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

Szanowni Państwo, uprzejmie 
informujemy, że  przyjmujemy 

pacjentów w przypadkach 
pilnych i awaryjnych.

W trosce o zdrowie Państwa jak 
i naszych Współpracowników 

pracujemy zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami higienicznymi.

Wizyty prosimy rejestrować 
wyłącznie telefonicznie pod 
numerem +48 662 821 515.

Przed wizytą zapraszamy na naszą 
stronę www.mio-dent.pl gdzie 

znajdziecie Państwo szczegółowe 
informacje dotyczące przebiegu wizyty.

Zapraszamy

PRACOWNIA DREWNA, Galeria Arkada, Poznań, ul. Obornicka 229 (parter)
tel. 572-547-480, tel. 507-016-019, podlogi.arkada@gmail.com

PODOGI - DRZWI - TARASY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Suchy Las ul. Sucholeska 1  

Tel.: 693 900 282 
GODZINY OTWARCIA  

12:00-16:00

Obiady Domowe
IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWE

/SMACZNY ZAKĄTEK

 � CODZIENNIE INNE DANIE 
DNIA 18,00 ZŁ 

 � WEGETARIAŃSKIE DANIE 
DNIA 16,00 ZŁ 

 � DANIA ZE STAŁEGO MENU

DANIA KUCHNI UKRAIŃSKIEJ 
- solanka 9,-
- frykadelka 9,-
- barszcz ukraiński 9,-

- CZEBUREKI ( 2 szt.) 
- z farszem mięsnym 18,-
- z farszem warzywnym z kurczakiem 18,-
- z farszem ziemniaczano-pieczarkowym 18,-
- z farszem szpinakowym

- PIELMIENI (16 szt.) 20,-

PLACKI ZIEMNIACZANE 
- bez dodatków 14,-
- ze śmietaną 16,-
- z powidłami 16,-
- z pieczarkami 16,-
- z sosem myśliwskim 16,-

PIEROGI (7 szt.) 
- z mięsem 16,-
- ruskie 16,-
- ze szpinakiem i serem feta 16,-
- z kapustą i grzybami 16,-
- z twarożkiem i truskawkami 16,-

ZUPY
- rosół z makaronem 6,-
- pomidorowa 6,-
- żurek 8 ,-
- ogórkowa 8 ,-
- żurek z jajkiem 9 ,- 

DANIA
- rumsztyk z cebulką 10,-
- kotlet schabowy 10,-
- filet z kurczaka w panierce 10 ,-
- filet z kurczaka w panierce z nasionami 10,-
- stripsy 10,-
- pieczeń z karkówki w ciemnym sosie 11,-
- zraz wieprzowy w ciemnym sosie 11,-
- filet z kurczaka w płatkach 

kukurydzianych 11,-
- de volaille 11,-
- szwajcar 11,-
- panierowany filet z dorsza 12,-
- kotlet schabowy po belwedersku 12,-
 (zapiekany z pieczarkami i serem mozarella)
- filet z kurczaka po parysku 12,-
 (zapiekany z pomidorami  

i serem mozarella)
- szare kluski z kapustą zasmażaną 12,90

DODATKI
- ziemniaki 4,-
- ryż 4,-
- zestaw surówek/mizeria 4,-
- kapusta zasmażana 4,-
 - frytki 5,-
- kasza 5,-
- pyzy drożdżowe 5,-
- pyzy z sosem pieczeniowym 7,-
- pyzy z sosem myśliwskim 9,-
- ketchup 1,-
- sos czosnkowy 2,-
- opakowanie na wynos 1,-

NA 

WYNOS

DOM  
ZACZYNA SIĘ 

TUTAJ

Rezydencja nad jeziorem  
Pestkownica w  Puszczy Drawskiej

- tylko 100 km od Poznania -

Zapraszamy wszystkich zmęczonych siedzeniem  
w domu i oglądaniem przyrody tylko na zdjęciach  

do indywidualnej rekreacji w lesie - WIOSNA CZEKA! 
50 hektarów przestrzeni niepublicznej  

(bo prywatnej) – lasy, łąki i jeziora czeka na Was!

Restauracja oferuje posiłki na wynos.
Prosimy o zabranie indywidualnych maseczek.  

Pamiętaj o zachowaniu dystansu i zasłanianiu twarzy!

www.pestkownica.com.pl   info@pestkownica.com.pl
tel. 502 606 847 Facebook/Pestkownica
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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

REKLAMA / URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Dłuższy czas na złożenie PIT
Czas na złożenie zeznania podat-

kowego PIT – zgodnie z przepisami 
– mija z końcem kwietnia. W tym roku, 

ze względu na szczególną sytuację, po-
datnicy otrzymają dodatkowy miesiąc 
na rozliczenie się z fiskusem.

Złożenie PIT i zapłata podatku do 31 
maja nie będzie się wiązała z sankcjami 
ze strony administracji skarbowej

To ważne szczególnie dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą – te 
bowiem muszą samodzielnie wypełnić 
i przesłać zeznanie do urzędu skarbowego.

Pozostali podatnicy rozliczający się 
na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. do-
chody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, 
zysków kapitałowych) od 15 lutego 
mają już dostęp do automatycznie przy-
gotowanego zeznania w usłudze Twój 
e-PIT. Już teraz można je zmodyfiko-
wać, albo zatwierdzić bez zmian i wy-
słać elektronicznie w kilku kliknięciach.

W przypadku braku aktywności 
zeznanie zostanie automatycznie zaak-
ceptowane 30 kwietnia. O ewentualnej 
konieczności dopłaty podatku urzędy 
skarbowe będą informować poszcze-

gólne osoby w maju.
Gdyby okazało się, że automatyczne 

zeznanie trzeba skorygować, to moż-
na to zrobić po 30 kwietnia zarówno 
w usłudze Twój e-PIT lub w e-Dekla-
racjach, jak też w sposób tradycyjny na 
papierowym formularzu.

Do 31 maja korygując zeznanie 
można również dodać lub zmienić or-
ganizację pożytku publicznego, której 
przekażemy 1% naszego podatku.

Twój e-PIT i e-Deklaracje znajdziesz 
na podatki.gov.pl. Na portalu dostępne 
są również wszystkie informacje po-
trzebne do złożenia PIT, m.in.:

  instruktaż,
  pytania i odpowiedzi,
  jak przekazać 1%,
  informacje w jęz. ukraińskim.

W razie wątpliwości skontaktuj 
się ze swoim urzędem skarbowym. 
W przypadku mieszkańców gminy 
Suchy Las jest to Urząd Skarbowy  
Poznań-Winogrady.

Dane kontaktowe znajdziesz na 
stronach poszczególnych urzędów na 
www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

BRUKARSTWO
  nowe powierzchnie
 mycie kostki

OGRODZENIA
  systemowe
  drewniane
  panelowe
  siatki

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
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Szanowni Państwo!

Obawiamy się koronawirusa, ale martwimy się również o stan 
naszej gospodarki w czasie i po epidemii. Czy i jak ratować gospo-
darkę – na ten temat rozmawiamy z prof. Marianem Gorynia, 
byłym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na 
pytanie to odpowiadają także uczestnicy naszej sondy: wielkopol-
scy politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy. Odpowiedzi są różne, 
nasi rozmówcy zgodnie podkreślają, że najważniejsze jest ludzkie 
życie, ale nikt też nie ma wątpliwości, że bardzo ważna jest gospo-
darka. Bez pracy nie ma wszak chleba.

Czasem zresztą trudno oddzielić ekonomię od zdrowia. Jednym 
z  podmiotów, które przeżywają trudności w czasach zarazy, jest al-
pakarnia w Złotnikach. Trudno się dziwić: alpaki pełnią rolę zwie-
rzęcych terapeutów, a z powodu epidemii spotkania sympatycznych 
czworonogów i ich opiekunów z pacjentami zostały tymczasowo 
wstrzymane. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Pomóc przetrwać 
zwierzakom trudny okres. Jak? Chociażby kupując karmę. Zresztą 
sposobów pomocy jest więcej. Szczegóły w tekście na str. 21.

Wy możecie pomóc sympatycznym czworonogom, tymcza-
sem samorządowcy z terenu naszej Gminy już od jakiegoś czasu 
pomagają pracownikom służby zdrowia, dzielnie walczącym na 
pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Akcję rozpoczęła 
przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz oraz Arkadiusz 
Bryś, a następnie zaangażowały się wszystkie sołectwa. Tak trzeba, 
w trudnych czasach musimy być przecież razem.

Szanowni Państwo, koronawirus to od pewnego czasu temat 
numer jeden. I trudno się dziwić, świat jednak na szczęście nie koń-

czy się na epidemii. W tych trudnych 
czasach przeżywamy też szczęśliwe 
chwile. Szczęśliwą chwilą dla dr Do-
miniki Narożnej było z pewnością 
wydanie książki o pracy rzecznika 
prasowego. A także poświęcone tej 
książce spotkanie autorskie. Panią 
Dominikę chwaliła m.in. Magdalena 
Górska, założyciel Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu. Pani 
Magdalena nie kryła dumy, że może 
z taką osobą, jak Dominika Narożna, pracować. My z kolei jeste-
śmy wdzięczni, że zostaliśmy zaproszeni na spotkanie autorskie, 
serdecznie gratulujemy wydania książki i życzymy sukcesu na dzi-
siejszym, trudnym przecież rynku!

Z kolei zaprzyjaźniona z nami firma BUDMAR Centrum 
Klinkieru i Dachówek obchodzi w tym roku piękny jubileusz.  
Działa na rynku już od trzech dekad! Gratuluję serdecznie takie-
go jubileuszu i życzę kolejnych dziesiątek lat udanej działalności  
i dalszego rozwoju!

A Wam, drodzy Czytelnicy,  
życzę owocnej lektury naszego pisma!
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Mogą bezpłatnie  
korzystać z myjni

21Zwierzęcy terapeuci
potrzebują naszej pomocy

20

Restrukturyzacja podmiotów
gospodarczych jako obrona  
przed skutkami pandemii

- Studio Urody -

 os. Władysława Jagiełły 10, Poznań,
pn. - pt. 10.00 - 19.00, sob. 9.00 - 14.00

FRYZJERSTWO, PIELĘGNACJA DŁONI
ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO, MASAŻE

Przyjmujemy zapisy na maj
tel. 516 662 983

Fryzjerstwo
fryzury męskie od 25 zł

fryzury damskie od 45 zł
jednokolorowe farbowanie  

włosów 150 zł
baleyage, ombre, sombre  150-300 zł

keratynowe prostowanie  
włosów  300-500 zł

Kosmetyka
maniciure hybrydowy od 60 zł

pediciure klasyczny od 60 zł
pediciure z hybrydą od  100 zł
makijaż permanentny 400zł

przedlużanie rzęs od 80 zł
henna komplet 35 zł

botox 80-300 zł

/ PracowniaPieknaJagielly
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Leszek Miller, europoseł

Obecnie trudno jest oszacować  
konsekwencje, jakie wynikną dla  
gospodarki  w  związku z pandemią 
koronawirusa. Jest jednak pewne, że 
przeciwdziałanie zapaści gospodarczej 
i głębokiej recesji wymagało będzie zde-
cydowanych działań - zarówno na pozio-
mie krajowym, jak i Unii Europejskiej. 

