w tym numerze o zagro-
żeniach dla zdrowia. Na szczęście nie tylko o zagrożeniach, ale także o szansie na 
skuteczniejsze ratowanie życia. Taką szansą jest całodobowy zespół ratownictwa 
medycznego, który wprowadza się do gmachu spółki ZGK. Oznacza to, że karetki 
do naszych chorych czy uczestników wypadków nie będą już musiały jeździć z ulicy 
Gdyńskiej czy Alei Solidarności. Pomoc nadejdzie szybciej.

Jak ustrzec się przed wirusem, a przy okazji może i wypadkiem drogowym? „Zo-
stań w domu, czytaj książki” – głosi popularne w czasach zarazy hasło. Postano-
wiliśmy to Państwu ułatwić, rozpoczynając druk przepojonych czarnym humorem 
miniatur literackich Pawła Widomskiego.

Miłej lektury!
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Koronawirus – bardziej
szansa niż kryzys

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

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

Na Marsa rowerem
dotrzeć się nie da

21Kto w tym roku otrzyma
zaszczytny tytuł?

10

Chcemy, by nasza
młodzież się rozwijała
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o pomoc. Udało mi się wtedy znaleźć 
kapelmistrza Ignacego Bienia, który 
postawił orkiestrę na nogi. Po latach 
pomogłam też znaleźć obecnego ka-
pelmistrza – Krzysztofa Żeleśkiewi-
cza. Dzięki niemu orkiestra rozwija 
się niesamowicie – komplementowała. 

– Niegdyś liczyła 30 muzyków, a dziś aż 
80 – pochwaliła.

Krzysztofa Żeleśkiewicza podpy-
tywał też prowadzący uroczystość:

– Pan jest wojskowym, prawda?
– Tak jest! – odkrzyknął z uśmie-

chem kapelmistrz.
– A proszę mi powiedzieć, długo 

pana szukano po świecie?
– Raczej krótko – rzeczowo odparł 

Krzysztof Żeleśkiewicz.– Była jedna 
rozmowa, w wyniku której zgodziłem 
się na pracę w Chludowie.

– A jak wygląda wasza codzienna 
praca.

– Jest żmudna, choć niewidoczna. 
Ćwiczymy mozolnie, po wiele godzin, 
właśnie po to, żeby móc dać z siebie 
wszystko właśnie podczas takich kon-
certów jak dziś.

Biła pozytywna energia
Mieszkańcy gminy Suchy Las 

najwyraźniej doceniają tę pracę ka-
pelmistrza Krzysztofa Żeleśkiewicza 
i jego utalentowanych podopiecz-
nych. A jak wydarzenie podobało się 
obecnym na koncercie radnym?

– Z punktu widzenia społeczności 
naszej gminy było to ważne wydarze-
nie kulturalne – podkreśla przewod-
nicząca rady Anna Ankiewicz. – Po-
ziom muzyczny był bardzo wysoki, 
a od wszystkich wykonawców biła 
energia, nic więc dziwnego, że kon-
cert zachwycił nie tylko mnie. Woka-
listka Izabela Kwaśniewska ma moc-
ny, fajny głos. Miłą niespodzianką 

była gwiazda wieczoru, czyli wybitny, 
poznański skrzypek Artur Banasz-
kiewicz. Z niecierpliwością czekam 
na koncert w przyszłym roku, zwłasz-
cza że Krzysztof Banaszkiewicz zapo-
wiedział muzykę filmową.

– Nigdy dotąd nie miałam okazji 
posłuchać na żywo Orkiestry Dętej 
z Chludowa – wyznaje radna Joanna 
Pągowska. – Ale wrażenia mam bar-
dzo pozytywne. Obawiałam się, że 
dwie godziny to trochę długo, ale ten 
czas minął mi bardzo szybko. Orkie-
stra zagrała utwory, które są na topie, 
do tego w świetnych aranżacjach. 
I bardzo dobrze, bo typowe orkiestry 
dęte, grające typowo orkiestrowe 
utwory, mają dość ograniczone gro-
no fanów. Świetnym pomysłem było 
też zaproszenie artysty, który grał na 
skrzypcach, a w przerwach zabawiał 
publiczność rozmową. Lubię takie 
interaktywne występy. Dobrym po-
mysłem było też połączenie koncertu 
z wręczeniem nagrody Dębowego 
Liścia i certyfikatu dla pani dyrektor 
Urszuli Habrych. Cieszę się, że doce-
nia się pracę i działalność ludzi oraz 
firm z naszej gminy. A przy okazji 
mogliśmy miło powspominać śp. Ze-
nona Pilarczyka.

– Orkiestra Dęta z Chludowa 
była jak zw ykle profesjonalna – do-
cenia radny Tomasz Sztolcman. – 
Teraz to prawdziw y big band, który 
przyciąga coraz większe grono uta-
lentowanych muzycznie mieszkań-
ców, w tym także ludzi młodych. 
Kapelmistrz K rzysztof Żeleśkiewicz 
postawił na muzykę rozry wko-
wą, dzięki czemu młodzież się do 
orkiestry garnie. Wszak orkiestra 
grająca muzykę typowo marszową 
raczej daleko by nie pomaszerowała 

– mówi pół żartem.

A co się panu radnemu podobało 
najbardziej?

– „Ach te baby”, czyli piosenka, któ-
ry pod sam koniec koncertu zaśpiewał 
Mateusz Nowicki – odpowiada bez 
namysłu Tomasz Sztolcman.

Gdybym to ja miał wybierać wska-
załbym raczej na utwór „I Will Survive” 
w wykonaniu Izabeli Kwaśniewskiej. 
Ale to dobrze, że się różnimy. Bo kon-
certom Orkiestry Dętej z Chludowa 
mogłoby towarzyszyć motto: „Dla 
każdego coś miłego”. Niemal każdy 
znajdzie tam coś dla siebie. I o to wła-
śnie chodzi.

Krzysztof Ulanowski

Hala Widowiskowo-Sportowa 
była w ostatni dzień karnawału peł-
na. Tłumy ludzi przyszły posłuchać 
Koncertu Ostatkowego. Trudno 
się im dziwić. Miała przecież za-
grać znana i lubiana Orkiestra Dęta 
z Chludowa. Przybył wójt Grzegorz 
Wojtera, wieloletnia dyrektor Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej 
Urszula Habrych, radna powiatowa 
Grażyna Głowacka, przewodniczą-
ca Rady Gminy Anna Ankiewicz, 
gminni radni.

Magiczny rok
Obecnych powitał wójt Grzegorz 

Wojtera, który objął wydarzenie swo-
im patronatem.

– Za nami dobry rok, a mam też na-
dzieję, że magiczny 2020 r. nie będzie 
gorszy – rozpoczął swoje wystąpienie 
gospodarz gminy. – Cieszę się, że wi-
dzę was wszystkich na koncercie, który 
stał się już naszą lokalną tradycją. 

Wójt nie tylko zapowiedział kon-
cert, ale i wręczył statuetki Dębowego 
Liścia. Nagrodę tę ustanowiono z oka-

zji 800-lecia gminy Suchy Las. Pierw-
szym laureatem nagrody był śp. Zenon 
Pilarczyk. W zeszłym roku otrzymał ją 
marszałek województwa Marek Woź-
niak. W tym roku z kolei wyróżniona 
została jubilerska firma Apart, lider 
w swojej branży mający siedzibę w na-
szej gminie.

– Dla nas najważniejsze jest to, że 
firma działa na naszym rynku już od 
40 lat i nadal zamierza się rozwijać 

– podkreślił wójt. –Panie prezesie!–
zwrócił się do stojącego obok Adama 
Rączyńskiego, założyciela i wicepre-
zesa nagrodzonej firmy. – Dziękujemy, 
że jesteście, że macie pomysły, że chce-
cie działać.

– Dziękuję władzom gminy za 
wsparcie – skłonił się wiceprezes 
Adam Rączyński. – Czuję się teraz jak 
Adam Małysz, tak jestem fetowany – 
zażartował. – Życzyłbym sobie, żeby 
władze naszej gminy były wzorem 
dla władz państwowych, jeśli chodzi 
o stosunek do przedsiębiorców. Kli-
mat dla biznesu jest w Suchym Lesie 
bardzo dobry, a władze gminy bardzo 
przedsiębiorcom przychylne – pod-
kreślił. – A sukces naszej firmy to nie 
tylko sukces mój i brata,. ale także suk-
ces wszystkich naszych wspaniałych 
pracowników – podkreślił. – Mieli-
śmy wiele propozycji, żeby przenieść 
siedzibę do gmin ościennych, ale to 
w gminie Suchy Las są nasze korzenie 

– zakończył ze wzruszeniem.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że przedsiębiorstwo zatrudnia w całej 
Polsce 2500 osób, prowadzi w naszym 
kraju 207 salonów sprzedaży i roz-
szerza właśnie działalność na Czechy 
oraz Hiszpanię.

– Kolejne wasze sukcesy będą na-
szymi sukcesami – skłonił głowę wójt.

– I wzajemnie – uśmiechnął się na 
to Adam Rączyński.

Po tej wymianie uprzejmości 
na scenę weszli muzycy z Orkiestry 
Dętej z Chludowa. Artyści brawu-
rowo wykonali zestaw popularnych, 
ponadczasowych przebojów muzyki 

pop, zarówno polskich, jak i anglosa-
skich. Był więc Frank Sinatra, ale była 
też Anna Jantar. Poszczególne utwo-
ry śpiewały uzdolnione wokalistki, 
jak Izabela Kwaśniewska, której ma-
giczny głos towarzyszył nam podczas 
wykonania przez orkiestrę utworu 

„I Will Survive” czy „Tonight I Cele-
brate My Love For You”. Natomiast 

„Radość najpiękniejszych lat” Anny 
Jantar zaśpiewała Kinga Piechowiak, 
a wsparł ją chórek, w skład którego 
weszli Izabela Kwaśniewska i Mate-
usz Nowicki.

W czasie koncertu nie zabrakło 
również solowych popisów. Swoim 
solo na skrzypcach zachwycił pu-
bliczność Artur Banaszkiewicz, który 
zaprezentował nam muzykę cygańską, 
a ponadto m.in. fragment – a jakże 

– „Skrzypka na dachu” (a konkretnie 
song „If I Were a Rich Man”). Artysta 
okazał się zresztą nie tylko wirtuozem, 
ale także uroczym gawędziarzem, któ-
ry bez większego trudu podbił serca 
swoich słuchaczy.

– Co ja bym zrobił, gdybym był 
bogaczem? – zapytał np. widowni. – 
Otóż, proszę państwa, dzisiaj bym np. 
tu w ogóle nie grał – zażartował, wy-
wołując salwy śmiechu.

Opowiedział też dowcip o turyście, 
który dopytywał, dlaczego tak drogi 
jest bilet na statek wycieczkowy płyną-
cy przez jezioro Genezaret.

– Ależ proszę pana – oburzyła się 
kasjerka. – Po tym jeziorze Jezus cho-
dził pieszo.

– Nic dziwnego! Przy takich ce-
nach!

Publiczność skwitowała dowcip 
kolejną salwą śmiechu.

Mocnym zakończeniem koncertu 
był szlagier „Ach te baby”, który zaśpie-
wał Mateusz Nowicki.

Przyjaciel Orkiestry
Podczas przerwy między utwora-

mi Michał Wojtyna, prezes Stowarzy-
szenia Orkiestry Dętej z Chludowa, 
zaprosił na scenę byłą dyrektor CKiBP 
Urszulę Habrych.

– Chciałbym pani złożyć najszczer-
sze wyrazy uznania i podziękować za 
wieloletnią, bardzo dobrą współpracę 

– skłonił się nisko i wręczył pani dyrek-
tor kwiaty oraz certyfikat Przyjaciela 
Orkiestry.

Wyraźnie wzruszona Urszula Ha-
brych wygłosiła krótkie przemówienie, 
przypominając zgromadzonym histo-
rię orkiestry.

– Był czas, kiedy orkiestra przeży-
wała trudne chwile – przypomniała. 

– Ówczesny wójt Adam Tychowski 
i ówczesny sołtys Chludowa Zbigniew 
Hącia zwrócili się do mnie z prośbą 

WYDARZENIAWYDARZENIA

Podkoziołek pełen muzyki
Wręczenie nagród dla zasłużonych oraz bardzo udany kon-
cert na wysokim poziomie, z liczną widownią. Czyż może 
być lepsze zakończenie karnawału?
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 Wiceprezes Adam Rączyński z firmy Apart (pośrodku)

Była dyrektor CKiBP Urszula Habrych Skrzypek Artur Banaszkiewicz

Wójt Grzegorz Wojtera, Monika Rączyńska, Justyna Wojnowska-Wojtera, wiceprezes Adam Rączyński, dyr.Urszula Habrych, kapelmistrz Krzysztof Żeleśkiewcz

Kinga Piechowiak

Izabela Kwaśniewska i Mariusz Nowicki

Radny Tomasz Sztolcman, przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz,  
red. Agnieszka Łęcka, radna Joanna Pągowska

Orkiestra Dęta Chludowo pod batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza
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Zaraz na początku sesji radni jed-
nomyślnie zdjęli z porządku obrad 
punkt dotyczący Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, a także projekt 
uchwały dotyczący powierzenia spół-
ce GCI zadania własnego gminy.