Jeśli chodzi o działania, jakie na 
chwilę podejmowane są ze strony Unii, 
Komisja Europejska koordynuje wspól-
ną, europejską reakcję na pandemię. 
Przewodnicząca Ursula von der Leyen 
powołała w tym celu zespół ds. szybkie-
go reagowania. Komisja pracuje też nad 
wzmocnieniem sektora zdrowia publicz-
nego na terenie UE. Informacje na temat 
działań zaradczych można znaleźć na ak-
tualizowanej na bieżąco stronie ec.euro-
pa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response_pl.

Nad przeciwdziałaniem skutkom spo-
łecznym i gospodarczym pandemii CO-
VID-19 pracujemy także w Parlamencie 
Europejskim. Jako grupa polityczna S&D 
zaproponowaliśmy 25 różnych działań, 
zarówno takich, które trzeba podjąć już 
teraz, jak i takich do podjęcia później. Do 
tych pierwszych należą chociażby badania 
nad lekiem na COVID-19 i szczepionką 
przeciwko wywołującemu tę chorobę wi-
rusowi. Wyniki badań należy udostępnić. 
Inny nasz pomysł na dziś to uruchomienie 

tymczasowego Europejskiego Programu 
Dochodu Minimalnego. Miałby on chro-
nić wszystkich pracowników, samoza-
trudnionych i drobnych przedsiębiorców, 
ze szczególnym uwzględnieniem preka-
riuszy i rodzin o niskich dochodach.

Jeśli chodzi o działania w dalszej per-
spektywie, popieramy, m.in. – postulo-
waną przez liczne państwa członkowskie 

– emisję wspólnych euroobligacji w celu 
wsparcia wysiłków krajów członkow-
skich (także spoza strefy euro), by mogły 
one wzmacniać i stabilizować swoje go-
spodarki, a także w celu wpływania na 
zrównoważony rozwój całej Unii oraz na 
budowę Europejskiego Zielonego Ładu.

Proszę jednak również pamiętać, 
że Unia Europejska posiada ograni-
czone kompetencje w ochronie zdro-
wia publicznego i główny ciężar walki 
z COVID-19 spoczywa na państwach 
członkowskich. Tym niemniej, jestem 
przekonany, że dzięki sprawnej koor-
dynacji i wsparciu działań władz krajo-
wych przez UE, uda się nam skutecznie 
zapobiec najpoważniejszym skutkom 
gospodarczym w Europie. 

Michał Wawrykiewicz, adwokat,  
Inicjatywa Wolne Sądy

W takiej absolutnie nadzwyczajnej 
sytuacji, w której nasz kraj i w ogóle cały 
świat nie znalazły się nigdy, działania pań-
stwa w zakresie ratowania sektora prywat-

nego powinny być bardzo aktywne, szyb-
kie i skuteczne. Kilka milionów polskich 
przedsiębiorców to po prostu podstawa 
naszej makroekonomii, bez nich, bez ich 
dobrej kondycji, nie ma szans na uniknię-
cie głębokiego kryzysu gospodarczego. 

Obecna ekipa rządowa, zajęta w głów-
nej mierze dalszym łamaniem prawo-
rządności i skrajnie nieuczciwą walką 
o zachowanie władzy, kompletnie nie ro-
zumie znaczenia prywatnego biznesu dla 
rynku. To, co zaproponowano w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej, jest jakimś 
żartem. Zwolnienie z ZUS-u na trzy mie-
siące i to nie dla wszystkich, albo jakieś 
mikropożyczki miałyby uratować przed-
siębiorców? Szczególnie tych, którzy nie 
mogą w żadnym razie prowadzić działal-
ności zdalnej, tych wszystkich drobnych 
przedsiębiorców, którzy nie mają, jak 
duże korporacje, zgromadzonych zapa-
sów kapitałowych na przetrwanie trud-
nych miesięcy pandemii?

Proszę wyobrazić sobie właścicieli 
restauracji, organizatorów imprez maso-
wych, agentów turystycznych, taksów-
karzy, właścicieli sklepów w galeriach 
handlowych i wielu, wielu innych, któ-
rych egzystencja biznesowa związana 
jest z kontaktem z ludźmi. Oni wszy-
scy z dnia na dzień zostali pozbawieni 
wszelkich przychodów, ale nie wszelkich 
kosztów. Nadal mają kontrakty zobo-
wiązujące do comiesięcznych płatności, 
takich jak choćby czynsz, kredyty, wyna-
grodzenia pracowników etc.

Państwo powinno natychmiast pod-
łączyć ich wszystkich pod finansowy 
respirator, podtrzymać ich przy życiu, 
umożliwić przetrwanie najtrudniejszych 
miesięcy. Nawet za cenę wysokiego 
zadłużenia skarbu. W innych krajach 
europejskich prywatny biznes dostaje od 
państwa zastrzyki finansowe, płatne na 
ich konta, a nie w formie zwolnień czy kre-
dytowania płatności świadczeń. I to od 
razu, od samego początku lockoutu.

Jeśli prywatni przedsiębiorcy prze-
trwają, zaraz po powrocie do normalno-
ści ich biznesy ruszą pełną parą. To napę-

dzi gospodarkę i pozwoli jej nie wpaść 
w głęboki kryzys. To ten sektor daje 
państwu największe przychody, płacąc 
podatki. To przedsiębiorcy zatrudniają 
ludzi, dając im utrzymanie. Dlatego pań-
stwo, które nie zadba o przedsiębiorców, 
znajdzie się w stanie recesji lub nawet za-
paści gospodarczej na lata. 

Adam Szejnfeld, senator

Rząd Prawa i Sprawiedliwości pięć 
lat temu „wygrał fortunę” na wyborczej 
loterii i zamiast zacząć od razu inwesto-
wać w przyszłość, zabezpieczać gospo-
darkę, chronić ludzi, przygotowywać 
państwo na gorsze czasy, całymi latami 
trwonił zdobyty kapitał na kupowanie 
sobie politycznego poklasku. Teraz więc, 
kiedy „świat się przewrócił”, nie jesteśmy 
zabezpieczeni przed skutkami epidemii, 
przed efektami dekoniunktury, przed, 
nie daj Boże, tragedią recesji…

Do tego pieniędzy, wbrew zapewnie-
niom rządzących, nie ma. I nie tylko brak 
ich w służbie zdrowia, w samorządach czy 
w oświacie, ale i w gospodarce. Wszędzie 
widać, że „król jest nagi”, że kasa jest pusta. 
Najlepszym przykładem w ramach po-
mocy podczas epidemii dla firm, jest pro-
pozycja zwolnienia z obowiązku zapłaty 
składek ZUS tylko przez najmniejsze 
przedsiębiorstwa. Kiedy zapytać władzę, 
dlaczego pomocą obejmuje się firmy za-
trudniające do dziewięciu osób, a na przy-
kład już nie te, w których pracuje dziesięciu 
pracowników, słyszy się, że państwa na to 

WYWIAD / SONDAWYWIAD

Z wiatrem w żagle na 
pole minowe?
Z prof. Marianem Gorynia, byłym rektorem Uniwersytetu 
Ekonomicznego, mieszkańcem Suchego Lasu, rozmawia-
my o gospodarce w czasach zarazy.

– Wiele osób obawia się głębokiego 
kryzysu gospodarczego pośrednio 
wywołanego przez koronawirusa. 
W związku z pandemią wiele firm 
wstrzymało działalność lub w najlep-
szym razie działa dziś na zwolnionych 
obrotach. Przedsiębiorca Grzegorz 
Hajdarowicz postuluje na łamach 

„Rzeczpospolitej”, żeby dzieci wróciły 
do szkół, a dorośli do pracy. Proponu-
je za to poddać kwarantannie osoby 
starsze i chore. Wszystko po to, by ra-
tować gospodarkę.

– Absolutnym priorytetem w czasie 
pandemii winno być ratowanie życia 
ludzkiego. Owszem, to może wzbu-
dzać w części społeczeństwa kontro-
wersje, bo takie założenie przyjęła 
przecież władza, nie przez wszystkich 
wszak lubiana. Wydaje się, że takie po-
dejście wybrano również w zdecydo-
wanej większości krajów świata. Wy-

bór jest niezwykle trudny, zdaję sobie 
z tego sprawę.

– Czas pandemii to czas korzystny 
czy niekorzystny dla rządzących?

– Czas zagrożenia dla całej wspól-
noty to czas, kiedy rządzący otrzymują 
wiatr w żagle i jednocześnie siłą rzeczy 
trudny czas dla opozycji. Stąd też wiele 
osób niechętnych władzy postuluje to 
samo, co Grzegorz Hajdarowicz. Żeby 
izolować chorych, a pozostałych wysłać 
z powrotem do pracy i nauki. Tyle, że jest 
to strategia chodzenia po polu minowym, 
która nie wiadomo, jakie dałaby efekty 
w naszych uwarunkowaniach kulturo-
wych, technologicznych i przy naszym 
doświadczeniu w zwalczaniu epidemii.

– Główne partie opozycyjne w na-
szym kraju takich postulatów jed-
nak nie podnoszą. Czy w ogóle 
gdzieś na świecie tego typu strategia 
się powiodła?

– Jeśli chodzi o kraje z obszaru libe-
ralnej demokracji, z podobną strategią 
eksperymentowały m.in. Wielka Bry-
tania czy Szwecja. Wielka Brytania już 
się jednak z tego wycofała. Bo to przed-
sięwzięcie bardzo trudne, a może wręcz 
niemożliwe do przeprowadzenia. Eks-
peryment szwedzki, bardzo ryzykowny, 
trwa. Życzę naszym sąsiadom przez 
morze jak najlepiej. Jak na razie nic so-
bie z koronawirusa nie robi kontrower-
syjny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. 
Jak to się jednak skończy? Nie jestem 
jasnowidzem, mam jednak duże obawy. 
Z jakiegoś powodu kraje Zachodu nie 
realizują strategii Grzegorza Hajdaro-
wicza. Bo oznaczałoby to dziś chodze-
nie po polu minowym.

– Pan Profesor mówi o krajach Za-
chodu, tymczasem najbardziej za 
walkę z pandemią chwalony jest Taj-
wan, kraj liberalno-demokratyczny, 
ale leżący na Dalekim Wschodzie. 

„Gazeta Wyborcza” podała, że już 31 
grudnia 2019 r. skrupulatnie bada-
no pasażerów przylatujących z Wu-
han. A dziś ktoś z objawami choroby 
dzwoni na infolinię i natychmiast 
kierowany jest na badanie. Nie zby-
wa się go, ani nie każe czekać.

–  Tajwańczycy faktycznie radzą 
sobie bardzo dobrze. Tajwan to jed-
nak zupełnie inna kultura, a poza tym 
ma cenne doświadczenie z epidemią 
SARS, która pojawiła się na Dalekim 
Wschodzie w 2002 r. Dziś to doświad-
czenie procentuje. Podobnie sprawy 
mają się w Singapurze i Hongkongu, 
choć jak wiemy, wyznawane są tam 
inne wersje demokracji.

–  No dobrze, a co może zrobić środ-
kowoeuropejska Polska, żeby nie 
tylko skutecznie walczyć z korona-
wirusem, ale i ratować zagrożoną 
gospodarkę?

– Napisałem na ten temat dwa 
teksty dla „Rzeczpospolitej”. Przede 
wszystkim trzeba spojrzeć na problem 
całościowo, bo jak na razie specjali-
ści i komentatorzy koncentrują się 
na kwestiach cząstkowych. Albo na 
ratowaniu przedsiębiorstw, albo na 
profilaktyce epidemiologicznej, jak 
maseczki, rękawiczki etc. Mamy bo-
wiem do czynienia ze zjawiskiem bar-
dzo złożonym, wielowymiarowym. 
Sam wirus jest jeszcze słabo poznany. 
Rozpracowanie problemu wymaga 
utworzenia dużych, kompetentnych, 
interdyscyplinarnych zespołów ba-
dawczych, co z kolei wymaga odpo-
wiednio dużych pieniędzy. Ważne jest 
już samo postawienie pytania, skąd 
się koronawirus wziął. Odpowiedzi 
w przestrzeni publicznej pojawiają się 
różne. Mówi się np. o wydostaniu się 
wirusa z laboratorium, ale także o tym, 

że pandemia jest skutkiem nadmiernej 
ingerencji człowieka w środowisko na-
turalne. Pojawienie się koronawirusa 
może być też przypadkiem, zwykłym 
wynikiem procesu ewolucji. Opinie są 
w tej kwestii różne, nie powinniśmy się 
jednak obecnie koncentrować na spo-
rach, lecz na ratowaniu ludzkiego życia. 

– Co konkretnie robić?
W tym celu, jak się wydaje, koniecz-

nie jest jak najdalej idące  rozrzedzenie 
więzi społecznych, aby zahamować 
wędrówkę wirusa i spłaszczyć krzywą 
obrazującą jego rozprzestrzenianie 
się. To jest podstawa. Jeśli tego nie 
zatrzymamy, to ludzie nie będą chcieli 
z obawy o zdrowie chodzić do pracy, 
aby pieniądze zarabiać, ani do sklepów, 
aby pieniądze wydawać. I na nic się 
zdadzą pieniądze pomagające firmom, 
jak i pomoc dla konsumentów.

– A ratowanie gospodarki?
– To jest dylemat. Ratować życie czy 

gospodarkę? Lepiej, że część   populacji 
umrze, a ci, którzy przeżyją, nie stracą 
zbyt dużo? A może koszty ekonomicz-
ne nie mają znaczenia, trzeba ratować 
każde życie za wszelką cenę? Sytuacja 
jest nadzwyczajna, więc walka z koro-
nawirusem winna być uznana za prio-
rytet. Na tę walkę trzeba przeznaczyć 
odpowiednie środki finansowe, nawet 
gdyby miały to być pieniądze „druko-
wane” przez Narodowy Bank Polski. 
Jeszcze ważniejszy jest czas. 

– W jakim sensie czas?
– Często „szybciej” jest bardziej 

istotne niż „więcej”. Nie można jednak 
działać na ślepo. Nie wiemy przecież, 
jak długo potrwa pandemia. Obiecaną 
przez władze tarczę antykryzysową 
należy w miarę potrzeby i możli-
wości szybko rozwijać, korygować, 
a poszczególne kroki konsultować ze 
społeczeństwem, zwłaszcza z orga-
nizacjami pracodawców. Potrzebny 
i mimo wszystko wierzę, że także 
możliwy jest dialog społeczny. Brak 
znajomości potrzeb biznesu może być 
bowiem przyczyną nietrafienia z po-
mocą. Na ten czas ambicje polityczne 
powinny zostać odłożone na bok.

– Nie znamy czasu trwania pandemii, 
ale specjaliści próbują jednak osza-
cować, kiedy liczba zachorowań za-
cznie spadać.

– Owszem, przypuszczam, że już 
w maju br. powinniśmy zacząć pra-
cować nad odbudową nadwątlonych 
więzi społecznych. W krótkim czasie 
utraciliśmy bowiem wiele aktywności 
społecznych, które nierzadko stanowi-
ły dla nas sens życia – praca, kultura, 
edukacja, życie polityczne, turystyka 
etc. W dłuższym okresie konsekwen-
cje traumy związanej z pandemią 
mogą być poważne. Ale to są tylko 

przeczucia, intuicje, niestety oderwa-
ne od już znanych scenariuszy przebie-
gu pandemii w innych krajach.

– Wybuch pandemii ułatwiła glo-
balizacja i związana z nią swoboda 
przemieszczania się. Lewica globa-
lizację krytykuje. Słusznie?

– Rzecz jasna globalizacja to nie tyl-
ko korzyści, te jednak w mojej opinii 
przeważają i będą przeważać. Jestem 
przekonany, że po uporaniu się z ko-
ronawirusem, powrócimy do globa-
lizacji jako wiodącego mechanizmu 
współpracy w skali całego świata. Po-
trzebne będą jednak korekty. Potrzeb-
na będzie pomoc krajom biednym, 

które same mogą sobie z chorobą nie 
poradzić. Niestety, na razie jeszcze nie 
wszyscy w bogatych krajach Zachodu 
widzą tę potrzebę pomocy uboższym.

– Jak będzie wyglądała nasza gospo-
darka po pandemii?

– Najprawdopodobniej będzie 
w większym niż do niedawna stopniu 
cyfrowa, albowiem w dobie korona-
wirusa rewolucja cyfrowa wyraźnie 
przyspieszyła. Oceniam to pozytyw-
nie. Wielu z nas dopiero teraz przeko-
nało się o przydatności bankowości 
elektronicznej, zakupów czy edukacji 
przez internet, a także korzystania 
z dóbr kultury za pośrednictwem sieci.  

Potrzebne będzie też podejście syste-
mowe do wszystkich kwestii związa-
nych z zagrożeniem dla naszej cywili-
zacji.

– A może jednak autarkia zamiast 
globalizacji?

– Nie jestem przekonany co do 
tego, że powinniśmy być gospodarczo 
bardziej samowystarczalni. Mimo 
wszystko jestem optymistą i wierzę, że 
szybko odbudujemy to, co zostało tak 
brutalnie zerwane.

– Z pewnością pojawią się oskarże-
nia, że nie byliśmy przygotowani 
na pandemię. I poszukiwanie kozła 
ofiarnego.

– Nie ma sensu ukrywać, że koro-
nawirus ogromną większość z nas za-
skoczył. Zaskoczył również elity, także 
ekonomistów. To uczy nas pokory. 
Przekonaliśmy się przecież, że nawet 
nauki „prawdziwe” nie są doskonałe. 
Nie oznacza to wszelako, że nauka nie 
jest potrzebna. Nie oznacza to też, że 
powinniśmy dokonać jakiegoś samo-
biczowania. Jesteśmy niedoskonali, 
ale robimy, ile potrafimy. Wątpliwą 
pociechę może stanowić dla nas to, że 
jak dotychczas radzimy sobie stosun-
kowo nieźle, ale do końca droga jesz-
cze daleka.

Rozmawiał Krzysztof Ulanowski

Gospodarka po pandemii - sonda
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Łukasz Mikołajczyk, 
wojewoda wielkopolski

Pierwszym czynnikiem, który 
należy brać pod uwagę, jest termin 
zakończenia pandemii, a w rezultacie 
całkowity powrót do sytuacji sprzed ko-
ronawirusa. To będzie trudne i długo-
terminowe zadanie. Dziś nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć, czy będzie to okres 
kilku miesięcy czy przyszłego roku. 
Na pewno należy określone segmenty 
gospodarki przywracać stopniowo, z 
zachowaniem dużej samodyscypliny 
społecznej. Jeśli pójdziemy tą drogą, to 
z pewnością krok po kroku uda nam się 
wrócić do czasu sprzed wirusa.

Drugim elementem jest skorzysta-
nie przedsiębiorców ze wsparcia, któ-
re gwarantuje tarcza antykryzysowa, 
czyli szereg działań mających na celu 
zmniejszyć odczuwane przez firmy 
skutki zamrożenia gospodarki, choćby 
w aspekcie płacenia składek ZUS. Tar-
cza to ponad 300 mld zł, które przygo-
towuje rząd premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Warto korzystać z założeń 
programu i już teraz namawiam do 
tego w szczególności przedsiębiorców. 
Musimy jednak pamiętać, że ponow-
ne uruchomienie gospodarki wymaga 
zintegrowania kilku czynników i ela-
styczności zarówno po stronie praco-
dawców, jak i pracowników. 

Jan Grabkowski, starosta  
poznański

Pandemia koronawirusa spowo-
dowała, że przedsiębiorcy znaleźli się 
w szczególnie trudnej sytuacji. A to mi-

kro-, małe i średnie firmy stanowią siłę 
napędową powiatu poznańskiego i bu-
dują gospodarkę regionu. Wiele z nich za-
trudniało dotychczas pracowników, a dziś 
to ich właścicielom grozi bezrobocie. By 
móc przeciwdziałać skutkom recesji, któ-
rej nadejście już teraz prognozują ekono-
miści, potrzebne będą oczywiście środki 
finansowe. Dlatego, aby wsparcie było 
skuteczne, potrzeba przede wszystkim 
systemowej pomocy państwa. Na barkach 
naszego samorządu, to jest Powiatowego 
Urzędu Pracy spoczywa część zadań zwią-
zanych z realizacją rządowego programu  
zwanego „tarczą antykryzysową”. 

Bieżąca sytuacja wymaga przede 
wszystkim, abyśmy zadbali o bezpie-
czeństwo mieszkańców regionu. Wspie-
ramy więc szpitale oraz służby ratowni-
cze poprzez zakup niezbędnych środków 
ochrony, w tym wielu tysięcy kombine-
zonów i masek ochronnych oraz innych 
środków ochrony osobistej. Gotowi 
jesteśmy także sfinansować sprzęt dia-
gnostyczny, aby zwiększyć liczbę testów 
na obecność koronawirusa. 

Powiat poznański ma przygotowany 
budżet do walki koronawirusem. Oczy-
wiście na bieżąco analizujemy sytuację 
i dostosowujemy nasze finanse do 
działań, które pomogą wyjść z kryzysu 
gospodarczego, jaki niewątpliwie zaczął 
dotykać nas wszystkich.

Jacek Jaśkowiak, prezydent  
Poznania

Zatrzymanie działalności wielu 
przedsiębiorstw i przerwanie łań-
cucha powiązań biznesowych do- 
prowadzi do mniejszych wpływów do 
budżetu państwa, a więc i samorzą-
dów. Konieczne będą cięcia w wielu 
obszarach. Dzisiaj nikt nie jest w sta-
nie określić ich głębokości, będą one 
zależały w dużej mierze od decyzji 
premiera, ale też reakcji biznesu oraz 
konsumentów na działania rządu.

Aktualnie wszystko zależy od umie-
jętności zdiagnozowania ryzyka przeno-
szenia wirusa w określonych warunkach 
i wprowadzania stosownych ograniczeń. 
Dzisiaj nikt nie wie, czy podejmowane 
obecnie decyzje są dobre – czy lepiej się 

sprawdzi model szwedzki czy jakiś bar-
dziej restrykcyjny.