Zabrakło jednomyślności w czasie 
głosowania nad przyjęciem protokołu 
z sesji z grudnia 2019 r., jako że radna 
Wiesława Prycińska wstrzymała się. 
Protokół styczniowy przyjęto już jed-
nomyślnie. 

Strażak dziękuje
Rajcy okazali się zgodni także 

w sprawie lokalnych standardów urba-
nistycznych. Przyjęto je bez dyskusji 
i bez głosów sprzeciwu.

Nadszedł czas na zmianę Wielo-
letniej Prognozy Finansowej – chodzi 
m.in. o autopoprawkę umniejszającą 
kwotę na budowę ul. Lipowej w Su-
chym Lesie. Zmianę tę przegłosowa-
no zdecydowaną większością głosów, 
wstrzymał się tylko radny Włodzi-
mierz Majewski.

W dalszej kolejności radna Joan-
na Pągowska wspomniała o nowym 
samochodzie straży pożarnej. O głos 
poprosił siedzący w ławach dla pu-
bliczności Ryszard Tasarz, strażak 
i były radny.

– Chciałbym podziękować i zapew-
nić, że samochód będzie właściwie 
użytkowany – skłonił się.

Jednomyślnie zagłosowano w spra-
wie dwóch nazw ulic w Chludowie. 
Jedna z tych ulic przyjmie imię ojca 
Mariana Żelazka.

– Ta ulica wychodzi naprzeciw 
szkoły, która już nosi to imię – wyja-
śnił radny Zbigniew Hącia. – Ta po-
stać była mocno związana z Chludo-
wem – dodał.

Nie było sprzeciwów ani głosów 
wstrzymujących się również podczas 
głosowania uchwały w sprawie progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Podobnie było w przypadku 
głosowania nad regulaminem rejestracji 
i znakowania psów, zachowania wzglę-
dów bezpieczeństwa przez właścicieli 
i posiadaczy zwierząt domowych oraz 
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Pogotowie w ZGK
Nadszedł czas na informacje wójta 

gminy. Jako pierwszy głos zabrał wice-
wójt Marcin Buliński. 

– W Suchym Lesie trwa budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, a w Chludowie finiszuje 
budowa budynku Starego Baru, pozo-
stały tylko drobiazgi – rozpoczął swo-
je wystąpienie włodarz. – Trwają prace 
przy modernizacji budynku dworca 
w Złotnikach, a w całej gminie buduje-
my oświetlenie. Zakończyliśmy prace 
przy budowie ścieżki rowerowej na 
Łagiewnickiej.

Natomiast wójt Grzegorz Wojtera 
poinformował, że od 1 kwietnia w bu-
dynku spółki ZGK będzie stacjono-
wało pogotowie (Zespół Ratownictwa 
Medycznego).

Następnie przewodnicząca Rady 
Gminy Anna Ankiewicz poinformo-
wała, że zarówno do wójta, jak i do 
Rady Gminy dotarła petycja, której 
autorzy wnoszą o przyjęcie uchwały 
antysmogowej.

Przewodnicząca odczytała też 
pismo, z którego wynika, że z klubu 
radnych Gmina dla Ciebie wystąpiło 
troje rajców: Wiesława Prycińska, Ma-
ciej Jankowiak i Robert Rozwadowski. 
Utworzyli oni klub pod nazwą Miej-
scowa Grupa Radnych. Jednocześnie 
jednak klub Gmina dla Ciebie zawarł 
formalną koalicję z Klubem Radnych 
Niezależnych. Koalicja ta ma w pięt-
nastoosobowej Radzie Gminy ośmiu 
radnych.

Mniejsza aleja lip
W ramach informacji przewodni-

czących komisji stałych, głos zabrała 
m.in. Joanna Pągowska, przewodni-
cząca Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, która wy-
jawiła, że rzeczona komisja spotkała 
się przez ostatni miesiąc dwukrotnie. 
Omawiano Studium oraz projekty 
uchwał.

Przewodniczący Marian Bajer 
z Komisji Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska i Spraw Komu-
nalnych poinformował, że komisja 
spotkała się na posiedzeniu wyjaz-
dowym w Golęczewie, gdzie zajmo-
wała się kwestią budowy kanalizacji 
oraz stanu dróg w tejże miejscowości. 
Członkowie komisji zajmowali się 
także zakupem sprzętu dla straży po-
żarnej.

– Radni mogli się naocznie przeko-
nać, że drogi pokrywa warstwa błota, 
choć jest go już mniej niż było – poki-
wał głową przewodniczący.

Radna Joanna Radzięda, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu oraz Spraw Społecznych, 
rozpoczęła swoje wystąpienie od in-
formacji, że komisja nadal zajmowała 
się kwestią utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

– Wysłuchaliśmy też relacji z or-
ganizacji półkolonii zimowych oraz 
zapoznaliśmy się z planami odnośnie 
kolonii letnich – dodała radna.

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Grzegorz Słowiński zapy-
tał o to, czy jest szansa, by zachować 
ładne drzewa, które rosną w okolicy 
skrzyżowania ulic Obornickiej i Mło-
dzieżowej. Skrzyżowanie ma być bo-
wiem przebudowane.

– Przy Młodzieżowej rosną lipy – 
skonkretyzował wójt Grzegorz Woj-
tera. – Ulica zostanie poszerzona, 
włącznie z chodnikiem. Planujemy też 
drogę rowerową. Większości drzew 
nie uda się więc uratować – rozłożył 
ręce. – Ale jeden szpaler drzew zosta-
nie. W planie mamy nasadzenia uzu-
pełniające – dodał dla pocieszenia.

– Za ten szpaler zostanie przeniesio-
na ścieżka rowerowa – uzupełniła rad-
na Anna Ankiewicz. – Te drzewa ro-
sną zresztą za blisko siebie i nawzajem 
się zabijają – oceniła. – Ale na pewno 
nie odpuszczę i nasadzenia wtórne 
będą! – zakończyła.

Kopciuchy i edukacja
Następnie radny Michał Przybylski 

podziękował obecnym na sali przedsta-
wicielom Koalicji Antysmogowej.

– Chodzi nie tylko o wymianę kop-
ciuchów, ale i o wymiar edukacyjny 

– podkreślił. – Sam przeprowadziłem 
mnóstwo rozmów z mieszkańcami. – 
Ta petycja to jedna z najważniejszych 
spraw, które w ostatnim czasie miały 
w naszej gminie miejsce.

– A kto z państwa przyszedł na sesję 
pieszo, bo wiem, że macie niedaleko – 
pozwolił sobie na drobną złośliwość 
radny Tomasz Sztolcman. – Widzę, że 
połowa – spojrzał na podniesione ręce. 

– Dziękuję.
Radny Zbigniew Hącia tradycyj-

nie poruszył temat związany z komu-
nikacją publiczną.

– Autobus linii nr 905 zatrzymuje 
się przed dworcem w Złotnikach, ale 
pasażerowie, którzy tam wysiadają, 
wcale nie idą na dworzec, tylko do 
budynków obok – zwrócił uwagę. – 
Może pan prezes zobowiąże swoich 
kierowców, żeby obserwowali, jak wy-
gląda korzystanie z autobusów, czy aby 
nie wożą powietrza – zakończył.

– Autobus musi zatrzymywać się 
na węźle, bo taki był zapis w projekcie  
dzięki temu dostaliśmy dotację na za-
kup autobusów – uciął wójt Wojtera. 

– A raporty na temat wykorzystywania 
autobusów otrzymujemy od ZTM. 
W każdej chwili możemy te raporty 
udostępnić – zapewnił.

Sylwia Szenk, przewodnicząca Za-
rządu Osiedla Suchy Las, zabrała głos 
w sprawie propozycji, by ulicy w tej miej-
scowości nadać imię Zenona Pilarczyka.

– Znamy to pismo i jesteśmy jak 
najbardziej pozytywnie nastawieni, 
ale proponujemy, żeby to była jednak 
nazwa ronda – zasugerowała.

– Obornicka i Młodzieżowa to dość 
newralgiczne skrzyżowanie – zauwa-
żyła radna Joanna Pągowska. – Czy 
mamy już jakiś harmonogram prac? – 
dociekała.

Z SESJI RADY GMINY / REKLAMAZ SESJI RADY GMINY

Na Marsa rowerem 
dotrzeć się nie da
W czasie lutowej sesji Rady Gminy Suchy Las dużo czasu po-
święcono petycji antysmogowej. Inne ważne tematy to nowy 
samochód dla straży pożarnej, wycinka lip na ulicy Młodzieżo-
wej i odejście trojga radnych z klubu Gmina dla Ciebie.

Radny powiatowy Jerzy Świerkow-
ski wypowiedział się jeszcze na temat 
petycji antysmogowej.

– Wymianą kopciuchów zajmowa-
liśmy się już na poziomie powiatu – 
wyjawił. – Warunkiem dopłacenia do 
nowego pieca było jednak przedsta-
wienie dowodu na demontaż starego 
kopciucha. Bo było już tak, że miesz-
kaniec chciał zainstalować nowy piec, 
ale też… nadal korzystać ze starego 
kopciucha.

Radny poinformował też, że w tym 
roku w całym powiecie złożono za-
ledwie 62 wnioski na dopłaty do wy-
miany pieców, nie tylko gazowych, 
ale także na paliwo stałe. Jeśli chodzi 
o naszą gminę, to w 2019 r. złożono 
cztery wnioski, z których trzy zostały 
zrealizowane, a jeden wnioskodawca 
się wycofał.

– Za mało mówimy, piszemy, edu-
kujemy – wyraził opinię radny.

– Czy wiemy, ile tzw. kopciuchów 
jest w gminie? – dopytywała radna 
Anna Ankiewicz.

– Nie robiliśmy żadnego spisu pie-
ców z natury, więc nasza wiedza jest 
szacunkowa – uchylił się od odpowie-
dzi wójt Wojtera.

– Jestem autorką petycji – powstała 
z ław dla publiczności Anna Ohirko. – 
Zebraliśmy na listach 1894 głosy. Za 
pomoc w zbiórce dziękuję szczególnie 
sołtys Ewie Korek oraz radnym Mi-
chałowi Przybylskiemu i Grzegorzo-
wi Słowińskiemu. Kiedy zbieraliśmy 
podpisy, nie przyszło nam do głowy, 
że ktoś może być przeciwko ratowaniu 
ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że 
procedowanie zakończy się sukcesem, 
a zwycięzcami będą mieszkańcy, czyli 
my wszyscy.

Do tanga trzeba dwojga
Głos zabrał też Wojciech Ptak, 

współautor petycji.
– Pan radny Sztolcman pytał, ile 

osób przyszło na sesję pieszo – przy-
pomniał. – Ja przyjechałem rowerem. 

Czy to też się liczy? – uśmiechnął się. 
– Główną przyczyną niskiej emisji jest 

jednak nie transport, lecz kopciuchy 
– dodał już poważnie. – Czy rzeczy-

wiście w powiecie nie ma problemu 
smogu, skoro Poznań wydaje 7 mln 
na wymianę pieców? – zapytał na 
koniec.

– Żeby było jasne od początku: 
nie jestem zwolennikiem smogu – 
zastrzegł na wstępie radny Tomasz 
Sztolcman. – Jestem zwolennikiem 
racjonalnego podejścia do tematu. 
Chciałbym wierzyć, że głównym 
celem petycji jest walka ze smogiem. 
Czy próbowaliście oszacować, ile 
jest pieców węglowych w gminie? 
Bo może tych pieców do wymiany 
wcale aż tak wiele nie ma? – zapytał. 

– Na przykład na osiedlu Grzybowym 
kopciuchów według mojej wiedzy 
nie ma. Petycja źle stawia tezę. Tu jest 
postawiona teza, że wymiana pieców 
rozwiąże problem. Nie, nie rozwią-
że. Problemem nie jest liczba pieców, 
tylko to, czym palimy w tych piecach. 
Zgadzam się więc, że potrzebna jest 
edukacja. Powinna być wręcz posta-
wiona na pierwszym miejscu.

– Grzybowe jednak nie leży na Mar-
sie – zauważył Wojciech Ptak. – Poza 
tym ludzie mają tam kominki.

Współautor petycji dodał, że nie 
jest rolą mieszkańców liczenie pieców, 
tym bardziej, że nawet Urząd Gminy 
dysponuje tylko danymi szacunko-
wymi.

– Ale do tanga trzeba dwojga – zacy-
tował popularny szlagier radny Sztolc-
man. – Jeśli ludzie nie będą chcieli, 
to nikt ich nie zmusi. A wygląda na 
to, że nie chcą. Pół miliona złotych to 
w naszym budżecie kwota relatywnie 
niewielka, ale można ją wydać lepiej. 
Moim zdaniem żadne dopłaty nie roz-
wiążą problemu, tylko edukacja.

Radny dodał, że aktywiści, którzy 
składają tego typu petycję, powinni 
jednak przynajmniej podjąć próbę 
podliczenia pieców na terenie gminy.