W mojej ocenie powinniśmy bar-
dziej zaufać przedsiębiorcom. Jestem 
pewien, że gdyby pozwolono im działać, 
zrobiliby wszystko, by zabezpieczyć sie-
bie, pracowników oraz klientów. Jestem 
przeciwnikiem systemu nakazu i zaka-
zów, które wprowadza się na zasadzie 
cięcia piłą. Musimy myśleć nie tylko 
o tym, jak pokonać wirusa, ale też jak mi-
nimalizować straty związane z pandemią. 
Kluczem jest kompromis. Tylko w ten 
sposób można uratować gospodarkę. 
Powinniśmy bardziej zaufać ludziom 
i pozwolić im działać, oczywiście w spo-
sób bezpieczny dla siebie i innych. System 
cięć, nakazów i zakazów z poziomu cen-
tralnego niczego nie rozwiąże. Wygene-
ruje natomiast kolejne problemy, przede 
wszystkim społeczne, zdrowotne, a także 
ekonomiczne. Musimy przygotować się 
na falę upadłości przedsiębiorstw, wzrost 
bezrobocia, problemy z depresją. Skutki 
błędnych decyzji mogą być daleko idące. 
Oczywiście jako samorząd staramy się 
pomagać przedsiębiorcom w tym trud-
nym czasie, oferujemy różnego rodzaju 
ulgi, ale też wsparcie merytoryczne.

Niemniej, część przedsiębiorców za-
pewne tego trudnego czasu nie przetrwa, 
bo nie będzie w stanie odpowiednio 
zareagować na nowe uwarunkowania 
i podjąć w stosownym czasie właściwych 
decyzji. Gospodarka, biznes – podobnie 
jak świat przyrody – ma jednak niesamo-
witą umiejętność odbudowywania się. 
Z takich sytuacji można też wyciągnąć 
lekcję. Tak, jak ludzie uodparniają się 
na COVID-19, tak samo kryzysy uczą 
przedsiębiorców większej roztropności 
w działaniu w przyszłości. 

Grzegorz Wojtera, wójt gminy  
Suchy Las

Moim zdaniem poważnego kry-
zysu gospodarczego nie uda się już 
uniknąć. Co najwyżej można trochę 
złagodzić jego skutki. Ale i to będzie 
działało tylko krótkookresowo. Tak 
więc podstawowe pytanie brzmi : jak 
długo wirus będzie trzymał za gardło 
naszą gospodarkę . Jeżeli będzie trwało 

to jeszcze miesiąc lub dwa jest nadzie-
ja , że przy wsparciu PAŃSTWA  oraz 
wykorzystaniu rezerw (jeśli ktoś takie 
posiada) uda się dotrwać do momentu 
odbicia gospodarczego. Jeśli będzie 
trwało to dłużej – nawet dziesięć tarcz 
nie pomoże w tych branżach , które naj-
bardziej odczuwają dzisiejszy regres.

Tadeusz Czajka, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne 

Ze smutkiem obserwuję coraz więk-
sze problemy przedsiębiorców, którzy z 
dnia na dzień musieli ograniczyć lub za-
mknąć działalność. W ramach naszych 
kompetencji musimy im pomóc. Już dziś 
jesteśmy przygotowani do wykorzysta-
nia takich możliwości, jak odraczanie, 
rozkładanie na raty lub umarzanie należ-
ności na rzecz gminy czy udzielanie ulg 
podatkowych. Odstąpimy od wystawia-
nia faktur za dzierżawę gminnych nieru-
chomości dla przedsiębiorców dotknię-
tych skutkami epidemii.  Tarnowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści prowadzi zdalne dyżury specjalistów 

– księgowej, radcy prawnego i doradcy 
podatkowego. Pracownicy Centrum 
będą pomagali przedsiębiorcom w po-
szukiwaniu kolejnych zewnętrznych 
źródeł pomocy. 

Obecna sytuacja na pewno odbije 
się negatywnie na dochodach gminy. 
Bogactwo gminy wynika z wpływów po-
datkowych – główne źródła dochodów 
to podatek od nieruchomości i udział 
w podatku dochodowym. Wpływy 
z PIT wynosiły w styczniu – 7 mln zł, 
lutym – 4,8 mln zł, w marcu tylko 2,8 
mln zł. Niższe będą wpływy z podat-
ku od nieruchomości, bo firmy, które 
ucierpiały w stanie pandemii i wystąpią 
z wnioskiem, uzyskają pomóc w postaci 
odroczenia, rozłożenia na raty lub umo-
rzenia należności. Nie znamy finanso-
wych skutków tych decyzji, bo terminy 
płatności dopiero przed nami.

O ile Tarnowska Gospodarka Ko-
munalna TP-KOM radzi sobie w miarę 
dobrze, to TPBUS już przynosi straty 
liczone w setkach tysięcy, a sytuacja Tar-
nowskich Term, zamkniętych od miesią-
ca, jest katastrofalna.

SONDASONDA / REKLAMA
nie stać. Innym przykładem jest brak od-
powiedniego zabezpieczenia dla pracow-
ników firm, które ze względu na epidemię 
muszą ograniczyć, albo wręcz zaniechać 
swojej działalności. Wsparcie dla przed-
siębiorców i ich pracowników jest wręcz 
symboliczne, wobec tego, które stosuje się 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we 
Francji. No i niby było na wszystko, a teraz 
nie ma na nic! Jeśli więc rząd jest tak słabo 
przygotowany na bieżącą sytuację, to czy 
można mieć nadzieję, iż wie i rozumie, jak 
przygotować państwo, gospodarkę oraz 
społeczeństwo na trudne czasy już… po 
epidemii? Należy wątpić.

Na szczęście jest opozycja. Nie tylko 
wytyka błędy, ale też zgłasza konstruk-
tywne propozycje. Owszem, w swoim za-
ślepieniu PiS je krytykuje, nie przyjmuje 
i ciągle odrzuca, ale ufam, że ta bezmyśl-
ność wreszcie się skończy i zaczniemy 
razem pracować dla wspólnego dobra, dla 
całego kraju i dla wszystkich obywateli. 
Dlatego już teraz przygotowujemy w Se-
nacie, ja też, własne propozycje ratunkowe 
i te na „dzisiaj” i te na czas po epidemii.

Mirosława Nykiel, posłanka, 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Gospodarki i Rozwoju

Jestem przekonana, że europejska 
gospodarka po pandemii będzie mo-
gła przeżyć rozkwit tylko wówczas, gdy 
UE będzie prowadziła wspólna polity-
kę inwestując ogromne pieniądze na 
wzór Planu Marshalla. 

Pandemia to świetny „edukator” 
w zakresie konsekwencji globaliza-
cji. Nawet najwięksi sceptycy muszą 
przyznać, że pojedyncze państwa 
o mocno rozwiniętych gospodarkach 
(np. Niemcy) nie mają szans konkuro-
wać skutecznie  na globalnym rynku. 
Wszystko zależeć więc będzie od tego, 
w jaki sposób (i jak szybko) zareagu-
ją na kryzys  rządy poszczególnych 
państw. 

Najważniejszą gospodarczo kwe-
stią jest teraz niedopuszczenie do 
przerwania łańcuchów dostaw, do 
masowego bezrobocia. Zatem już 
należy polskim firmom pomóc. I to 
w sposób jak najbardziej prosty, szyb-
ki i adekwatny finansowo do pono-
szonych przez nie strat. Tylko w ten 
sposób mamy szansę uniknąć – jako 
państwo – masowych bankructw. 
Wskazują na to również przykłady in-
nych państw UE. 

Oczywiście, zdrowie i życie ludzi 
jest priorytetem. Jednak nie moż-
na zapominać o gospodarce. I teraz, 
w ramach „szybkiej ścieżki” należy 
wesprzeć przedsiębiorców po to, by już 
po kryzysie móc ruszyć z inwestycjami. 

Niestety, patrząc na nieadekwatną 
do potrzeb, minimalną skalę pomocy, 
wielkość i sposób, w jaki robi to rząd 
polski – trudno być optymistą. Sami 
przedsiębiorcy twierdzą, że propagan-
dy jest za dużo, a realnej pomocy za 
mało. I procedura jest bardzo skompli-
kowana. Tarcza 3 daje jakąś nadzieję, 
jednak zanim ona zafunkcjonuje, wie-
le firm upadnie, a tym samym wzrośnie 
bezrobocie.  

Warunkiem odbudowy i  rozkwi-
tu po pandemii jest mocne bodźco-
wanie gospodarek państw unijnych, 
najlepiej w oparciu o wspólne cele 
klimatyczne, czystą energetykę i śro-
dowisko. Aby można było to osiągnąć, 
trzeba oprócz dużych pieniędzy, tak-
że niskich podatków, zminimalizowa-
nej biurokracji i dużego zaufania do 
przedsiębiorców.

Bartłomiej Wróblewski, poseł

W związku z epidemią korona-
wirusa w Polsce i na świecie sytu-
acja nie tylko epidemiologiczna, ale 
i gospodarcza jest bez precedensu.  
Minimalizowaniu gospodarczyc skut-
ków kryzysu służą pierwsze dwa pakiety 
pomocowe przygotowane przez rząd 
Mateusza Morawieckiego: tarcza anty-
kryzysowa oraz właśnie procedowane 
w Sejmie tarcza finansowa. Wartość 
pierwszego pakietu szacuje się na 212 mld 
zł, a drugiego na kolejne 100 mld, w tym 
25 mld zł dla mikrofirm (do 10 pracow-
ników), 50 mld zł dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz 25 mld zł (od 10 
do 249 pracowników) oraz dla dużych 
firm (ponad 250 pracowników). Z tarczy 
finansowej nawet 60 mld to będą środki 
bezzwrotne. Najmniejsze firmy będą mo-
gły się ubiegać o finansowanie do 324 tys. 
zł na trzy lata, a małe i średnie do 3,5 mln 
zł także na trzy lata. W obu przypadkach 
będzie to subwencja bezzwrotna max. 
w 75 proc., choć pod warunkiem prowa-
dzenia działalności i utrzymania zatrud-
nienia. W przypadku dużych firm kwota 
wsparcia będzie ustalana indywidualnie, 
i podobnie będzie to subwencja bezzwrot-
na maksymalnie w 75 proc., przy utrzyma-
niu działalności i zatrudnienia.

Warto dodać, że niektóre pomysły 
z tarczy kryzysowej i tarczy finansowej 
są tożsame z przekazywanymi przed-
siębiorców z Poznania i powiatu po-
znańskiego sugestiami, które w ostat-

nich czterech tygodniach sukcesywnie 
przekazywałem do Ministerstwa Roz-
woju, Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Spraw Społecznych oraz Minister-
stwa Infrastruktury.  

Ponadto 2 kwietnia spotkaliśmy się 
z 50 wielkopolskimi przedsiębiorcami 
na video-czacie, aby rozmawiać o potrze-
bach naszych firm. Zgłoszonych w czasie 
i po spotkaniu kilkadziesiąt uwag i propo-
zycji przekazałem premierowi Mateuszo-
wi Morawickiemu. Podzieliłem je na kil-
ka grup (banki i finanse, podatki i daniny 
publiczne, czynsze, inne rozwiązania 
pomocowe dla firm, duże firmy, proce-
dury sądowe). Stworzony „raport” sygna-
lizuje problemy i oczekiwania wielu firm 
z Poznania i Wielkopolski w związku 
z już występującymi bądź oczekiwany-
mi konsekwencjami epidemii korona-
wirusa dla polskiej gospodarki. Jestem 
przekonany, że w istotnej części zostaną 
wzięte pod uwagę przy opracowywaniu 
kolejnych pakietów wsparcia dla polskiej 
gospodarki. 

Marek Woźniak, marszałek  
województwa wielkopolskiego

W tej chwili głównie zadania 
Zarządu Województwa skupiają 
wokół działań dedykowanych wspar- 
ciu ochrony zdrowia, walce z epidemią. 
Oczywiście, równolegle trwają prace 
dotyczące spraw, które są równie istot-
ne, tzn. wsparcia gospodarki, ale za 
wcześnie, by o nich mówić. 
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wszystk ich z t y tułu posiadania 
kapitału (bank i i posiadacze lokat) 
i przeznaczyć te kwot y na k redy to-
wanie podmiotów gospodarczych, 
które utrzymają lub zw iększą za-
trudnienie. Obecnie nie ma żadnej 
tarczy ant yk r yzysowej. Są symbo-
l iczne zapomogi dla mniejszej czę-
ści mik roprzedsiębiorst w. Trzeba 
bow iem spełniać warunk i któr ych 
część przedsiębiorst w nie spełnia.

Od w ładzy oczekujemy k redy-
tów bez oprocentowania, nawet 
częściowo umarzanych w przy-
padku utrzymania lub w zrostu 
zatrudnienia i utrzymania obro-
tów w branżach produkcy jnych. 
A tak że zaw ieszenia i następnie 
umorzenia sk ładek ZUS przez 
sześć miesięcy w przy padku utrzy-
mania zatrudnienia przez dwa 
lata . Jak rów nież zmiany ustaw y 
restruktur yzacy jnej. Potrzeba au-
tomat ycznej redukcji długów o 20 
proc. wobec wszystk ich w ierzyciel i 
w przy padku wszczęcia przez sąd 
restruktur yzacy jny postępowania 
restruktur yzacy jnego. Do tego 
moratorium na odsetk i

Py tanie na czas k r yzysu i po 
k r yzysie epidemicznym to skąd 
w ziąć pieniądze na utrzymanie ob-
rotu gospodarczego i w jak iej i lości . 

W przeszłości gospodarki l ibe-
ralne i dyktatury komunistyczne 
czy faszystowskie korzystały z róż-
nych źródeł . Trudno powiedzieć 
w którą stronę zmierza struktura 
władzy w Polsce i jak głęboki będzie 
kryzys. Przyk ładowe źródło to np. 
inf lacja wskutek emisji pieniędzy 
bez pokrycia. Wówczas koszty po-
noszą wszyscy równo. Inne możli-
we źródła to pieniądze z UE, w yż-
szy podatek dochodow y od osób 
prawnych i f izycznych, w ymiana 
pieniądza i redukcja oszczędności 
do jakiejś kwoty (np. 1 mln zł), po-
datek stały dla osób prawnych i f i-
zycznych w w ysokości 1 proc. rocz-
nie od majątku pow yżej 100 mln zł, 
wreszcie częściowa nacjonalizacja 
f irm o wartości pow yżej 1 mld zł .

Uzyskane z t ych źródeł środk i 
można w ykorzystać np. na zapo-
mogi dla wszystk ich, czyl i tzw. 
obow iązkow y przychód minimal-
ny w w ysokości np. 1 t ys. zł przez 
sześć miesięcy. A lbo na nieopro-
centowane k redy t y umarzane pod 
warunk iem utrzymania obrotu 
z trzech ostatnich lat i braku zwol-
nień. A lbo tak ież k redy t y dla no-
w ych podmiotów zatrudniających 
przez trzy lata pow y żej dziesięciu 
osób. Wsparcia w ymagają też śred-
nie f irmy.

Michał Jarczyński, prezes  
zarządu Grupy Arctic Paper SA

Mówi się o tarczy 1.0 czy 2.0. 
Pewnie będą kolejne wydania, bo 
mechanizmy pomocowe albo są nie-
jasne, albo niedoskonałe. Dobrze, że 
na bieżąco zasady są korygowane i 
upraszczane.  Rozpocznijmy debatę, 
jak ożywić gospodarkę, jakie mecha-
nizmy są niezbędne, by reaktywować 
całe sektory (turystyka, gastronomia, 
przewozy osobowe, eksport, handel, 
usługi) w erze postCOVID.

Krwioobiegiem gospodarki jest 
przepływ pieniądza. Polskie firmy nie 
zdążyły wypracować istotnych nadwy-
żek pieniężnych, jak firmy zachodnie. 
Widać to teraz, gdy przerwane łańcu-
chy dostaw, ograniczenia w prowadze-
niu biznesu drenują firmy z zasobów 
gotówkowych. Rosną zatory płatnicze, 
a problemy będą się nasilać.

By ożywić firmy w czasie postCO-
VID, winien być uruchomiony sys-
tem gwarantowanych przez budżet 
tanich pożyczek obrotowych w wyso-
kości np. trzymiesięcznych obrotów 
firmy (w normalnych czasach) udzie-
lanych praktycznie bez zabezpiecze-
nia na trzy lata z oprocentowaniem 
0,5 proc. To pozwoli odbudować ka-
pitał obrotowy.

Na szerszą skalę winny być do-
stępne mechanizmy faktoringu 
z ograniczonym regresem (trudno 
wierzyć w możliwości uzyskania 
ubezpieczenia w tych czasach dla 
większości kontrahentów) i przy jak 
najniższych kosztach. Celem takiego 
Celowego Funduszu Faktoringowe-
go (pod egidą BGK lub PFR) nie jest 
maksymalizacja zysku z zainwesto-
wanego kapitału przy minimalnym 
ryzyku, lecz ożywienie gospodarcze 

– to pozwoli finansować firmom bieżą-
cą działalność.

Wyzwanie stoi przed firmami 
transportow ymi – spadek przewo-
zów, w ydłużone terminy płatności, 
zanik przewozów osobow ych, ogra-
niczenia w kabotażu na terenie UE, 
a raty leasingowe i faktury za paliwo 
czekają. Remedium winno być stwo-

rzenie przez PFR Funduszu Leasin-
gowego FLOTA POLSK A. Winien 
on – na wniosek przedsiębiorcy – 
wejść w miejsce obecnej firmy leasin-
gowej i w ydłużyć okres spłat leasin-
gu – pozwoli to na utrzymanie f loty 
samochodowej i autobusowej przez 
przewoźników. Inaczej będzie w y-
syp ofert sprzedaży pojazdów prze-
jętych z tytułu niezapłaconych rat 
leasingow ych oraz – co gorsze – de-
ficyt zdolności transportow ych dla 
odradzającej się gospodarki. PK N 
Orlen, firma podkreślająca swą od-
powiedzialność, mogłaby stworzyć 
przeznaczony dla polskich przewoź-
ników program FLOTA z w ydłużo-
nymi terminami zapłat za paliwo, np. 
o dodatkowe 90 dni z niskim opro-
centowaniem. Byłoby to ułatwienie 
dla przeży wających trudności prze-
woźników.

Krzysztof Schmidt, dyrektor 
zarządzający MOL Poznań

Na to pytanie nie ma dobrej odpo-
wiedzi, bo kryzys jest już i będzie się na-
silał w tempie i w zakresie, którego nikt  
nie jest w stanie przewidzieć. Można 
natomiast, a nawet trzeba zastanawiać 
się, jak z tym kryzysem walczyć, a  przy-
najmniej ograniczać jego negatywne 
skutki w dłuższym okresie.

Szukając odpowiedzi na inne pyta-
nie: dlaczego różne kraje tak różnie radzą 
sobie z kryzysem zdrowotnym,   prze-

czytałem wywiad z Yuvalem Noahem 
Harrarim (autorem światowych bestsel-
lerów „Sapiens”, „Homo Deus” i „21 lekcji 
na XXI wiek”). Uważa on że walkę z ko-
ronawirusem  można wygrać w zasadzie 
na dwa sposoby: albo przy pomocy  dra-
końskich nakazów autorytarnej władzy, 
albo poprzez świadome działanie zdy-
scyplinowanego społeczeństwa  które 
ma duże zaufanie do rządu i jego polityki. 
Proszę się zastanowić,  jakie jest zaufanie 
do rządów we Włoszech, USA, Hiszpa-
nii, Anglii lub Francji, a jakie w krajach 
skandynawskich, w Niemczech lub Ko-
rei Południowej. Do której  grupy krajów 
można zaliczyć Polskę – pozostawiam 
ocenie czytelników.

Kryzys najłagodniej przebiegał 
tam, gdzie zaufanie przedsiębiorców 
do działań rządu jest największe i tam, 
gdzie w latach prosperity  przygotowa-
no środki finansowe na czasy spowol-
nienia gospodarczego.

Co my możemy zrobić w Suchym 
Lesie, aby złagodzić skutki kryzysu? 
Proponuję patriotycznie wspierać lo-
kalne małe biznesy, które najczęściej 
zatrudniają mieszkańców gminy, jak 
małe sklepiki, lokalny ryneczek, fry-
zjerów, kosmetyczki, lokalne firmy rze-
mieślnicze i produkcyjne.

Namawiam lokalnych przedsię-
biorców, aby swoje usługi dla miesz-
kańców gminy oferowali ze specjal-
nym  rabatem. W Urzędzie  Gminy 
proponuję stworzyć (lub  uaktualnić) 
bazę danych mieszkańców, którzy 
poszukują pracy. A w „Sucholeskim 
Magazynie” udostępnić bezpłatnie 
jedną stronę na ogłoszenia miesz-
kańców poszukujących pracy. Firmy 
lokalne płacące podatki w Suchym 
Lesie zwolnić czasowo np. z podatku 
od nieruchomości. Do końca 2021 r. 
wstrzymać inwestycje gminne nieob-
jęte  dofinansowaniem unijnym, a za-
oszczędzone środki przeznaczyć na 
pomoc najbardziej poszkodowanym 
lokalnym biznesom.

Wysłuchał Krzysztof Ulanowski

SONDA SONDA / REKLAMA
Do tego dochodzą koszty działań 

prewencyjnych na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkań-
com – to wydatki, których w budżecie 
nie planowaliśmy, ale są priorytetowe. 

Dopięcie  finansów będzie w tym 
roku bardzo trudne. Rada Gminy wy-
stąpiła z apelem do rządu o zwiększenie 
finansów samorządu, np. poprzez za-
niechanie poboru „Janosikowego” lub 
zwiększenie subwencji ogólnej. Czeka-
my na działania ochronne państwa, bo 
zakres dalszej pomocy dla przedsiębior-
ców będzie uzależniony od naszych moż-
liwości budżetowych. 

Postaramy się przygotować jeszcze 
w tym miesiącu pakiet ulg – szczególnie 
podatkowych – dla przedsiębiorców. 
Aby był on realny, musimy wskazać źró-
dło finansowania, które de facto będzie 
uzupełnieniem utraconych dochodów. 
W mojej ocenie nie unikniemy rezy-
gnacji z niektórych inwestycji.