– Jestem za wymianą pieców, ale 
znajdźmy sposób, żeby ludzi zmobili-
zować – zaapelował radny powiatowy 
Jerzy Świerkowski. – Jestem przeciw-
ko, żeby ludzi prowadzić za rączkę, jak 
do przedszkola. Jestem też przeciw-
nikiem dopłat do gazu, z wyjątkiem 
mieszkańców z grupy socjalnej. Nie 
rozdawajmy publicznych pieniędzy 
lekką ręką. Nie zgadzam się też z po-
glądem, że jeśli ktoś przejdzie na gaz, 
to będzie płacił 30-40 proc. więcej.

– Jarocin, gmina porównywalna 
budżetowo do Suchego Lasu, wydaje 
400 tys. zł na taki program i kolejka 
chętnych jest spora – zauważył radny 
Michał Przybylski.

– Dziwię się, że niektórzy nie za-
uważają problemu, skoro pan wójt 
wspomniał w jednym z wywiadów, że 
Urząd Gminy przygotowywał się do 
tego typu akcji już wcześniej – zwróci-
ła uwagę Anna Ohirko.

Przy okazji swojej wypowiedzi 
mieszkanka podziękowała też wójto-
wi za otwarcie nowej siedziby Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

– Pan wójt ma szersze spojrzenie, 
ja jestem jedynie skromnym radnym 
z jednej z najmniejszych wsi – przy-
znał tymczasem Tomasz Sztolcman.

Zielony budżet
– Nasza gmina w awangardzie była 

już od wielu, wielu lat – podkreślił 

wójt Wojtera. – Problem jest ważny 
nie tylko dla mieszkańców, ale także 
dla władz gminy – zapewnił. – Nasza 
gmina planowała i planuje przyjęcie 
rozwiązań, które nazywamy zielonym 
budżetem – zapewnił. – Już w 1997 
r. zaczęła się duża inwestycja, która 
zakończyła się, kiedy weszło w życie 
nowe Prawo energetyczne, które unie-
możliwiło samorządom budowę sieci 
gazowych. Jednak w ciągu pięciu lat 
przeznaczyliśmy 38 mln zł na budowę 
takiej sieci. Wybudowaliśmy 98 km 
sieci. Dla porównania gmina Swa-
rzędz wydała przez cały ten okres pięć 
milionów złotych, a Tarnowo Podgór-
ne – dwa miliony.

Po co jednak włodarz przypomniał 
zgromadzonym tę historię gazowych 
inwestycji?

– Ponieważ dziś mamy o tyle kom-
fortową sytuację, że jeśli ktoś chce, 
może przyłączyć się do sieci gazowej 

– zwrócił uwagę wójt. –  A jeśli chodzi 
o petycję, to przy tak dużej liczbie pod-
pisów, przy tak wyraźnym przyzwole-
niu społecznym, można by zrobić po-
wszechny spis piecowy.

– Natomiast jeśli chodzi o zanie-
czyszczenie powietrza, to nasza Straż 
Gminna ma odpowiednie urządzenia 
pomiarowe, więc chodzi tylko o chęć 
skorzystania z nich – przypomniała 
Anna Ankiewicz.

Krzysztof Ulanowski

Wójt Grzegorz Wojtera obiecał, że część drzew ocaleje

Radny powiatowy Jerzy Świerkowski 
nie chce prowadzić ludzi za rączkę

Radna Joanna Pągowska pyta  
o harmonogram prac na Młodzieżowej

Przedstawiciele Koalicji Antysmogowej w ławach dla publiczności
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Radny Tomasz Sztolcman zapewnia, 
że jest przeciwko smogowi
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W połowie lutego reprezentanci 
irlandzkiego Ryanair poinformowali 
o rozszerzeniu działalności w porcie 
Ławica. Główną rolę odegrają samolo-
ty z wizerunkiem pszczółki  i napisem 

„Buzz”, należące do Ryanair Sun, czyli 
spółki zależnej Ryanaira.

Niski ślad węglowy
Okazją do ogłoszenia dobrych 

wiadomości był briefing ph. „Zrów-
noważony rozwój siatki połączeń lot-
niczych w Porcie Lotniczym Poznań-

-Ławica” zorganizowany podczas 
targów Tour Salon, wspólnie przez 
przewoźnika i lotnisko.

Podczas tego wydarzenia linia 
Ryanair ogłosiła rozkład lotów z Po-
znania na lato 2020. Jednocześnie po-
znańskie lotnisko stało się bazą dla 
kolejnego, czwartego już samolotu. 
Ponadto irlandzki przewoźnik uru-
chomił siedem nowych tras (bilety już 
do nabycia)  łączących Poznań z Buda-
pesztem, Charkowem, Lwowem, Ode-
ssą, Pafos (Cypr), Paryżem i Podgoricą 
(Czarnogóra).

Oprócz Pafos, do którego podróż 
możliwa będzie raz w tygodniu, po-
zostałe kursy realizowane są dwa razy 
na tydzień.

– Ruch lotniczy wzrośnie o 10 
proc., a Ryanair obsłuży w Poznaniu 
1,1 mln pasażerów – zapewnia Mi-
chał Kaczmarzyk, prezes Ryanair 
Sun. – Podróżni z Wielkopolski 
mogą od teraz aż do października 
2020 r. zarezerwować loty na 26 tra-
sach i przemieszczać się najtańszą, 
dużą linią lotniczą o najniższym po-
ziomie emisji dwutlenku węgla.

Przedstawiciele Ryanaira zapo-
wiedzieli też szerszy niż dotąd udział 
w transporcie czarterowym polskich 
turystów. Właśnie temu ma służyć 
czwarta maszyna. Loty czarterowe 
nie będą wyłącznie dla klientów biur 
podróży, jak dotąd. Bilety mają być do-
stępne i w normalnej sprzedaży. 

Radość przewoźnika
Prezes Kaczmarzyk podkreślał, 

że najważniejsze jest zwiększenie 
liczby maszyn, dla których bazą jest 
Ławica. Od jesieni ub. roku jest tu 
już trzecia maszyna, a teraz docho-
dzi czwarta. Miejsce, które jest bazą, 
oznacza zatrudnienie dla załogi i ob-
sługi technicznej. W Poznaniu pra-
cuje także kilkadziesiąt innych osób 
z firmy Ryanair. 

Wiceprezes Grzegorz Bykowski 
z Zarządu Portu Lotniczego Poznań-

-Ławica uznał, że baza z czterema sa-
molotami irlandzkiego przewoźnika 
to nie tylko prestiż.

– Baza pozwala na uniezależnienie 
się poznańskiego lotniska od nega-
tywnych trendów europejskich, czy 
ogólnoświatowych, jak np. problem 
z samolotem Boeing 737 M A X czy 
spadek dynamiki wzrostu ruchu na 
lotniskach europejskich – wywo-
dził wiceprezes Bykowski. – Dzięki 
irlandzkiej inwestycji, wartej ponad 
400 mln dolarów, mamy dziś dużo 
większy wpływ na kierunki ofero-
wane przez przewoźnika, a decy-
zje odnośnie poznańskiego rynku 
w większym stopniu będą odzwier-
ciedleniem wyników w Poznaniu, 
a nie tego, co się dzieje poza nim.

Przedstawiciel lotniska podkreślał 
też, że nowe kierunki, w tym także te, 
które miały już swój debiut w czwar-
tym kwartale roku 2019, wpiszą się na 
długo do rozkładu lotów. Chodzi tu 
o Budapeszt, Paryż Beauvais, Char-
ków, Odessę, Podgoricę, Pafos, Lwów 
i Barcelonę.

Port dla pasażerów 
W 2019 r. Ławica obsłużyła 2 379 

635 pasażerów, czyli prawie 3 proc. wię-
cej niż wynosiła wartość zaplanowana. 
W ostatnich dwóch latach (2017-2019) 
ruch lotniczy na Ławicy stale wzrastał, 
a jego średnioroczna dynamika wynio-
sła 12,7 proc. Obecny 2020 rok ma być 
przełomowy dla poznańskiego lotniska, 
bo po raz pierwszy port oferuje aż 79 
kierunków połączeń.

Dwa lata temu, w 2018 r., też padł 
rekord. Odnotowując  33,7 proc. 
wzrostu ruchu, port Ławica wyprze-
dził pod tym względem wszystkie 
pozostałe polskie lotniska, łącznie 
z Okęciem. 

– Poznań od lat jest w Polsce trze-
cim co do wielkości ośrodkiem połą-
czeń czarterowych – zauważa prezes 
Ławicy Mariusz Wiatrowski. – Stała 
wzrostowa tendencja zainteresowania 
portem przez przewoźników pokazuje 
przede wszystkim, że jest to lotnisko 
stworzone dla pasażerów.

Prezes Wiatrowski dodał, że w 2018 
r. Ławica zanotowała wzrost ruchu 
o 33,7 proc. w porównaniu do 2017 r.

– Dało nam to drugie miejsce w Eu-
ropie wśród portów obsługujących do 
5 milionów pasażerów rocznie – pod-
kreśla Mariusz Wiatrowski. – Nato-
miast na rynku ruchu czarterowego 
wzrost sięgnął aż 65,9 proc. co chyba 
było najwyższym wzrostem w Europie.

Do Skandynawii
Prezes dodał, że w wieloletnim 

programie zaplanowano na rok 2020  
historycznie wysokie wyniki i obsługę 
2,56 mln pasażerów.

– W Polsce jesteśmy drugim por-
tem regionalnym, za Katowicami, 
w wielkości ruchu czarterowego 

– podsumował. – W dodatku ten ry-
nek wciąż ma duży potencjał wzrostu. 
Obecnie oferujemy 43 kierunki czar-
terowe, w tym osiem nowości. 

Istotne jest też to, że na poznań-
skie lotnisko powrócił Norwegian Air 
z obsługą kierunków skandynawskich 
(m.in. do Oslo Gardermoen). Prze-
woźnik ten proponuje również loty do 
Kopenhagi, obsługiwane dotąd wy-
łącznie przez linię SAS.

Piotr Górski
Konferencja Ryanair miała miejsce 
jeszcze przed pandemią COVID-19. 
Teraz oczywiście wiele zależy od 
dalszego rozwoju lub wygaśnięcia 
choroby. Wszyscy sobie oczywiście 
życzymy tego ostatniego.

WYDARZENIA / REKLAMA WYDARZENIA
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Mieszkańcy gminy doczekają 
się wreszcie karetki!
Od 1 kwietnia potrzebujący z naszej gminy będą mogli 
korzystać z karetki pogotowia. Pomieszczenia w siedzibie 
spółki ZGK przy ul. Obornickiej zostaną zagospodarowane 
przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego na 
potrzeby związane z całodobową działalnością zespołu 
ratownictwa medycznego. Czas oczekiwania na przyjazd 
karetki znacznie się skróci.

Jednym z poważniejszych proble-
mów, z jakimi boryka się od dłuższe-
go czas nasza gmina, jest brak stałego 
miejsca stacjonowania dla pogotowia. 

Biała plama na mapie
Ponad półtora roku temu Urząd 

Gminy przygotował miejsce dla ka-
retki pogotowia w siedzibie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Jednakże 
dwukrotnie zmieniany w Urzędzie 
Wojewódzkim plan zabezpieczenia 
nie uwzględniał naszej lokalizacji. 

– Na mapie tego zabezpieczenia 
ratowniczego w naszej aglomeracji to 
była taka biała plama, czyli długo ocze-
kiwano na dojazd karetki. Było więc 
nie tylko silne oczekiwanie społeczne, 
ale było też mocne uzasadnienie me-
rytoryczne – mówi poseł Bartłomiej 
Wróblewski. – W zeszłym roku pod-
jąłem próbę przekonywania Wydziału 
Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim 
oraz wojewodów, żeby podjąć starania 
dotyczące zapewnienia karetki. Wte-

dy nie było to możliwe ze względu na 
brak środków, ale po wyborach podją-
łem ten temat z wojewodą Łukaszem 
Mikołajczykiem.

Działania zmierzające do utwo-
rzenia stałego miejsca stacjonowania 
pogotowia ratunkowego na terenie 
naszej gminy aktywnie wspierały tak-
że przewodnicząca Rady Gminy Anna 
Ankiewicz oraz redaktor naczelna na-
szego „Magazynu” Agnieszka Łęcka. 
W końcu się udało. Poseł Wróblewski 
podkreśla, że to ważna wiadomość 
także dla północnych rubieży Pozna-
nia, graniczących z naszą gminą.