Tomasz Sztolcman, radny 
Rady Gminy Suchy Las

Uniknięcie poważnego kryzysu 
i szybkie odrodzenia się gospodarki po 
zakończeniu pandemii możliwe będzie 
tylko wówczas, gdy uda się ochronić 
przedsiębiorców, którzy odczuwają skut-
ki decyzji podejmowanych przez rząd. 

Każdy z nas ma wokół siebie przy-
jaciół i znajomych, którzy z dnia na 
dzień stracili większość lub wszystkie 
przychody. Skoro nie ma przychodów, 
to nie ma możliwości regulowania na-
leżności. Właśnie ograniczenie kosztów 
ponoszonych przez firmy powinno być 
głównym kierunkiem działań, zarów-
no władz centralnych, jak i lokalnych. 
Wsparciem w wymiarze centralnym są 
przede wszystkim umorzenia składek 
ZUS i przesunięcie płatności należno-
ści podatkowych (wszelkie zaliczki po-
datkowe powinny zostać przesunięte na 
kolejne miesiące i pobrane wówczas bez 
naliczania odsetek). Z kolei w wymiarze 
lokalnym należy rozważyć umorzenia 
lub przesunięcia płatności podatków 
lokalnych czy czynszów w lokalach bę-
dących własnością samorządów. 

Chciałem także zwrócić uwagę na 

środki, które zamrożone są na rachun-
kach VAT-owskich, które leżą na kon-
tach i są dla przedsiębiorców bezuży-
teczne, a  gdyby zostały odblokowane, 
to mogłyby zostać wykorzystane do 
poprawy płynności firm.

Ważnym zagadnieniem są zobo-
wiązania kredytowe i raty leasingowe, 
które muszą płacić przedsiębiorcy, 
a w przypadku braku przychodów jest 
to trudne lub niemożliwe. W tym ob-
szarze również potrzebne jest wsparcie 
władz centralnych.

Kłopoty przedsiębiorców to także 
tragedie zatrudnianych przez nich pra-
cowników. Jak wszyscy wiemy, redukcja 
zatrudnienia zaczęła się już w ostatnich 
dniach marca. Jeżeli nie zostanie za-
pewnione wsparcie władz centralnych 
w wypłacie wynagrodzeń dla załóg, to 
sytuacja pogłębi się w kwietniu. Jestem 
przekonany, że dopuszczenie do ogrom-
nego wzrostu liczby osób bez pracy wpę-
dzi nasz kraj w kryzys na wiele miesięcy 
lub nawet lat, dlatego gospodarka podno-
sząca się po pandemii nie może być przy-
tłoczona głazem bezrobocia.

Wszystkie powyższe recepty będą 
skuteczne pod jednym warunkiem – 
muszą być wprowadzone szybko i bez-
względnie muszą być łatwo dostępne 
(bez zbędnej biurokracji). W innym 
przypadku przedsiębiorcy, zanim zdążą 
z nich skorzystać, zamkną swoje biznesy.

Dagmara Nickel, prezes 
zarządu YouNick

Z punktu widzenia działalności, jaką 
prowadzimy w Grupie Nickel, pierw-
szorzędnym zadaniem jest zrozumienie 
i kontrolowanie skali epidemii i zacho-
rowań.  Kwestia zagrożenia życia pozo-
staje cały czas na pierwszym miejscu: 
nieważne, czy budujemy, sprzedajemy 
mieszkania, inwestujemy w nowe tech-
nologie. Ryzyko utraty życia jest potęż-
nym źródłem lęku, który wpływa nega-
tywnie na każdego uczestnika systemu 
gospodarczego: klienta, pracodawcę, 
pracownika czy wykonawcę.

Wierzymy również w bardziej wy-
rafinowane metody kontrolowania 
skali śmiertelności i zachorowań niż 

powszechna kwarantanna.  Precy-
zyjne izolowanie osób z grup najwyż-
szego ryzyka, zakrojone na dużą skalę 
testowanie umożliwiające izolowanie 
osób przechodzących infekcję bez-
objawowo daje nadzieję na to, że duża 
część społeczeństwa będzie w stanie 
długofalowo współistnieć z atakują-
cym nas koronawirusem. Chciałabym, 
aby lokalnie w naszej gminie zapew-
niony był dostęp do testów, abyśmy 
jako przedsiębiorstwa nie musieli ryzy-
kować masową kwarantanną dlatego, 
że ktoś z naszego zespołu zachoruje.  
Chciałabym, aby lokalni lekarze posia-
dali odpowiednią wiedzę i możliwości, 
aby móc wesprzeć leczenie domowe 
pacjentów chorujących na COVID-19, 
aby pomagali pracodawcom określić, 
którzy pracownicy z uwagi na wiek 
i stan zdrowia należą do grup ryzyka, 
i których należy szczególnie chronić.

Kolejnym elementem istotnym już 
specyficznie z punktu widzenia branży, 
w której funkcjonujemy, jest stymulowa-
nie rynku finansowego oraz efektywne 
i znaczące interwencje państwa w celu 
utrzymania płynności przedsiębiorstw, 
ochrony rynku pracy i łańcucha dostaw.

Wreszcie zaufanie do systemu 
prawnego, transparentność, jedno-
znaczność, otwartość i szczególne po-
szanowanie litery prawa przez organy 
administracji publicznej wyposażone 
w nadzwyczajne uprawnienia – budują 
stabilny fundament, tak ważny z uwagi 
na niepewną przyszłość, której dzisiaj 
wszyscy się  obawiamy.

Magdalena Górska, założyciel 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług na-
tychmiast po wybuchu epidemii zaku-
piła licencję programu konferencyjnego 
w wersji przeznaczonej do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. Zakupiliśmy 
sprzęt, przeszkoliliśmy wykładowców i 
studentów. Na programie tym obecnie 
prowadzone są wykłady, ćwiczenia i se-
minaria. Wszystkie zajęcia odbywają się 
z wykładowcami w wirtualnych salach, 
interaktywnie, w czasie rzeczywistym z 
zachowaniem modułu pytań i dyskusji. 

Dzięki szybkiej reakcji jesteśmy pierw-
szą uczelnią w kraju, która w sposób sys-
temowy poradziła sobie z problemem 
powstałym w edukacji przez epidemię 
wirusa. Podobnie jest w naszym liceum, 
w którym wszystkie zajęcia odbywają 
się na tych samych zasadach.

Prawdopodobnie zbliża się naj-
większy kryzys gospodarczy od cza-
sów drugiej wojny światowej. Żadna 
z firm nie jest na taką sytuację gotowa. 
Dla wielu przedsiębiorstw najbliższy 
czas będzie trudny i na pewno wiele 
firm zakończy swoją działalność w do-
tychczasowej formie.

Najważniejsza jest jednak prawi-
dłowa ocena sytuacji, zachowanie ela-
styczności i dostosowanie strategii do 
nowej rzeczywistości. Trzeba liczyć się 
z tym, że pomoc państwa prawdopo-
dobnie nie nadejdzie a sytuacja sprzed 
epidemii szybko nie wróci.  Nawet gdy 
zakończy się państwowa kwarantanna, 
nic nie będzie już takie jak wcześniej.  

Niewątpliwie w ciągu jednego 
tygodnia zmienił się rynek pracy. Do-
tychczasowy rynek pracownika przez 
najbliższe lata nie powróci.  Na rynku 
pracy liczyć się będzie profesjona-
lizm, dobre praktyczne wykształcenie 
i umiejętność opanowania stresu.

Sytuacja Poznania i powiatu po-
znańskiego jest jednak zdecydowanie 
lepsza od reszty kraju.  Mamy tu dużą 
liczbę małych i średnich przedsię-
biorstw o płaskiej strukturze zarządza-
nia i dużym doświadczeniu właścicieli 
czy zarządów. Firmy te zawsze były 
samodzielne i rozwijały się nie oczeku-
jąc wsparcia ze strony państwa. Wiele 
z nich zbudowało sprawne i zintegro-
wane zespoły pracowników – odda-
nych, doświadczonych i utożsamia-
jących się z firmami. To w trudnych 
czasach będzie największą zaletą i naj-
lepszym kapitałem. Na pewno wiele 
z nich będzie tak zmotywowana, że 
w kryzysie znajdzie receptę na rozwój.

Paweł Bugajny, prezydent 
Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Aby obronić się przed k r yzy-
sem, trzeba ograniczyć przychody 

Urodzinowe życzenia
BUDMAR Centrum Klinkieru 

i Dachówek  
to największa tego typu 
firma w  Wielkopolsce. 

Działa na rynku już od trzech 
dekad. To piękny wynik, jak na 
środkowoeuropejskie warunki.

Gratulujemy serdecznie 
jubileuszu i życzymy kolejnych 

dziesiątek lat owocnej 
działalności i dalszego rozwoju!

Redakcja „Sucholeskiego 
Magazynu Mieszkańców Gminy”
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WYDARZENIA

W tym zawodzie nie ma rutyny
W listopadzie, w BarBaresco przy ul. Zwierzynieckiej w Po-
znaniu odbyło się spotkanie autorskie z dr Dominiką Naroż-
ną, adiunktem na poznańskim UAM. Autorka opowiedziała 
zaproszonym do restauracji gościom o swojej książce po-
święconej pracy rzecznika prasowego. Przy okazji odsłoniła 
także przed słuchaczami kulisy swojej profesji.

Spotkanie poświęcone promo-
cji książki pt. , ,Uwarunkowania 
funkcji rzecznika prasowego w Pol-
sce. Teoria i praktyka” rozpoczęło 
się krótką przemową dr Dominiki 
Narożnej. Na początku prelegentka 
podziękowała gościom za tak liczne 
przybycie.

– Dziękuję, że państwo zdecydowa-
li się tu przybyć. To daje mi wiarę i siłę, 
że to co robię ma jakiś sens.

Jak wygląda praca 
rzecznika prasowego?

Następnie podczas swojego prze-
mówienia pani Dominika przedsta-

wiła gościom okoliczności powsta-
nia  książki oraz zdradziła także jak 
ciekawa, fascynująca, a zarazem 
odpowiedzialna jest praca rzecznika 
prasowego. 

– W tym zawodzie nie ma rutyny, 
tam każdy dzień jest inny. Świado-
mość wielkiej odpowiedzialności za 
słowo powoduje działanie w warun-
kach permanentnego stresu.

Podczas spotkania ze strony 
uczestników padło wiele pytań do-
tyczących kulisów pracy rzecznika 
prasowego, z którymi pani Domini-
ka poradziła sobie znakomicie. Na 
zakończenie goście nagrodzili panią 
Dominikę gromkimi oklaskami. 
Podczas spotkania istniała także 
możliwość zdobycia książki z niepo-
wtarzalnym wpisem autorki. Chętni 
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cia  z prelegentką. 

Kulisy powstania książki
– Pomysł rodził się nie tyle w bó-

lach, co był efektem moich wielolet-
nich przemyśleń – wyznała dr Domi-
nika Narożna. – Jako były rzecznik 
uniwersytetu postanowiłam zebrać 
myśli, podzielić się swoimi do-
świadczeniami, porównać własne 

doświadczenia z doświadczeniami 
innych osób. 

Autorka przyznała nam również, 
że ciągle wydawało się jej, że właściwy 
moment na napisanie książki jeszcze 
nie nadszedł. Ale życie jakoś tak się 
potoczyło, że do stworzenia tej publi-
kacji zmobilizowało panią Dominikę 
jej małe dziecko. Prace koncepcyjne 
trwały osiem lat, książkę autorka napi-
sała w cztery miesiące. A to wszystko 
dzięki wsparciu mamy.

Autorka opowiedziała nam także 
o trudnych momentach, z jakimi mu-
siała zmierzyć się podczas pełnienia 
funkcji rzecznika prasowego na po-
znańskim uniwersytecie.

– Momentów trudnych było wiele, 
bo tak naprawdę praca rzecznika pra-
sowego to jest praca związana z zarzą-
dzaniem ryzykiem. Z punktu widze-
nia mojej osoby najtrudniej było mi 
rozwiązywać problemy w mediach, 
które dotyczyły tragedii ludzkich – 
mówiła. – Martwiłam się, co z tymi 
ludźmi się stanie po takiej publikacji. 

Autorka zdradziła nam także, że 
w przyszłości powstanie jej kolejna 
książka, ale niekoniecznie związana 
z pracą rzecznika prasowego. W roz-
mowie z nami mówiła, że szuka in-
spiracji. Z pewnością pani Dominika 
jeszcze nieraz nas zaskoczy.

Książka jest naprawdę 
świetna

– Dr Dominika Narożna to niezwy-
kła osoba, która zaufała Wydawnic-
twu Naukowemu ,,SILVA RERUM”, 
które wydało tę książkę. Dzięki publi-

kacji, możemy dowiedzieć się bliżej, na 
czym polega funkcja rzecznika praso-
wego w Polsce – mówiła Agata Wojt-
kowiak z Wydawnictwa Naukowego 
,,SILVA RERUM”. – Książka jest bar-
dzo ciekawie napisana, porusza różne 
aspekty pracy rzecznika prasowego 

– od etyki po predyspozycje danego 
rzecznika – dodała. 

–Jestem bardzo dumna ze współ-
pracy z panią dr Dominiką Narożną. 
Myślę, że autorka podjęła bardzo 
ciekawy temat, bo praca rzecznika 
prasowego to jest bardzo ciężka pra-
ca, a pani Dominika jest osobą, która 
w tym temacie wie bardzo dużo – pod-
kreślała Magdalena Górska, założyciel 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Po-
znaniu. – Gratuluję pani Dominice 
tego sukcesu. Uważam, że książka jest 
fantastyczna i życzę jej kolejnych suk-
cesów – dodała. 

O autorce
Dr Dominika Narożna jest ab-

solwentką Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa w Poznaniu 
i zarazem Wyższej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Ukończyła rów-
nież Master of Business Administra-
tion. Obecnie pracuje jako adiunkt 
na poznańskim UAM, gdzie wykłada 
przedmioty z zakresu medioznaw-
stwa. Przez wiele lat zdobywała boga-
te doświadczenie zawodowe, pracując 
jako rzecznik prasowa poznańskiego 
uniwersytetu oraz jako reporter po-
znańskiego oddziału TVP.

Agata Czyżak

Bezinteresownie pomagają
Mieszkańcy naszej gminy idą z pomocą lekarzom, pielę-
gniarkom i ratownikom medycznym z wielkopolskich szpi-
tali. Organizują zbiórki, szyją maseczki, przekazują płyny 
dezynfekujące. To najbardziej potrzebne środki ochrony, 
zabezpieczające przed koronawirusem.

W obliczu walki z pandemią, szpi-
tale potrzebują środków ochrony 
osobistej i środków dezynfekcyjnych. 
Wciąż ich ubywa, bo rośnie liczba 
pacjentów z SARS-CoV-2. Dzięki ini-
cjatywie Arkadiusza Brysia, którego 
wsparła przewodnicząca Rady Gmi-
ny Anna Ankiewicz (pisaliśmy o tym 
w marcu), środki ochrony trafiły do 
poznańskich szpitali. Akcja trwa. 

Włączają się kolejni 
darczyńcy

– Zgłaszają się krawcowe, które szy-
ją maseczki, dostaliśmy też materiał do 
szycia fartuchów ochronnych – infor-
muje Arkadiusz Bryś. – Szyjemy je po-
przez stowarzyszenie Dzieciaki Choj-
raki, które działa przy szpitalu na ul. 
Szpitalnej. Trafią na oddział Onkolo-
gii i Transplantologii na ul. Szpitalnej. 

Do akcji dołączyły firmy, jak San-
ko (szyją maseczki dla szpitala na ul. 
Szwajcarskiej), Dekohaft z Suchego 
Lasu, Forte Sweden (przekazali ko-
smetyki dla szpitali). Z kolei Golęcze-
wianki upiekły pierniki i ciastka dla 
szpitala, w Wielką Sobotę dla dyżuru-
jących lekarzy i pielęgniarek ze szpitala 
na ul. Szpitalnej dostarczono babki, 
mazurki i inne ciasta. 

Uczestnicy akcji wsparli szpitale 
m.in. na Polnej, Szpitalnej, Szwajcar-
skiej, Lutyckiej, Mickiewicza, Przyby-
szewskiego, Szamarzewskiego, szpital 
w Nowym Tomyślu, ośrodki opieki 
społecznej na ulicach Ugory i Bukow-
skiej w Poznaniu, dom pomocy oso-
bom bezdomnym na ul. Borówki i Ko-
bylepole.

Ochotnicza Straż Pożarna zorga-
nizowała m.in. transport palety wody 
niegazowanej dla szpitala na ul. Polnej.

– Zawieźliśmy też ręczniki, masecz-
ki jednorazowego użytku – wylicza 
komendant OSP gminy Suchy Las, 
Jarosław Sznajder.

Z kolei firma Farajd Pomoc Drogo-
wa odpowiadała za transport z Rokiet-
nicy do szpitala ul. Szpitalnej.

– Sąsiedzka pomoc jest w tej chwili 
najważniejsza – kwituje Krzysztof Fa-
biś z tejże firmy.

Lokalne społeczności
– Do akcji przyłączają się kolejne fir-

my, osoby fizyczne, warto wspomnieć 
o firmie  Argos - Wojciech Korytowski, 
która pocięła materiał na maseczki. 
Zaangażowały się również wszystkie 
sołectwa, które postanowiły część 
środków przeznaczyć na pomoc szpi-
talom – mówi przewodnicząca Anna 
Ankiewicz

– To budujące, że w tych ciężkich 
czasach, kiedy siedzimy zamknięci 
w domach, ludzie chcą u nas na osiedlu 
coś robić, chcą pomagać – podkreśla 
Jarosław Dudkiewicz, przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Grzybowego

– Zarząd Osiedla Suchy Las wsparł 
szpital zakaźny w Poznaniu poprzez 
zakup około 300 sztuk jednorazo-
wych miseczek i łyżek do posiłków 
mówi przewodnicząca Sylwia Szenk. 

– Wsparliśmy też przychodnię, która 
mieści się w Galerii Sucholeskiej, ku-
piliśmy dla niej środki do dezynfekcji, 
maseczki i jednorazowe rękawiczki. 

C.d. na str. 18 -->>

Pamiątkowe zdjęcie, Dominika Narożna, 
autorka książki i Magdalena Górska, założyciel 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Redaktor Naczelna SMMG Agnieszka 
Łęcka i Dominika Narożna

Zadowolone z niesionej pomocy Katarzyna Nawrocka (od lewej) i była radna  Urszula Borsut-Ćwiertnia

Przemyslaw Kwiatkowski - Firma Med-Bud Arkadiusz Bryś, Pomysłodawca akcji

Firma Bricoman - Maciej Stelmach kierownik działu handlowego,  Grzegorz Walas - dyrektor sklepu

 Szczęśliwa rodzina wspólnie pomaga od lewej: Julitka, Kornelia, babcia Kazia

 Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący Osiedla Grzybowego, 
Grzegorz Zarański, Maciej Młodziejowski, mieszkańcy

Dominika Narożna i Dorota Jędraszyk Dominika Narożna i właściciel BarBaresco Monika Marciniak

Joanna Żółkiewska, Jacek Winkel, Agata Sosińska Paulina Wiśniewska i Agata Wojtkowiak Przed wywiadem, Dominika Narożna, Agata Czyżak, redaktor
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FOTOREPORTAŻ WYDARZENIA
-->> C.d. ze str. 17.

– Mam maszynę, więc moim 
pierwszym odruchem było, żeby szyć. 
W ten sposób nie marnujemy czasu 
siedząc w domu i możemy zrobić coś 
dobrego dla innych – mówi Wiesława 
Rodowska, sołtys Zielątkowa.

– Warto pomagać, ale warto pamię-
tać też o tym, że przy pomaganiu trze-
ba wdrożyć wszelkie procedury, żeby 
nie narażać siebie i innych zastrzega 
sołtys Katarzyna Kachel z Golęcze-
wa. – Widzę potrzebę pomocy wśród 
mieszkańców sołectw. Mam nadzieję, 
że Urząd Gminy też się włączy.

– Kupiliśmy ok. 4 tys. długopisów 
jednorazow ych, które muszą być 
uży wane przez każdego pacjenta 
szpitala – mówi przewodniczący Za-
rządu Osiedla Biedrusko Radosław 
Banaszak.

– Czujemy się lepiej pod wzglę-
dem psychicznym, kiedy nie sie-
dzimy, tylko próbujemy pomóc. 
Chętnie szyję maseczki dla szpitali 

– zapewnia Ewa Dubaniewicz, eme-
rytowana nauczycielka.

– K iedy tylko mogę pomóc – po-
magam, tak samo cała moja rada 
i mieszkańcy. Pomagamy nie tylko 
w związku z pandemią koronawiru-
sa, chętnie włączamy się też w zbiór-
ki pieniężne związane z ratowaniem 
czyjegoś zdrowia i życia – w ylicza 
Ewa Korek, sołtys wsi Złotniki, sama 
doskonale znana w naszej gminie 
jako honorowa dawczyni krwi.

– Udział w takiej pomocy jest 
przyjemną rzeczą, kiedy się wie, że 
tam są ludzie, którzy pracują dzień 
i noc, ratują życie. To bardzo ważne, 
by się jednoczyć w takich chwilach 

– mówi Katarzyna Nawrocka, miesz-
kanka Złotnik. - Ja osobiście tam, 
gdzie dzieje się krzy wda, zawsze 
chętnie włączam się w pomoc. Bar-
dzo lubię pomagać ludziom – dodaje. 

Trzeba się dzielić
Firma Med-Bud z naszej gminy 

przekazała środki ochrony dla po-
znańskich szpitali. 

– Sporo zamówień jest realizowa-
nych na potrzeby szpitali i przychod-
ni, dostarczamy wtedy towar z nie-
wielką marżą albo w cenie zakupu, 
przekazujemy też asortyment pilnej 
potrzeby za darmo, przekazaliśmy 
im. osiem przyłbic, trzy maski z w y-
sokiej jakości filtracją – mówi Prze-
mysław Kwiatkowski z tejże firmy.