– Zmiana stacjonowania karetki 
ma za zadanie zabezpieczyć gminę 
Suchy Las oraz północ Poznania w do-
stęp do świadczeń udzielanych przez 
zespół ratownictwa medycznego 
w czasie przewidzianym w ustawie, to 
jest poniżej 15 minut mediany czasu 
dotarcia, a dla Poznania mediany 8 
minut dotarcia – potwierdza woje-
woda Łukasz Mikołajczyk. – Po ana-

lizie danych zawartych w systemie 
wspomagania dowodzenia podjąłem 
decyzję o przychyleniu się do prośby, 
przy jednoczesnym utrzymaniu oczy-
wiście zespołów ratownictwa medycz-
nego z miejsca stacjonowania przy Al. 
Solidarności w trybie całodobowym 

– zapewnia. 
– Siedziba ZGK to miejsce idealne 

jeśli chodzi o lokalizację, bo znajduje 
się na pograniczu części północnej 
i południowej naszej gminy, ale też 
blisko północnych rubieży Poznania 

– ocenia wójt Grzegorz Wojtera. – Ży-
czę mieszkańcom, aby czuli się bez-
piecznie dzięki temu, że ta stacja jest, 
ale nigdy na własnej skórze nie musieli 
sprawdzać, ile znaczy te kilkanaście 
minut spóźnienia karetki, czy w tym 
przypadku przyspieszenia dojazdu 
karetki. Warto było czekać trzy lata 
dla tych kilkunastu minut – podsu-
mowuje.

– Pomieszczenie zostanie doposa-
żone w odpowiedni sprzęt dla ratow-
ników i meble tak, aby mogło pełnić 
swoją funkcję – zapewnia Jerzy Świer-
kowski, prezes spółki ZGK. – Planu-
jemy przeprowadzać bieżące naprawy 
i konserwacje związane z funkcjono-
waniem obiektu oraz urządzeń, które 
się tu znajdują. A to jest na tyle wygod-
ne, że jesteśmy za ścianą.

Dał nam przykład Kostrzyn
Kilka lat temu przesunięto ka-

retkę ze Swarzędza do Kostrzyna 

i z technicznego punktu widzenia 
świetnie się ten manewr sprawdził. 
Jakiś czas temu Urząd Wojewódzki 
opracował specjalną  mapę opóźnień 
związanych z dojazdem karetki i re-
alizacji pomocy medycznej na terenie 
Poznania i powiatu. Jednym z newral-
gicznych miejsc była do tej pory także 
nasza gmina.

– Gmina Suchy Las się rozbu-
dowuje i ma takie, a nie inne ciągi 
komunikacyjne, stąd problemy. 
Trwające od trzech lat rozmow y 
doprowadziły do tego, że zespół ra-
townictwa medycznego ostatecznie 
znajdzie się w Suchym Lesie – cieszy 
się Marcin Zieliński, dyrektor Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Poznaniu. 

Do ok. 1100 wyjazdów miesięcz-
nie angażowane są karetki z północnej 
części Poznania, z ul. Gdyńskiej i Al. 
Solidarności.

– To nie są puste przejazdy – za-
pewnia dyrektor Zieliński. – Często 
mamy do czynienia z przypadkiem 
zagrożenia życia. 

Najbliższe miejsce stacjonowania 
po jednej stronie naszej gminy mieści 
się w gminie Rokietnica, a po drugiej 
stronie – w Bolechowie, który oddzie-
la jednak od Suchego Lasu naturalna 
przeszkoda, jaką jest Warta. Przepra-
wy mostowe, zwłaszcza w godzinach 
natężonego ruchu, znacznie wydłuża-
ły czas dotarcia karetki. 

Michał Szott

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy Naszym Partnerom, Pacjentom  

oraz Współpracownikom radości i pogody ducha!

Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełny 
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz mokrego Dyngusa 
życzy 

Joanna Sznajder
właścicielka 

kwiaciarni Cattleya
z pracownikami

Ławica się rozwija, również dzięki coraz lepszej współpracy 
z tanimi przewoźnikami. Indywidualiści będą mogli samo-
dzielnie organizować podróże kupując pojedyncze bilety 
na połączenia czarterowe.

Irlandczycy na Ławicy 
szansą na rozwój lotniczy

Marcin Zieliński, Łukasz Mikołajczyk, Bartłomiej Wróblewski, Grzegorz Wojtera, Jerzy Świerkowski
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 Michał Kaczmarzyk 
- prezes Ryainar Sun 

Grzegorz Bykowski - wiceprezes zarządu 
Portu Lotniczego Poznań - Ławica
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To nie koniec
Specjalista dodał również, że dłu-

gość trwania pandemii zależy w dużej 
mierze od nas.

– Każda pandemia czy epidemia 
wygaśnie, pytanie czy będzie trwało to 
trzy miesiące czy trzy lata oraz czy po-
chłonie ofiary w setkach, tysiącach czy 
setkach tysięcy – zauważa. – Chinom 
udało się powstrzymać wirusa, a Wło-
chy próbują to zrobić poprzez daleko 
idące środki. Przez izolację, zakaz po-
ruszania się po ulicach z wyjątkiem 
osób, które wychodzić muszą.

To nie koniec zbiórki dla potrzebu-
jących pomocy poznańskich szpitali. 

Organizatorzy akcji otrzymali mate-
riał od Agnieszki Walczak, nauczyciel-
ki z Tarnowa Podgórnego, niezbędny 
do wykonania maseczek. Dzięki za-
angażowaniu w akcję pracowni kra-
wieckiej Kajdek Katarzyna Krzyśko 
z Chludowa, Katarzyny Pasiak z Su-
chego Lasu oraz Reginy Roszyk, byłej 
sołtys Zielątkowa, już niedługo ma-
seczki trafią do ratujących nasze zdro-
wie i życie lekarzy i pielęgniarek. 

Pamiętajmy, że problem korona-
wirusa, który przywędrował do nas 
z Chin to nasz wspólny problem i tylko 
wspólnie możemy z nim wygrać. 

Agata Czyżak

Zbiórka rozpoczęła się spontanicz-
nie, a zainicjował ją Arkadiusz Bryś, 
mieszkaniec naszej gminy. Apel spo-
tkał się z szybkim i dużym odzewem 
społeczności lokalnej. 

Z potrzeby serca
– Czytałem różne posty w interne-

cie, apele o pomoc lekarzy i personelu. 
I tak zrodziła się myśl, żeby ruszyć na 
pomoc szpitalom – mówi Arkadiusz 
Bryś. – Najpierw skontaktowałem 
się ze szpitalem przy ul. Szwajcarskiej. 
Rzecznik Stanisław Rusek potwierdził, 
że jest potrzebna pomoc. Potem pod-
jęliśmy decyzję z Katarzyną Kachel, 
sołtys Golęczewa, że zorganizujemy 
zbiórkę. Dzięki pomocy pani sołtys, 
a także przewodniczącej Rady Gminy 
Anny Ankiewicz, w akcję zaangażowa-
ło się tak wiele osób – dodaje.

Wszystkie przyniesione dary 
trafiły do pracowników oddziałów: 
zakaźnego i ratunkowego szpitala 
przy ul. Szwajcarskiej oraz szpitala 
przy ul. Szpitalnej w Poznaniu. Do 
pracowników, którzy codziennie na-
rażeni są na zarażanie koronawirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę  

COVID-19. Do inicjatywy przyłą-
czyła się również OSP Chludowo, 
a także Ewa Noszczyńska-Szkurat, 
pierwsza zastępczyni wójta Tarnowa 
Podgórnego.

– Zbieraliśmy dary nie tylko w Go-
lęczewie, ale również w Suchym Lesie 
i Chludowie. To piękne, że potrafimy 
się łączyć, zwłaszcza w tak trudnych 
chwilach – mówi przewodnicząca 
Anna Ankiewicz, która jest koordy-
natorką tej pięknej inicjatywy. – To 
wyszło naturalnie. Po prostu zgłaszały 
się osoby potrzebujące. Pan Arkadiusz 
uruchomił kontakty z koordynatora-
mi w szpitalach.

– Jestem zachwycona, że są ludzie 
którzy organizują takie zbiórki. Na-
prawdę jest to ogromna pomoc dla 
osób, którzy robią wszystko, by rato-
wać ludzkie zdrowie i życie – podkre-
śla Katarzyna Nawrocka, mieszkanka 
Złotnik. – Jak tylko są organizowane 
jakieś akcje, to biorę w nich udział 
z całą moją rodziną, w ten sposób 
pokazujemy dzieciom, jak wygląda 
pomoc, jak bardzo jest to miłe i jak 
bardzo można być z tego dumnym, 
kiedy komuś się pomaga – dodaje 
wzruszona.

Piękny gest
– Przejmuję i przekazuję dary do 

innych działów w zależności, czy 
to jest spożywka, ręczniki czy ręka-
wiczki. Nie spodziewaliśmy się ta-
kiego odzewu, byliśmy zaskoczeni 
pierwszym przyjazdem darów od 
mieszkańców Suchego Lasu – mówi 
Iga Marmajewska, kierownik Działu 
Ad m i n istrac y jno-Gospoda rczego 
Szpitala Klinicznego im. Karola Jon-
schera. – Najwięcej przywieziono do 
nas wody mineralnej, jest sporo darów 
dla dzieci: chrupki (to się przyda, bo 
mają długą datę ważności), czekolady, 
batony, soki, warzywa i ręczniki papie-
rowe – wylicza.

-Pilnie potrzebne są nam w szpita-
lu: kombinezony ochronne z butami, 
osłona twarzy typu przyłbice, gogle 
ochronne, maski twarzowe z filtrem 

FFP3 lub FFP2, rękawiczki diagno-
styczne, fartuchy barierowe, ochra-
niacze na obuwie, środki do dezyn-
fekcji rąk, chusteczki do dezynfekcji 

- mówi Lesław Ciesiółka, rzecznik pra-
sowy Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala Klinicznego na ul. Polnej 
w Poznaniu - Z pewnością przydadzą 
się nam również produkty podsta-
wowe takie jak woda i napoje, batony 
energetyczne, zdrowe wzmacniające 
przekąski. 

– To piękny gest i piękna manifesta-
cja solidarności mieszkańców, za którą 
dziękujemy z całego serca. Stanęliśmy 
w obliczu zagrożenia, a dzięki temu, że 
na apel szybko odpowiedzieli miesz-
kańcy, udało się zabezpieczyć środki 
i doczekać dostaw, które zapowiedzia-
no z Agencji Rezerw Materiałowych, 
i które zostały zakupione przez preze-
sa szpitala – mówi Patryk Konieczka, 
specjalista medycyny ratunkowej. 

Specjalista zapewnia, że na żad-
nym etapie nie trzeba było robić 
kompromisów, jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo pacjentów czy personelu, na 
bieżąco ten sprzęt do nas docierał.

– Apelujemy, by nigdy nikt nie 
przywoził sprzętu samodzielnie i nie 
narażał się, zachęcamy do tego, by 
pozostawać w domu, by izolować sie-
bie i swoje rodziny, bo zagrożenie jest 
realne – zaznacza. – Patrząc na przy-
kład Włoch czy Chin, mamy czego się 
obawiać. Jeżeli byśmy zastosowali się 
do wszystkich rekomendacji odnośnie 
mycia rąk, izolacji od skupisk ludzkich, 
to na pewno mielibyśmy ogromną 
szansę, żeby epidemia tego wirusa nie 
rozwinęła się, żeby udało zdusić go 
w zarodku.

Patryk Konieczka zaniepokojony 
jest nieodpowiedzialnym zachowa-
niem ludzi, co może doprowadzić do 
tragedii.

– Polacy spotykają się w dużej licz-
bie w sklepach, marketach budowla-
nych. Nie powinniśmy całą rodziną 
chodzić na zakupy, tylko ekstremalne 
środki zapobiegawcze mogą powstrzy-
mać tego wirusa.

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Mieszkańcy naszej 
gminy pomagają!
W poznańskich szpitalach brakuje środków ochrony, które 
ratują przed zarażeniem groźnym wirusem z Wuhan. 
Potrzebne są maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, 
a także woda w butelkach. Z pomocą szpitalom postano-
wili wyjść mieszkańcy.

GALERIA PODOLANY W POZNANIU
UL. STRZESZYŃSKA 63 (koło Chaty Polskiej)

DRUGI SKLEP: PRZEŹMIEROWO, UL. RYNKOWA 120
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Tylko u nas 
dostaniesz  
słodycze, których  
nie znajdziesz  
w innym sklepie 
w Polsce.
Oferujemy również 
gotowe paczki 
świąteczne dla 
najmłodszych.

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta 
Wielkanocne napełniły Wasze serca radością  

i nadzieją, a chwile spędzone  
w gronie najbliższych dodawały otuchy

i pozwoliły przezwyciężyć wszystkie trudności
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tel.  61 826 62 62
SUCHY
LAS

OSIEDLE
GRZYBOWE

JELONEKZŁOTNIKI

Galeria Sucholeska 
509 473 120

JELONEK

JÓŹWIAK S.C.

SUCHY LAS
UL. OBORNICKA 127

www.przychodniaeumedica.pl

 tel: 61 812 50 00

tel. 667 933 722
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Oborniki 64-600  ul. Chłopska 1  tel.:  61 88 32 608     
www.kuchniaistrych.pl                   @kuchniaistrych

24

Adwokat Agnieszka Wiese

tel. 696-048-474

tel. 693 900 282

25

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

Te
l. 6

93
 74

9 3
33

tel. 61 811 65 57
www.zkp.com.pl

Gajowa 12 Bistro&Cafe
Ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Telefon 533 327 347

www.qarson.pl

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 61 881 93 42 
+48 571 345 323 

23

SPECJALISTYCZNY 
GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom.  
Magdalena Osypiuk

Os. Poziomkowe 10a / 1b
tel. 61 652 16 60, 609 450 410

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. stom.  

Magdalena Osypiuk
Os. Poziomkowe 10a / 1b

tel. 61 652 16 60, 609 450 410

28 29 30Modelowanie sylwetki  / Dietetyk
www.healthestethics.pl

tel. 887 400 637

Złotniki, ul. Krzemowa 1 
Nickel Technology Park

GRAFIKA I IDENTYFIKACJA
DIGITAL / DEVELOPMENT
STRONY INTERNETOWE
KAMPANIE REKLAMOWE
REKLAMA BTL
PERFORMANCE MARKETING

kontakt@cherryads.pl
tel. 518 619 690
www.cherryads.pl

SOCZYSTE POMYSŁY,
OWOCNE REALIZACJE

tel. 693 749 333 



PROACE CITY i PROACE CITY 
Verso, nowe modele Toyoty w seg-
mencie CDV (Compact Duty Van), są 
dostępne w nowych, niższych cenach. 
Wersja dostawcza jest teraz dostępna od 
46 800 zł netto, a rabaty sięgają kwoty 21 
700 zł netto. Osobowy kombivan kosz-
tuje od 62 000 zł brutto, a obniżki sięgają 
28 100 zł brutto. Oba modele są objęte 
gwarancją Pro na 1 milion kilometrów 
lub 3 lata i można je zamówić w ramach 
oferty leasingu 101%.

PROACE CITY rozbudowuje gamę 
samochodów użytkowych Toyoty 
o kompaktowego vana w wersji osobo-
wej i dostawczej o dwóch długościach 
nadwozia Standard 4,4 m i Long 4,7 m. 
Nowe, promocyjne ceny sprawiają, że 
oferta Toyota Professional staje się jesz-
cze bardziej atrakcyjna.

Dostawczy PROACE CITY Stan-
dard kosztuje 46 800 zł netto za wersję 
Furgon Life z silnikiem 1,5 l D-4D 
o mocy 75 KM i 53 500 zł netto za wersję 
Active. Wersja Comfort ze 100-konnym 
silnikiem kosztuje od 67 600 zł netto. 
Najmocniejszy silnik D-4D 1,5 l 130 
KM z automatyczną skrzynią biegów 
jest dostępny w wersji Active od 67 200 
zł netto, czyli o 16 700 zł taniej.

Nadwozie Long tego modelu ze 
100-konnym silnikiem Diesla kosztuje 
od 61 600 zł netto za wersję Active, czyli 
o 15 300 zł taniej. Za auto z 130-konnym 
silnikiem wysokoprężnym z automa-
tyczną skrzynią trzeba zapłacić od 65 
600 zł netto.

Rabaty na osobowy PROACE 
CITY Verso sięgają 28 100 zł brutto. 
Podstawowa wersja z nadwoziem Stan-
dard i 100-konnym silnikiem kosztuje 

od 67 400 zł, zaś z nadwoziem Long – 
od 70 600 zł brutto. Najbogatsza wersja 
Family jest dostępna od 83 700 zł brutto 
z krótszym nadwoziem i 86 900 zł brutto 
z dłuższym. Wszystkie odmiany osobo-
wego kombivana Toyoty są wyposażone 
standardowo w pakiet systemów bezpie-
czeństwa czynnego Toyota Safety Sense.

PROACE CITY daje pełny wybór 
konfiguracji wnętrza w dostosowaniu 
do potrzeb przewozu osób lub towarów. 
Do wyboru są dwa indywidualne fotele 
lub trzyosobowa kanapa z przodu. To 
drugie rozwiązanie umożliwia montaż 
systemu Smart Cargo, który łączy otwie-
raną przegrodę z unoszonym przednim 
siedzeniem pasażera, aby zwiększyć dłu-
gość przestrzeni bagażowej o 1,3 m, a jej 
pojemność o 0,4 m3.

Osobowy PROACE CITY Verso 
w dłuższej wersji może pomieścić do 
7 pasażerów. Auto można wyposażyć 
w panoramiczny, szklany dach, schowki 
nad głową oraz otwierane okno w tylnej 
klapie.

W gamie silnikowej Toyoty PRO-
ACE CITY znajduje się jednostka benzy-
nowa 1.2 Turbo – w wariantach o mocy 
110 KM z manualną skrzynią biegów lub 
130 KM ze skrzynią automatyczną oraz 
jednostka wysokoprężna o pojemności 
1 499 cm3 w wariantach 75, 100 i 130 
KM – najmocniejszy z nich jest dostęp-
ny z 6-stopniową skrzynią manualną lub 
8-stopniową automatyczną.

PROACE CITY jest objęty najlep-
szą w tej klasie Gwarancją Pro na 3 lata 
lub 1 milion km. Oferta obejmuje także 
3-letnią gwarancję na wady powłoki la-
kierniczej i 6-letnią na perforację koro-
zyjną nadwozia.

ASD Toyota Ukleja Sp.J.
ul. Obornicka 132, 
62-002 Suchy Las
tel. 61/811 75 70

www.toyota-ukleja.pl

Centrum Samochodów Używanych
ul. Zawady 38, 
61-002 Poznań

tel. 61/629 90 00
www.uzywane-ukleja.pl

Toyota PROACE CITY 
w nowych promocyjnych cenach. 
Rabaty sięgają 28 100 zł
• Nowy kompaktowy samochód użytkowy PROACE CITY 

dostępny w nowych niższych cenach;
• PROACE CITY to pierwszy model Toyoty w segmencie  

kompaktowych vanów;
• Dostawczy PROACE CITY w cenach od 46 800 zł netto;
• Osobowy PROACE CITY Verso dostępny od 62 000 zł brutto;
• Rabatami objęte są wszystkie wersje nadwozia,  

wyposażenia i napędu;
• Gwarancja Pro na 3 lata lub 1 milion km;
• Oba modele dostępne w leasingu 101%.

MOTORYZACJA

Z okazji zbliżających się 
Świat Wielkiej Nocy
życzymy Wszystkim dużo 
zdrowia,  spokoju, odpoczynku
i czasu spędzonego z rodziną 

Zespół MIO-DENT STOMATOLOGIA

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

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

ul. Rubież 14b / 54,  
Poznań (Naramowice)

tel. 600 11 66 76

DROBNE  
REMONTY

AWARIE 24h
PRACE  

INSTALACYJNE  
I ELEKTRYCZNE

698 50 98 37

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

REKLAMA Agnieszka Łęcka  tel. 669 69 00 36  e-mail: agnieszka.lecka@sucholeski.eu
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Kryzys
– Szefie, ludzie się połapali, że chce-

my ich trochę przetrzebić – powiedzia-
ła Śmierć na poniedziałkowej porannej 
naradzie. – Zauważyli, że zmienia się 
klimat, psuje jakość powietrza, a śmie-
ciowe żarcie szkodzi.

Kierownik podrapał się po łysinie.
– Niedobrze. I co robią?
– Zaczęli segregować śmieci, uży-

wają mniej plastiku, coraz modniejszy 
jest zdrowy tryb życia i wegetarianizm. 
Jak tak dalej pójdzie, będę kosić tylko 
starców.

– Jasna cholera – zaklął kierownik. 
– A tak dobrze nam szło. Jeszcze kil-

kanaście lat i przekroczylibyśmy plan. 
Potrzebujemy jak najszybciej zastępów 
młodych robotników. W nowo otwar-
tej fabryce anielskich skrzydeł mamy 
nieobsadzoną połowę etatów, a pro-
dukcja chmur mieszkalnych całkiem 

stoi z powodu braków kadrowych. Jeśli 
zaczniemy dostawać z Ziemi tylko eme-
rytów, czeka nas recesja i kryzys. Trzeba 
szybko coś wymyślić, bo pokrzyżują 
nam plany.

– Może jakaś wojna?
– Za cwani są na porządną zawieru-

chę. A małe konflikty nas nie urządza-
ją. Więcej z tym zachodu niż profitów. 
Zresztą gros zabitych żołnierzy ma 
potem przyznaną grupę inwalidzką 
z powodu braku kończyn i pożytek 
z nich żaden.

Zapadła cisza. Zgromadzeni na na-
radzie w milczeniu starali się znaleźć 
sposób, jak skierować uwagę ludzkości 
na inne tory.

– Mam! – krzyknął nagle uradowany 
kierownik. – Wywołajmy zbiorową hi-
sterię. Wtedy przestaną myśleć o ratowa-
niu planety i zdrowym odżywianiu. Jest 
szansa, że znów zaczną żyć po staremu! 

– Genialne! Ale jak to zrobić?
– Podrzućcie im jakiś wirus. Najle-

piej odzwierzęcy.

Na ratunek
Dżuma spustoszyła królestwo. Lu-

dzie marli jak muchy, nie było komu 
uprawiać roli ani doglądać zwierząt. 
Zapanował głód, który zdziesiątkował 
nielicznych ocalałych.

Zaraza dotarła także do zamku. 
Dworzanie i rycerze odchodzili jeden 
po drugim. Nie nastarczano z kopa-
niem grobów i wkrótce ciała poczęto 
zasypywać w fosie.

By uchronić swą piękną i mądrą 
córkę, król i królowa zamknęli ją samą 
w wieży. Siedziała tam bidulka jeden 
tydzień, potem drugi. Z przerażeniem 
patrzyła, jak zamek pustoszeje.

W końcu została sama. Jedzenia, 
które skwapliwie zapewnili jej rodzice, 
wystarczyło jeszcze na miesiąc. Gdy go 
zabrakło, królewna godzinami przesia-
dywała przy oknie, wierząc, że wkrótce 
ktoś ją uwolni.

Jakoż nadszedł dzień, w którym 
serce zabiło jej mocniej. Od strony lasu 
nadciągali bowiem rycerze. Smutny to 
był widok. Odziani w zniszczone i po-
szarpane stroje, wychudzeni, wlekli się 
na kościstych koniach noga za nogą, ni-
czym upiory. Królewna klasnęła w dło-

nie, dostrzegłszy, że na czele orszaku 
jedzie królewicz z sąsiedniej krainy, 
dawno już przyobiecany dziewczęciu 
na męża.

„Pamiętał o mnie...” – westchnęła 
w myślach. Czym prędzej pognała 
wziąć szybki prysznic i przebrać się 
w najpiękniejszą suknię. W okamgnie-
niu, odświeżona i radosna, wróciła do 
komnaty, otworzyła okno na oścież 
i zawołała:

– Tu jestem!
Młodzieniec uśmiechnął się na jej 

widok. Zeskoczył z konia i popędził 
w stronę wejścia do wieży. Druhowie 
nie odstępowali go na krok. Królewna 
słyszała, jak wyłamują drzwi, a potem 
biegną po schodach. Jeszcze chwila i na 
progu komnaty stanął królewicz. Spoj-
rzał na dziewczynę płonącymi z pożą-
dania oczami, po czym odwrócił się 
i powiedział do swych towarzyszy:

– Mamy obiad.

WYDARZENIA / REKLAMAOPOWIADANIA / REKLAMA

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 
i nową wiarą w sens życia  
oraz ciepłych 
niezapomnianych 
chwil w gronie 
najbliższych składa

Zespół Szkoły Języków 
Obcych „MENTORES”

Kto w tym roku otrzyma 
zaszczytny tytuł?
„Z kim przestajesz takim się stajesz” – głosi przysłowie. 
Szansę dołączenia do grona najbardziej przedsiębiorczych  
mikro-, małych i średnich firm, jak również startupów daje 
coroczny konkurs „Poznański Lider Przedsiębiorczości”. 
Starosta Jan Grabkowski podkreśla, że jest to rywalizacja, 
w której udział nic nie kosztuje, a zwycięstwa nie można 
kupić. Zapisy przyjmowane są w poznańskim starostwie 
do 31 marca br.

Dotychczas w szesnastu edycjach 
konkursu uczestniczyło łącznie ok. 
900 firm z Poznania oraz powiatu. 
Wśród zwycięzców poprzednich 
edycji są m.in. producent tramwajów, 
fabryka sushi, twórcy pierwszego na 
świecie bezprzewodowego stetosko-
pu i wiele innych podmiotów. Laure-
atów wybiera kapituła we współpracy 
z partnerem merytorycznym, którym 
jest firma Grant Thornton. 

Symbol gospodarności
Starosta Jan Grabkowski spodzie-

wa się w konkursowych szrankach 
przedsiębiorstw, które notują sukcesy 
na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, 
wrażliwość społeczna, a także posiada-
ją ciekawą ofertę oraz rzetelnie wywią-
zują się ze swoich zobowiązań.

Każda startująca firma musi pod-
dać się ocenie ekspertów z firmy Grant 
Thornton, która ma ugruntowaną po-
zycję na rynku firm doradczych w Pol-
sce.

– Oceniamy firmy pod względem 
finansowym, innowacyjności, czy 
dynamiki rozwoju – wylicza Mariusz 
Maik z Grant Thornton. 

Tegoroczna edycja różni się od po-
przednich. Tym razem organizatorzy 
do udziału zapraszają firmy z całej me-
tropolii Poznań. Zapewniają, że widzą 
potencjał gospodarczy nie tylko w Po-
znaniu i powiecie, ale również nieco 
dalej – w Śremie, Szamotułach, Obor-
nikach i Skokach. Wprowadzono też 

dodatkowe kryteria oceny związane 
z działaniami na rzecz ochrony środo-
wiska. Sprawdzana więc będzie ener-
gooszczędność oraz sposób radzenia 
sobie ze składowaniem i sortowaniem 
odpadów.

– Konkurs na stałe wpisał się już 
w kalendarz gospodarczy regionu. 
Dowodem na to są zgłoszenia coraz 
młodszych wiekiem przedsiębiorców, 
którzy z powodzeniem realizują swój 
pomysł na biznes – mówi z radością 
starosta Jan Grabkowski. – Udział 
w tym konkursie bardzo się opłaca. 
Przedsiębiorstwa są mocniej rozpo-
znawalne na rynku, zapraszane zostają 
do udziału w krajowych i zagranicz-
nych konferencjach, targach i misjach 

gospodarczych. Stają się liderami 
gospodarczymi regionu. Symbolem 
naszej gospodarności i rzetelności – 
podkreśla. 

Tegoroczna pula nagród wynosi ok. 
180 tys. zł. Oprócz prestiżowego tytu-
łu i statuetki, zwycięzcy mogą liczyć 
na atrakcyjne nagrody, w tym m.in. na 
bezpłatne studia podyplomowe na Po-
litechnice Poznańskiej, Uniwersytecie 
Ekonomicznym czy UAM, obsługę ra-
chunku dla biznesu przez PKO BP czy 
bezpłatne stoiska na MTP. 

W zasięgu wzroku
Najwięcej zgłoszeń zawsze było 

z Poznania, a przedstawiciele powiatu 
byli w mniejszości.

– To nas jednak nie boli – zapewnia 
starosta. – Traktujemy teren metro-
polii jako całość, w której aktywność 
przedsiębiorców jest różna, co nie jest 
bezpośrednio zależne od liczebności 
firm. Ważny jest natomiast fakt, że sze-
fowie tych firm bardzo sobie cenią to 
wyróżnienie i statuetka „biegacza” za-
wsze ustawiona jest, gdzieś w zasięgu 
wzroku ich klientów.

Zgłoszenia do konkursu „Po-
znański Lider Przedsiębiorczości” 
można przesyłać do 31 marca br. 

Formularze i szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie w w w.pfpp.
com.pl/lidermsp. O szczegółach 
można dowiedzieć się pod nume-
rem 61 8418 826. Formularz wraz 
z załącznikami można przesyłać na 
adres lidermsp@powiat.poznan.pl. 
Podpisane przez osobę uprawnioną 
oświadczenie kandydata do tytułu 
Poznański Lider Przedsiębiorczości 
należy złożyć lub przesłać pocztą 
tradycyjną na adres: Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskie-
go 18, 60-509 Poznań. Na zamknię-
tej kopercie trzeba umieścić dopisek 

„Konkurs o tytuł Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości”.

Piotr Górski
Organizator i patronat: starosta 

Jan Grabkowski
Patronat merytoryczny: Grant 

Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k.
Fundatorzy nagród: Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie, PKO Bank 
Polski, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja 
UAM Poznański Park Naukowo-

-Technologiczny, Grant Thornton, 
Wydział Inżynierii Zarządzania Poli-
techniki Poznańskiej.

Paweł Widomski, pięćdziesięciopięciolatek, absolwent polo-
nistyki, pisarz i felietonista. Jest autorem thrillerów erotycz-
nych i opowieści kryminalnych, jak ciepło przez czytelników 
przyjęta książka pt. „Byłem bogiem”.  Ale pisze również krótkie, 
przepojone czarnym humorem opowiadania, które publikuje 
w kolejnych tomach pod wspólnym tytułem „Powiedz jak 
mnie zabijesz”. Za zgodą autora będziemy Państwu sukcesyw-
nie te literackie miniatury prezentować.

Kącik literacki

/PowiedzJakMnieZabijesz

 z kompleksowe rozwiązania dla wszystkich  
rodzajów dachów

 z różnorodny asortyment renomowanych 
producentów pokryć dachowych  
i fasadowych

 z fachowe doradztwo i bezpłatna wycena

 z współpraca z najlepszymi wykonawcami

 z usługi blacharskie - gięcie i profilowanie blach

UL. SOWIA 13 E
62-080 TARNOWO PODGÓRNE
tel. 61 848 96 90, 61 841 72 02

www.dek-pol.com.pl
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Suchy Las
Anna Ankiewicz

 Wójt Gminy  
Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Przed nami Wielkanoc.
Święta, które niosą piękne przesłanie –

zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią.
Święta, które rozpalają w sercach nadzieję.
Dzieląc się jajkiem w ten wyjątkowy czas,

życzmy sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju.
Niech święta Wielkanocne napełnią nas radością, 

dadzą nam siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Mieszkańcy ul. Kochanowskiego 
w Złotnikach mogą przyłączać 
się do kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że od 9 marca 2020 r.  
istnieje możliwość przyłączenia 
własnych instalacji do studzienek ka-

-nalizacji sanitarnej położonych na 
nieruchomościach w Złotnikach przy  
ul. Kochanowskiego. Warunkiem pod- 
łączenia się do kanalizacji sanitarnej 
jest posiadanie umowy ze Spółką Aqu-
anet na odprowadzenie ścieków.

Rozpoczynając zrzut ścieków na-
leży wypełnić formularz „Zgłoszenie 
odprowadzania ścieków”, w którym 
podaje się termin rozpoczęcia zrzutu 
ścieków. Druk można pobrać na naszej 
stronie www.suchylas.pl w zakładce 

Dla mieszkańców > Wnioski i formu-
larze oraz na stronie Aquanet. Wypeł-
nione zgłoszenie należy wysłać pocztą 
lub mailowo na adres: AQUANET 
S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Po-
znań, e-mail: klient@aquanet.pl

Odcinek kanalizacji sanitarnej 
od budynku do studni jest instalacją 
własną mieszkańca, budowany jest 
we własnym zakresie i na własny 
koszt (nie wymaga dodatkowych 
odbiorów i uzgodnień). Informacja 
w sprawie wodomierza ogrodowe-
go jest dostępna na stronie Aquanet 
w zakładce „Dla Klienta”.

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

Czytelnikom  
Sucholeskiego Magazynu  

z okazji Świąt Wielkiej Nocy  
życzę radości i pogody ducha.

Niech będzie to czas wypełniony  
wewnętrznym spokojem i nadzieją. 

Niech nadchodzące dni  
przyniosą nam wszystkim energię  

do realizowania pasji i życiowych planów. 

Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy  

Tarnowo Podgórne
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inną formułę sztuki, jeśli chodzi o te-
atr, ponieważ to był musical bardzo dy-
namiczny, fascynujący pod względem 
gry świateł i gry aktorskiej – podkre-
ślała Michalina Gramza, studentka 
pedagogiki wczesnoszkolnej i przed-
szkolnej. – To dobre doświadczenie 
dla nas studentów oraz młodzieży 
z liceum. Cieszę się, że mogliśmy zo-
baczyć coś tak niezwykłego i dziękuję 
uczelni, że uczestniczyliśmy w czymś 
tak pięknym – zakończyła z emfazą.

Agata Czyżak

Przechadzając się po budynku Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej, uczest-
nicy mogli zapoznać się z makietą, m.in. 
zobaczyć salę plenarną i kaplicę sejmo-
wą. Po Sejmie oprowadzał młodzież 
wesoły przewodnik Przemysław Fill. 

Młodzież weszła do Sejm przez ho-
tel, czyli przez nowy dom poselski.

– Budynek ten pełni funkcję miesz-
kalną od około 40 lat, senatorowie 
i posłowie, którzy nie są z Warszawy, 
mają do dyspozycji jednoosobowy 
pokój – podkreślał Przemysław Fill. 

– Podczas spotkania opowiedziałem 
młodzieży o tym, co tu się znajduje, 
czyli o sali konferencyjnej, restauracji, 

niewielkim basenie, placówce banku – 
wymieniał. 

Na żywo większe wrażenie
Ogromnym zainteresowaniem cie-

szyła się sala plenarna, gdzie uczniowie 
chętnie robili sobie zdjęcia. Młodzież 
mogła także dowiedzieć się, na czym 
polega praca posła, jakie jest rozloko-
wanie miejsc czy jak wygląda proces 
legislacyjny.

– Sala plenarna to sala z lat 20. ubie-
głego wieku – poinformował prze-
wodnik. – Została ona zniszczona pod 
koniec II wojny światowej, a pod koniec 
lat 40. została odbudowana. Dużo roz-

mawialiśmy o tym, gdzie siedzą człon-
kowie rządu, gdzie są dwa miejsca dla 
prezydenta, gdzie siedzą najważniejsi 
urzędnicy w państwie – wyliczał.

Podczas wizyty w Sejmie, młodzież 
była dociekliwa, pytania były twórcze 
i przemyślane. Najwięcej pytań doty-
czyło uposażenia posłów i senatorów, 
wyposażenia sali oraz pracy parlamen-
tarzystów. Po wspólnym zwiedzaniu, 
uczestnicy zjedli przepyszny obiad 
w restauracji sejmowej. 

Kolejne wrażenia czekały na 
uczestników wycieczki na ul. Konop-
nickiej w Teatrze Studio Buffo, gdzie 
mogli obejrzeć znakomity spektakl 
pt. ,,Metro”. Scenariusz, choreografię 
i reżyserię przygotował Janusz Józefo-
wicz. Bohaterami widowiska byli mło-
dzi, utalentowani wykonawcy, którzy 
opowiadali o swoich marzeniach, grali 
spektakl dla pasażerów na podziem-
nych peronach metra, aż wreszcie ich 
talent został dostrzeżony. Spektakl 
wzbudził ogromną sensację i artyści 
otrzymali propozycję pracy w komer-
cyjnym teatrze.

Spektakl ,,Metro” to niezwykła 
opowieść o marzeniach i rozczaro-
waniach, o młodzieńczych ideałach 
i władzy pieniądza. Przede wszystkim 
jest to historia romantycznej miłości. 
Widzowie oglądali spektakl z zapar-
tym tchem.

Ciekawe wyjazdy
– Są pewne spektakle w Polsce, które 

każdy powinien zobaczyć, szczególnie 
młodzi ludzie. Powinni oni wiedzieć, 
że sztuka w Polsce bardzo dobrze się 
rozwija, że trzeba się z tą sztuką zapo-
znawać – mówił Tomasz Górski, kanc-
lerz Wyższej Szkoły Handlu i Usług. 

– Przyjechaliśmy do Warszawy, w przy-
szłości będziemy przyjeżdżać nie tylko 
do teatrów warszawskich, ale również 
poznańskich czy też zlokalizowanych 
w innych miastach.

Nasz rozmówca uznał, że wyjazd 
był bardzo udany. Wyraził przekona-
nie, że i w przyszłości młodzież będzie 
jeździć w różne ciekawe miejsca, żeby 
mogła się w pełni rozwijać.

– To jest naszym celem – zapewnił 
kanclerz. 

Musical zachwycił młodzież 
– Jestem bardzo pozytywnie za-

skoczona. Pierwszy raz jestem na 
wycieczce, gdzie możemy wejść do 
miejsc, jak Teatr Buffo, chciałabym 
na więcej takich wycieczek jeździć – 
mówiła zachwycona Alicja Łopatka 
z Liceum Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu. – Jestem pod 
ogromnym wrażeniem oprawy mu-
zycznej, niesamowitych efektów, 
świetnej gry aktorskiej – dodała. 

– W poprzedniej szkole nie mia-
łam za dużo okazji do jeżdżenia do 
teatru, a mam duszę artysty i bardzo 
lubię takie spektakle, kocham wy-
rażanie się poprzez sztukę. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem tego, jak 
emocje są budowane. Wszystko było 
dopięte na ostatni guzik, aż uroni-
łam łzę – mówiła wzruszona Beata 
Drgas, uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego WSHiU w Poznaniu. 

– W poprzedniej szkole wszystkie 
zajęcia były w nudnych klasach, nie 
było okazji do oglądania sztuki, roz-
wijania pasji. 

– Wycieczka była niesamowita. 
Mieliśmy okazję obejrzeć spektakl, 
a przy tym zobaczyliśmy zupełnie 

WYDARZENIA / REKLAMAWYDARZENIA

Chcemy, by nasza 
młodzież się rozwijała

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

501 770 921

 MOŻE BYĆ Z PRZEZNACZENIEM  
NA PIEKARNIĘ, PIJALNIĘ 

PIWA I INNE

WYNAJMĘ LOKAL 120 m2

ul. Lutycka/Juraszow 22, Poznań
(100 m od Ronda Obornickiego)

Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM
GASTRONOMICZNYM 

ORAZ PARKINGIEM

Wycieczka po Sejmie - na zdjęciu od lewej Przemysław Fill, przewodnik, Agnieszka Łęcka 
redaktor naczelna Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy, Magdalena Górska, założyciel 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług wPoznaniu, Tomasz Górski, kanclerz WSHiU w Poznaniu

Wspólne pamiątkowe zdjęcie w sali plenarnej - od lewej Agata Czyżak, redaktor Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców, licealiści, studenci i nauczyciele 
WSHiU w Poznaniu, w środku Magdalena Górska, założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Tomasz Górski, kanclerz WSHiU w Poznaniu

Wycieczka do Warszawy to jest coś. Zwiedzanie Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, obejrzenie spektaklu w Teatrze 
Studio Buffo – takie były punkty wycieczki do stolicy lice-
alistów i studentów z Wyższej Szkoły Handlu i Usług  
w Poznaniu. Wyjazd dostarczył młodzieży dużo wrażeń.
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Brazyliada w Swarzędzu
Kuchnia Indian brazylijskich była inspiracją dla instruktorki 
kulinarnej,  która w marcu poprowadziła zajęcia w za-
rządzanym przez powiat poznański Zespole Szkół nr 1 
w Swarzędzu. Cykl spotkań zatytułowany „Kulinarna brazy-
liada” skierowany był do uczniów klas gastronomicznych 
i hotelarskich, a gość z Ameryki Południowej specjalnie na 
nie przywiózł oryginalne brazylijskie produkty.

Flávia Gazola jest doświadczonym 
instruktorem z kilkunastoletnim sta-
żem. Pracuje w szkole gastronomii 
Senac w Kurytybie oraz Sao José dos 
Pinhais i specjalizuje się tradycyjnej, 
domowej kuchni brazylijskiej, jak rów-
nież w technikach kuchni moleku-
larnej. Jej dania inspirowane są także 
potrawami Indian brazylijskich. 

 Warsztaty odwiedził Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański, 
który też jest miłośnikiem sztuki 
kulinarnej. Wicestarosta w yraził 
uznanie dla pracy Flavii . „Jestem 
pod wrażeniem sposobu prowa-
dzenia zajęć, pracy z uczniami, jak 
i przygotowania naszego gościa. 
Kurs kuchni brazylijskiej w naszej 

szkole jest już prowadzony po raz 
trzeci. To niełatwe w ybrać potraw y 
charakterystyczne dla brazylijskich 
kuchni regionalnych i to takie, któ-
rych dotychczas nie prezentowano.”  

– powiedział .
Projekt „Kulinarna brazyliada” 

jest kolejnym działaniem realizo-
wanym w ramach trwającej już od 
siedemnastu lat współpracy powiatu 
poznańskiego z prefekturą Sao José 
dos Pinhais.
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REKLAMA / URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
tel. +48 61 827 02 22
e-mail: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Załatwiaj sprawy podatkowe 
nie wychodząc z domu 

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania 
bezpośrednich kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do ko-
rzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie skarbowym:

  poprzez usługę „Twój e-PIT” oraz system e-deklaracji - dostępne na portalu po-
datkowym - mogą Państwo rozliczyć swój PIT za rok ubiegły - przekierowanie 
na portal podatkowy 

  przy użyciu profilu zaufanego mogą Państwo załatwić wszystkie pozostałe 
sprawy – załóż profil zaufany przekierowanie

  swój mikrorachunek do wpłaty podatku mogą Państwo sprawdzić na portalu 
podatkowym – przekierowanie do generatora mikrorachunku 
Numer telefonu do Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady - 618270100. 

Znajdą go Państwo również na naszej stronie internetowej oraz na stronie Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia zeznania rocz-
nego zapraszamy do skorzystania z infolinii PIT uruchomionej w naszym urzę-
dzie skarbowym pod numerem: 61 827 01 75 lub 61 827 02 75.

Do Państwa dyspozycji jest również ogólnopolska Infolinia Krajowej Infor-
macji Skarbowej (KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT została wydzielona specjalna 
linia telefoniczna oraz adresy e-mail do kontaktu:

  22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
  pomoc techniczna ws. usługi Twój e-PIT - info.epit@mf.gov.pl
  pomoc techniczna przy obsłudze systemu e-Deklaracje –  info.e-deklaracje@mf.gov.pl
  formularz do kontaktu z KIS

Suchy Las  
ul. Sucholeska 1 

tel. 693 900 282 
Obiady Domowe

IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWE

/SMACZNY ZAKĄTEK

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu wiosenne życzenia, 
aby w czas Święta Paschy 

w Waszych sercach, rodzinach 
i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Właściciele i personel
Smacznego Zakątka
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Testament na charakter osobisty, 
co oznacza, że nie można go sporzą-
dzić, ani odwołać przez pełnomoc-
nika. W testamencie można zawrzeć 
rozporządzenia tylko jednej osoby, 
dlatego też dokument spisany wspól-
nie z inną osobą (np. z małżonkiem) 
będzie nieważny.

Formy testamentu
Testament można sporządzić w for-

mie pisemnej (własnoręcznie) oraz no-
tarialnie (w formie aktu notarialnego). 
Skuteczny testament może również 
zostać sporządzony w taki sposób, że 
spadkodawca oświadczy swoją wolę 
wobec wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta, a następnie oświadczenie 
spadkodawcy spisuje się w protokole. 
Polskie prawo dopuszcza i uznaje za 
ważne również testamenty, które zosta-
ły złożone w szczególnych okoliczno-

ściach, tzw. testamenty szczególne. Za-
liczamy do nich: testament ustny, który 
sporządza się w chwili istnienia obawy 
rychłej śmierci spadkodawcy albo 
wskutek szczególnych okoliczności 
zachowanie zwykłej formy testamentu 
jest niemożliwe lub bardzo utrudnio-
ne. W takim przypadku konieczna jest 
obecność trzech świadków oraz jego 
późniejsze potwierdzenie; testament 
złożony podczas podróży na polskim 
statku morskim lub powietrznym 
przed dowódcą statku lub jego zastęp-
cą w obecności dwóch świadków oraz 
testament wojskowy dla żołnierzy 
i niektórych osób cywilnych w czasie 
mobilizacji, wojny lub przebywania 
w niewoli.

Należy zaznaczyć, iż testament 
szczególny utraci swoją moc z upły-
wem sześciu miesięcy od ustania oko-
liczności uzasadniających jego spo-
rządzenie, chyba że w tym czasie 
spadkodawca zmarł.

Ważność testamentu
Aby testament własnoręczny zo-

stał uznany za ważny, musi zostać 
napisany przez spadkodawcę w cało-
ści pismem ręcznym oraz być przez 
niego podpisany, dobrze aby zawie-
rał również datę jego sporządzenia. 
Jednak brak daty nie pociąga za sobą 
nieważności napisanego testamentu – 
pod warunkiem, że nie wywołuje to 
wątpliwości co do zdolności spadko-
dawcy do sporządzenia testamentu 
czy do jego treści. 

Przede wszystkim należy podkre-
ślić, iż testament jest nieważny, jeżeli 
został sporządzony w stanie wyłą-
czającym świadome albo swobodne 
powzięcie decyzji i wyrażenie woli, 
pod wpływem błędu uzasadniające-
go przypuszczenie, że gdyby spad-
kodawca nie działał pod wpływem 
błędu, nie sporządziłby testamentu 
tej treści oraz pod wpływem groźby.

Jako przyczyny skutkujące w y-
łączeniem świadomości możemy 
wskazać: choroby psychiczne, nie-
dorozwój umysłow y czy też przyj-
mowane leki. Z kolei na swobodę 
podjęcia decyzji mogą mieć przede 
wszystkim wpły w sugestie i na-
mow y innych osób, zwłaszcza, gdy 
spadkodawca jest od takich osób 
faktycznie uzależniony.

Podważenie testamentu następu-
je poprzez podniesienie zarzutu nie-
ważności testamentu przed sądem. 
Może to uczynić każda osoba zain-
teresowana wynikiem postępowania.

Niewątpliwie testament notarial-
ny uchodzi za najbardziej „pewną” 
formę testamentu. Dlatego też jego 

podważenie jest z reguły najtrud-
niejsze. Wynika to z tego, iż nota-
riusz sporządzając dokument musi 
być przekonany o tym, że osoba ko-
rzystająca z jego usług jest w pełni 
świadomości, posiada zdolność do 
czynności prawnych i nie działa pod 
wpływem przymusu. 

Unieważnienie testamentu
Domagając się w sądzie unieważ-

nienia testamentu z wyżej wymienio-
nych powodów, trzeba udowodnić, 
że któryś z nich miał miejsce. Jeśli 
testament został sporządzony pod 
wpływem groźby – dowodem w tej 
sprawie mogą być zeznania świad-
ków. Natomiast brak świadomości 
może powodować choroba psychicz-
na, a czasami podeszły wiek, choć nie 
jest to oczywiście regułą. W takim 
wypadku niezbędnym jest przepro-
wadzenie dowodu z opinii biegłego 
celem ustalenia u spadkodawcy zdol-
ności testowania w chwili sporządze-
nia przez niego testamentu.

Zdarzają się sytuacje, iż osoby po-
minięte w testamencie niszczą testa-
ment, ukrywają lub go fałszują. Należy 
pamiętać, iż zniszczenie lub ukrycie 
testamentu jest powodem umożliwia-
jącym uznanie spadkobiercy, który się 
tego dopuścił, za niegodnego dziedzi-
czenia. Do tego grożą również poważ-
ne konsekwencje prawne wynikające 
z przepisów kodeksu karnego. 

PRAWNIK RADZI / REKLAMA WWW.SUCHOLESKI.EU

BIURO RACHUNKOWE
RACHMAR

DAMIAN MARSZAŁEK

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 
115C LOK. 2

60-465 POZNAŃ
TEL. 605 256 305

damianic@poczta.onet.pl

REMONTY

  POKOJE
  KUCHNIE
  ŁAZIENKI
  BIURA

602 370 190 

Kancelaria Adwokacka 
Iwona Kęsik-Sójka
ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań
tel. 790 739 689
kancelaria@adwokat-kesiksojka.pl
www.adwokat-kesiksojka.pl

Czy można podważyć testament?
Testament stanowi wyraz ostatniej woli spadkodawcy, na 
mocy którego testator rozporządza własnym majątkiem 
na wypadek śmierci. Niejednokrotnie zdarza się, że  nie 
tylko okoliczności faktyczne towarzyszące sporządzaniu 
testamentu ale i sama jego treść nasuwają wątpliwości, czy 
testament jest ważny.

Koronawirus – bardziej 
szansa niż kryzys
Wiek XIV i XV w malarstwie europejskim obfitował w mo-
numentalne dzieła obrazujące Sąd Ostateczny, jak malowi-
dła Hieronima Boscha i Michała Anioła w Kaplicy Sykstyń-
skiej. Co skłaniało ludzi tamtej epoki do tworzenia takich 
obrazów?

Kruchość życia naznaczonego wojna-
mi? Brak pożywienia? Zarazy: ospa, chole-
ra, dżuma? Kiepskie warunki życia, brak 
opieki medycznej, skutecznych leków? 
Ilu z nas, patrzących dziś na takie obrazy, 
zadaje pytania o sprawy ostateczne?

Lęk przed bliskością
Codziennie, gdy wchodzimy do 

samochodu, narażamy życie. Jednak 
obecna pandemia zmusiła nas do za-
trzymania – dosłownie. Unieruchomiła 
nas fizycznie, sparaliżowała myśli, wolę, 
uczucia. A także gospodarkę, kulturę, 
oświatę, całe narody. Ludzie ulegli pani-
ce, czują lęk przed jutrem. Słyszymy o ty-
siącach zmarłych w krótkim czasie.

Koronawirus, podobnie jak wirus 
dżumy zwanej w średniowieczu czar-
ną śmiercią, przybył z Chin. Dżuma 
zmniejszyła populację Europy o 30-60 
proc. W krótkim czasie zmarło ponad 
50 milionów. Czy i teraz tak będzie?

W Boskiej Komedii (1308–1321), 
włoskim poemacie zawierającym opis 
Piekła, Czyśćca i Raju, Dante Alighieri 
przypomina, że śmierć jest nieuniknio-
na. Warto pamiętać o Sądzie Ostatecz-
nym, warto tak żyć, by znaleźć prawdzi-
we szczęście. Dante był przekonany, że 
ludzkość zbłądziła. Dlatego opisywał 
wizje okrutnych kar w Piekle. Dlatego za-
chęcał do sprawiedliwego życia ukazując 
wizje wspaniałości Raju.

Dziś na skutek pandemii izoluje-
my się od siebie, doświadczając coraz 
głębszej samotności. Boimy się dotyku 
i bliskości, a przecież ich pragniemy – to 
podstawowe potrzeby człowieka. Nie-
stety, w ostatnich czasach doprowadzi-
liśmy ich zaspokajanie do granic, poza 
którymi obrażamy Stwórcę.

Pandemia skutecznie zachwiała wiarę 
w tę pseudowolność. Warto więc na nią 
spojrzeć nie tylko jako na czas kryzysu, 
ale szansę na powrót do normalności. 

Człowiek nie jest Bogiem
To Bóg jest Bogiem, nie człowiek. My 

to Jego dzieci. Możemy wołać do Stwórcy: 
“Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty za-
łożyłeś świat wraz z tym, co go napełnia; 
Jesteś najwyższy nad całą ziemią” (Ps 83). 
Wielu z nas obojętnie patrzyło na grzechy 
społeczne, co doprowadziło do wynie-
sienia do roli bożka takich sfer życia, jak 
pieniądze, polityka, ekologia, seksualność.

Dlatego słowa z Księgi Izajasza od-
noszą się też do ludzi XXI w.: „Słuchajcie 
słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, 
daj posłuch prawu naszego Boga, ludu 
Gomory!... Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed 
moich oczu! Przestańcie czynić zło! Za-
prawiajcie się w dobrem! Troszczcie się 
o sprawiedliwość wspomagajcie uciśnio-
nego, oddajcie słuszność sierocie, w obro-
nie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze 
Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby 
wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg 
wybieleją; choćby czerwone jak purpura, 
staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli 
i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie 
zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, 
miecz was wytępi». Albowiem usta Pań-
skie [to] wyrzekły” (Iz 1,10.16-20).

Szansa na pokutę
Kryzys to szansa na nawrócenie 

i pokutę. Na ocknięcie się, odkrycie bli-
skości Boga, która stanowi istotę relacji 
z Nim, konstytuuje to, co Mircea Eliade,  
rumuński filozof kultury, nazywa 
homo religiosus.

Tylko tak możemy się harmonijnie 
rozwijać. Czytamy w Starym Testamen-
cie „Bo któryż naród wielki ma bogów 
tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć 
Go wzywamy?” (Pwt 4,7). Obecności 
Boga nie zastąpi internet. To środek ko-
munikacji, ale nie jest to bliskość osoby. 
Skoro On jest, a my Go nie czujemy, to 
znaczy, że nie jesteśmy dostatecznie 
blisko. Czas się nawrócić. Dano nam 
szansę, którą jest koronawirus. 

Zatrzymajmy się przy którymś ze 
średniowiecznych obrazów sądu osta-
tecznego lub zajrzyjmy do „Boskiej Ko-
medii”. Odkryjmy drogę do prawdziwe-
go szczęścia.

o.dr Mirosław Piątkowski SVD
Pełna wersja artykułu na www.wer-
bisci.pl - Równoleżnik 

O. dr Mirosław Piątkowski SVD, 
misjonarz Argentyńskich And, członek 
Stowarzyszenia Misjologów Polskich, 
mieszkaniec Domu Misyjnego w Chlu-
dowie. Autor wielu publikacji, jak np.:

Gdzie jest twój Bóg. Szukając Stwórcy 
zmysłami, wydawnictwo Verbinum, 
Górna Grupa 2018.

Weźmijcie Ducha Świętego. Ikony 
Dziejów Apostolskich, wydawnictwo  
Jedność, Kielce 2018.

Refleksje człowieka z innej kultury, mojego 
argentyńskiego przyjaciela Juanjose: 
Co obala koronawirus?

Dotychczasowe bożki: pieniądz, futbol, rozrywkę, władzę, politykę, seks.
Do czego pomaga wrócić?

Do duchowości, rodzinnego ogniska, jedności, rozmowy, wyrozumiałości, 
teraźniejszości, świadomości, że nie jesteśmy bogami, ani królami, nie mamy 
kontroli nad wszystkim.

Nie jesteśmy wszystkim, jesteśmy częścią całości, cząstką słabą, kruchą 
i wrażliwą, która pragnie panować nad całością. To krzyk o życie wieczne.
Co dziś słyszysz mocniej?

Zatrzymaj się, oddychaj, szanuj, wróć do tego, co podstawowe i naturalne.
Co jest najważniejsze?

Skieruj ponownie spojrzenie na Tego, który wszystko może, na Boga wszech-
mogącego i wszechobecnego.

Koronawirus – zatrzymał się świat
„Nadeszła ta chwila i zatrzymał się świat
Na tę jedną chwilę… której zawsze brak
Na ten jeden uśmiech… jeden czuły gest
Na wytarcie łez.. starej piosnki tekst
Zatrzymał się świat, bo za szybko biegł
Już nie widział traw, nie szanował drzew
W pośpiechu, bez uczuć, bez gestów i słów
Biegał do wieczora i od rana znów
Bez bajki dla dziecka, bez kwiatka dla mam
Na dzwonek budzika, w inny wymiar…
Sam bez słowa otuchy i ślepy na ból
Gdzie pieniądze Bogiem, gdzie mobilny król
I nastała cisza… przebudzenia czas
Gdy docenisz siebie i dostrzeżesz nas

Gdy na chwilę przystaniesz – odnajdziesz chwilę
Utulisz matkę… docenisz dziewczynę
Z dzieckiem porozmawiasz – nareszcie w realu
Dziadka uściskasz, nie kupę metalu
Z babcią pożartujesz też bez klawiatury
W mózgu pozalepiasz niepamięci dziury
Zatrzymał się świat w obliczu trucizny
Bo ziemia – nasz świat musi leczyć blizny
Gdy morowy swąd wypływa z czeluści
I tym razem ziemia… już nam nie popuści
Zapomniały dzieci, że podorastają
Że tu gośćmi są i wciąż długi mają
Teraz przyszła chwila i nas zatrzymała
By ludzka istota wreszcie pomyślała.

Autor nieznany

FELIETON
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Os. Poziomkowe 10a/1b, Suchy Las
Rejestracja telefoniczna: tel. 61 652 16 60, 609 450 410

  NASZE MENU  
Zupy 
Żurek domowy z jajkiem  .............................. 13
Rosół z kurczaka zagrodowego z ręcznie 
robionym makaronem  ................................. 13
Barszcz czysty  ...............................................  8
Barszcz z kołdunami   ................................... 12
Zupa dnia  ..............................................   od 12

Sałatki
Sałatka Bumerang 
 zaskakujące połączenie gruszki, boczku  
 i ciepłego sera feta z dressingiem  
 paprykowo-malinowym  ............................  24

Sosy i dodatki
Sos czosnkowy  ................................................ 4
Sos śmietanowo-koperkowy  ........................... 4
Ostry sos chilli ................................................. 4
Dip jogurtowo-bazyliowy  ............................... 4
Kwaśna śmietana  ........................................... 4
Sos waniliowy  ................................................ 4
Kapusta kwaszona zasmażana  ....................... 6
Sałatka vinegret: sałata lodowa,  
pomidor, ogórek i rzodkiewka  ........................ 6
Sałatka grecka  ...............................................12 
Surówka dnia  ................................................. 6

Pierogi zapiekane z serem 
mozzarella
Pierogi z mięsem zapiekane  
w sosie serowo-brokułowym  ....................... 29 
Pierogi z wołowiną zapiekane  
w sosie myśliwskim  ..................................... 29
Pierogi z łososiem zapiekane  
w sosie śmietanowo-szpinakowym .............. 29

Dania obiadowe 
Krewetki na maśle z czosnkiem i chilli  
 podawane z bagietką  ............................ 28
Dziki burger - wariacja na temat hamnurgera 
 burger z dzika, z konfiturą z czerwonej  
 cebuli, ser cheddar, sałata, pomidor, 
 ogórek kwaszony, sos BBQ, frytki 
 stek house .............................................. 28
Grilowana pierś z kruczaka 
 podawana z warzywami z patelni 
 i dipem mango-chilli .............................. 28
Tradycyjny kotlet schabowy  
 podawany z ziemniakami i kapustą 
 kwaszoną zasmażaną  ............................ 28

Pierogi mięsne  
7 sztuk, okraszane boczkiem  
i cebulką
z mięsem  ...................................................... 24
szpinakowe z cielęciną   ................................. 26
pielmieni 20 szt.  ........................................... 24
buraczane z pikantną wołowiną  ................... 25
curry z indykiem  ........................................... 24
z kurczakiem  ................................................ 24
z dziczyzną  ................................................... 26
z kaszanką  .................................................... 24
z gęsiną  ........................................................ 26
z jagnięciną  .................................................. 26
z małżami  ..................................................... 24
z łososiem  ..................................................... 26

Dla dzieci
Sznycelek z kurczaka, ziemniaki puree,  
marchewka junior (surówka) .......................... 24

Pierogi wegetariańskie  
7 sztuk, okraszane cebulką
Ruskie  .......................................................... 23
z kapustą i grzybami  ..................................... 23
z prawdziwkiem  ........................................... 25
z podgrzybkiem  ............................................ 23
z kurkami  ..................................................... 25
ze szpinakiem w cieście wegańskim  ............. 23 
razowe ze szpinakiem i ricottą  ...................... 23
piwne z żółtym serem ................................... 23
z mozzarellą  ................................................. 23
z łoscypkiem  ................................................. 25
z bobem  ........................................................ 25
z chińskimi warzywami  ................................ 23

Pierogi na słodko  
7 sztuk, okraszane bułką tartą
z serem  ......................................................... 23
z jagodami  .................................................... 25
z truskawkami  .............................................. 23
z wiśniami  .................................................... 23
z czereśniami  ................................................ 25
z bananem  .................................................... 23
z serem ricotta  .............................................. 23
ze śliwką  ....................................................... 25

Triolka Pierogowa
wg rodzinnego przepisu  
Witoldów Iłłakowiczów ze Żmudzi  
– 3 duże pierogi z bryndzą, a każdy  
okraszony inaczej:
 - z czerwoną  papryką,  
    czosnkiemi startym oscypkiem 
 - z kwaśną śmietaną 
 - z boczkiem i cebulą ................................... 28

Miksy pierogowe
Talerz Zgaduj - Zgadula 
 21 różnych pierogów mięsnych  
 i wegetariańskich  .............................  59,90
Miks mięsny
 10 sztuk różnych pierogów  
 mięsnych  ..................................................... 29
Miks wegetariański
 10 sztuk różnych pierogów  
 wegetariańskich  .................................... 28
Miks słodki
 10 sztuk różnych pierogów  
 na słodko  ............................................... 28
Miks grzybowy
 9 sztuk: 3 szt. z prawdziwkiem,  
 3 szt. z podgrzybkiem,  
 3 szt. z kurkami  ...................................... 28
Trzy kolory
 9 sztuk pierogów:  
 3 szt. szpinakowe z cielęciną, 
 3 szt. buraczane z wołowiną,  
 3 szt. curry z indykiem  ........................... 28

Pierogi bezglutenowe  
7 sztuk, z mąki gryczanej
Ruskie  .......................................................... 27
z kurczakiem  ................................................ 27
ze szpinakiem i ricottą  .................................. 27
z serem na słodko  ......................................... 27
z truskawkami  .............................................. 27

PIEROGARNIA RESTAURACJA
ul. Obornicka 2, Suchy Las - Złotniki
tel. 61 8116-028 www.bumerang.net.pl
e-mail: bumerang@bumerang.net.pl

 Zapraszamy codziennie od godz. 1100 do 1900 

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

Stasiu urodził się 5 września. Już 
od 20 tygodnia ciąży wiedzieliśmy, 
że z jego serduszkiem jest coś nie 
tak. Po porodzie okazało się, że 
wada Stasia jest poważniejsza niż 
prognozowano. Stasiu urodził się 
z połową serca (HLHS), a jego stan 
po porodzie był na tyle ciężki, że 
już w 4 dobie życia musiał przejść 
operację na otwartym sercu w krą-
żeniu pozaustrojowym. Mimo, iż ledwie skończył pół roku już ma za sobą  
5 operacji na otwartym sercu, 4 cewnikowania serca, niezliczoną ilość prze-
świetleń i długą walkę o własny oddech oraz powrót do domu. Patrząc na 
mądre oczy i radosną buzię naszego wojownika trudno uwierzyć, że tyle 
już przeszedł. Niestety wiemy, że jeszcze dużo walki przed nami. 

Mieliśmy szczęście po pierwszej operacji być z nim dwa miesiące 
w domu, jednak już 30 grudnia ponownie trafiliśmy do szpitala, a od ponad 
2 miesięcy, po kolejnych 4 operacjach oraz 32 dniach na maszynie podtrzy-
mującej życie ECMO (z której na szczęście udało nam się Stasia odłączyć) 
dalej walczymy o życie na OIOMie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc w zebraniu funduszy na rehabi-
litację, leki oraz liczne i konieczne podróże do szpitala Centrum Zdrowia 
Matki Polki w Łodzi.

  69 różnych zestawów mebli

  69 rodzajów stołów 
ogrodowych

  122 rodzajów krzeseł i foteli

  18 różnych leżaków  
i leżanek ogrodowych

  47 rodzajów grilli

  33 kosiarki w tym  
7 akumulatorowych

  11 robotów koszących

  szeroki wybór roślin 
ogrodowych, niebawem 
sezonowa oferta roślin 
balkonowych

  16 serii ogrodzeń 
metalowych

  24 różne domki ogrodowe

OFERUJEMY

www.leroymerlin.pl

tel.
61 820 98 00

SUCHY LAS

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy zespół

ul. Znanieckiego 12E/1, 60-682 Poznań, www.klinikamezopuls.pl

Radosnych 
 Świąt Wielkanocnych 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz  

Błogosławieństwa Bożego 
życzy  Magda Osypiuk

NA WYNOS I Z DOWOZEM
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www.forteczna14a.pl
ODBIÓR ODPADÓW KASACJA POJAZDÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI

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