– Siostra jest pielęgniarką. Za-
dzwoniła z płaczem, że nie mają 
w szpitalu praktycznie nic, ani mase-
czek, ani okularów ochronnych. Po-
stanowiłem pomóc – mówi Dariusz 
Skrzypczak z K rüger Plus. – Koszt 

materiału na przyłbice to trzy złote, 
to dlaczego ludzie sprzedają to za 
60 zł? Do końca dnia zrobiliśmy ok. 
200 przyłbic, potem następne. 

– Trzeba się dzielić – mówi Grze-
gorz Walas, dyrektor sklepu Bricoman. 

- Przekazaliśmy kombinezony ochron-
ne i płyny dezynfekujące ratownikom 
medycznym, którzy u nas w sklepie 
robili zakupy, wydaliśmy im też przy-
łbice, które teraz się bardzo przydają. 
Przekazaliśmy rękawiczki jednorazo-
we, płyny dezynfekcyjne i kombine-
zony ochronne strażakom z jednostki 
ratowniczo-gaśniczej z Piątkowa.

Środki ochrony dla pracowni-
ków służby zdrowia ufundowali tak-
że Marta Garlicka, Przemysław Za-
bel z firmy A MZ Szamotuły i Maciej 
Młodziejowski, mieszkaniec naszej 
gminy. 

– Pracuję jako w ykonawca bu-
dowlany u człowieka, który ma firmę 
zajmująca się szyciem kołder. Część 
produkcji przestawił, aby szyć koł-
dry za darmo dla szpitali. Dodatko-
wo postanowił, że zacznie też szyć 
maseczki wielokrotnego użytku 
komercyjnie, można je prać i praso-
wać. Zapytałem się ile kosztuje taka 
maseczka, a następnie zamówiłem 
u niego 50 maseczek i powiedziałem, 
że przekażę je moim znajomym ze 
szpitala na ul. Polnej. Po godzinie za-
dzwonił, że on i żona też dokładają 
50 takich maseczek. Zawiozłem je 
do szpitala na ul. Polną – relacjonuje 
Maciej Młodziejowski. 

– Przekazaliśmy dla szpitala na 
Polnej rękawice, maseczki, kombi-
nezony oraz środki dezynfekujące. 
Wszyscy staramy się pomagać, jak 
możemy – podkreśla Paweł Gursz 
z Salonu Toyota Ukleja. 

– Kupiliśmy materiał i robimy 
szybki do przyłbic dla szpitali, bo te 
potrzeby są nieograniczone, odłoży-
liśmy nasze zadania na później, żeby 
w yprodukować tego jak najwięcej 

– mówi z Zofia Patyna z Modelarni.

Przyłbice z polibudy
Przyłbice produkują na Wydziale 

Inżynierii Mechanicznej Politechniki 
Poznańskiej. Szef grupy to dr hab. inż. 
Filip Górski, a pomagają mu dr inż. 
Wiesław Kuczko, mgr inż. Filip Osiń-
ski i dr inż. Radosław Wichniarek.

– Na stronie drukujdlalekarza.put.
poznan.pl można znaleźć informację, 
jak się można się z nami skontakto-
wać – mówi Beata Czerkas z politech-
niki. – Przyłbice można dostarczać 
bezdotykowo do wysterylizowanej 
skrzyni lub wypełnić formularz, a my 
podjedziemy – dodaje.

AGACZYK

Zadowolony prof. Witold Kędzia

Przed Szpitalem św. Rodziny

Przyłbice z Politechniki Poznańskiej Regina Roszczyk, była sołtys Zielątkowa

Przekazanie darów do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Słodkości od Golęczawianek W akcję zaangażowała się także firma Toyota Ukleja

Załadunek w magazynie Forte Sweden

Pani Ewa Dubaniewicz  
z os. Chrobrego również szyła maseczki

Pani Regina Roszczyk szyje kolejne maseczki Kombinezony od firmy Bricoman
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WYDARZENIA WYDARZENIA

Mogą bezpłatnie 
korzystać z myjni
Zachowanie czystości pojazdów ratunkowych w dobie 
pandemii jest ważne. Wirus z Wuhan utrzymuje się na 
metalu czy plastiku nawet do pięciu dni. Stąd zrodził się 
pomysł na bezpłatne udostępnienie myjni ratownikom. Za 
darmo myje już swoje karetki załoga ze Stacji Pogotowia 
w Suchym Lesie. To wszystko za sprawą akcji producenta 
myjni bezdotykowych Ehrle Polska.

Pomysł zrodził się z potrzeby po-
magania innym w związku z pande-
mią COVID-19. Akcja rozpoczęła się 
w Szczecinie, gdzie znajduje się centra-

la Ehrle. Udostępniono tam zespołom 
WSPR bezdotykowe myjnie zlokali-
zowane przy ul. Południowej oraz 1 
Maja. Okazało się jednak, że potrzeby 

pracowników pogotowia są znacznie 
większe. W ten sposób akcja objęła 
zasięgiem całą Polskę. 

Karetki za darmo
– Karetki przewożą nie tylko cho-

rych na COVID-19, ale również in-
nych mieszkańców naszej gminy. A, że 
od 1 kwietnia w Suchym Lesie mamy 
Stację Pogotowia Ratunkowego, po-
jawiła się inicjatywa, żeby wspomóc 
naszych ratowników – mówi przedsta-
wicielka Ehrle Suchy Las. - Udostęp-
niliśmy im kluczyk na myjnię, dzięki 
czemu kierowcy mogą umyć za darmo 
karetki w dowolnym momencie.

– Wszystkie pojazdy uprzywilejowa-
ne, również zespół ratownictwa drogo-
wego, otrzymały od nas kluczyki – uzu-
pełnia przedstawiciel Ehre Suchy Las. 

– Uczestniczymy w tej ogólnopolskiej 
akcji już od pierwszego dnia. 

O czystość pojazdów powinni 
zadbać także kierowcy pojazdów nie-
uprzywilejowanych, czyli zwykłych 
użytkowników myjni. Na powierzch-
niach z metalu czy plastiku korona-
wirus SARS-CoV-2 może przetrwać 
nawet do pięciu dni. I choć w wielu 
miejscach posypały się mandaty za 

umycie auta na myjni, jak przekonują 
przedstawiciele Ehrle Suchy Las, dzia-
łalność samoobsługowych myjni samo-
chodowych nie została w żaden sposób 
ograniczona przez ustawodawcę. 

– Przepisy w tym zakresie są nieja-
sne, wielu prawników wypowiada się, 
że mandatów za umycie samochodu 
na myjni nie powinno być – zaznacza 
przedstawicielka Ehrle Suchy Las. – 
Na terenie myjni klienci nie przeby-
wają w większej grupie. Nawet, gdyby 
pojawiła się kolejka, to każdy siedzi 
w swoim pojeździe.

Nowy program
Do tego odległości pomiędzy po-

szczególnymi stanowiskami wynoszą 
pięć metrów, zachowane są więc prze-
pisy bezpieczeństwa.

– Policja powołuje się na art. 54, któ-
ry m.in. mówi, że można poruszać się 
tylko w momencie, kiedy jest to uza-
sadnione życiowo, ale przecież auto 
często służy do wykonywania obo-
wiązków zawodowych – dodaje nasza 
rozmówczyni.

Na myjniach Ehrle Polska, użyt-
kownicy będą mogli skorzystać również 
z programu o nazwie „Dezynfekcja” na 
bazie środka odkażającego bezpieczne-
go dla lakieru, aluminium czy chromu. 
Środek ten posiada świadectwo jakości 
zdrowotnej wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny oraz ma pozwolenie 
do obrotu wydane przez Ministerstwo 
Zdrowia. Nowy program mycia zastą-
pił poprzedni program o nazwie „Na-
błyszczanie”. 

– Od 10 kwietnia użytkownicy 
naszych myjni mogą zdezynfekować 
samochody na myjni, a to za sprawą 
nowego programu. Specjalny środek 
pomaga nam dezynfekować pojazdy 

– mówi przedstawicielka Ehrle Suchy 
Las. – Program będzie trwał tak dłu-
go, jak będzie potrzeba, dopóki nie 
pozbędziemy się koronawirusa – za-
pewnia. 

AGACZYK

Słodki smak prawdziwego 
pojedynku
Dzieci z cukrzycą z Polski, Anglii i Niemiec toczyły zaciętą 
walkę na hali. A po meczu piłki nożnej mogły porozmawiać 
z Aleksandrem Dobą czy Zbigniewem Zamachowskim.

Na początku marca w hali Gmin-
nego Ośrodka Sportu już po raz 
trzeci odbyły się Mistrzostwa Polski 
Dzieci z Cukrzycą w piłce nożnej. 
Impreza pomału staje się międzyna-
rodową – po gościach z Anglii, którzy 
zagrali u nas po raz drugi, pojawił się 
także zespół z Niemiec pod mocno 

i pozytywnie kojarzącą się nazwą 
FC Diabetes Bayern. Oprócz gości 
z zagranicy w turnieju wzięło udział 
15 zespołów z Polski. Pomimo braku 
dwóch zespołów, których pokonała 
obawa przed covid-19, turniej po raz 
kolejny pobił swój rekord frekwencji 
i liczby drużyn.

Wielkopolanie niepokonani
Już tradycyjnie młodzi futboliści ry-

walizowali w dwóch kategoriach wieko-
wych. W młodszej tytułu broniła druży-
na Wielkopolskich CukierAsów. Słodcy 
Wielkopolanie są jedyną niepokonaną 
dotąd drużyną wśród wszystkich dru-
żyn dzieci z cukrzycą w Polsce bez wzglę-
du na kategorię. Wygrali dotąd wszyst-
kie (cztery) mistrzowskie turnieje. Piąty 
tytuł Mistrzów Polski dorzucili w nie-
dzielę, po zwycięstwie nad reprezentan-
tami Małopolski – ekipą Pogromców 
Cukrów 3:1. Zawodnicy CukierAsów 
zdobyli też większość nagród indywi-
dualnych. Aleks Kubiak został królem 

strzelców, Kajetana Gomulca wybrano 
najlepszym bramkarzem, a Anię Solnicę 

– najlepszą zawodniczką turnieju.
Warto jeszcze dodać, że po raz 

pierwszy w historii mistrzostw do-
szło do meczu dwóch zagranicznych 
drużyn. W meczu o brąz w młodszej 
grupie spotkały się zespoły T1 War-
rior i FCD Bayern. Nieznacznie lepsi 
okazali się piłkarze z Wysp.

Zacięte mecze
Rywalizacja w starszej grupie 

nie miała tak wyraźnego faworyta 
i mecze półfinałowe były niezwy-
kle zacięte. Ostatecznie w wielkim 

Zwierzęcy terapeuci 
potrzebują naszej pomocy
Na co dzień zwierzęta z alpakarni w Złotnikach pomagają 
dzieciom oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Dziś, w czasach zarazy, alpakarnia walczy o przetrwanie. 
Pomóżmy sympatycznym zwierzakom!

Alpaki pracują w szkołach i przed-
szkolach specjalnych, Warsztatach 
Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Po-
mocy Społecznej, Środowiskowych 
Domach Samopomocy oraz są wo-
lontariuszami w szpitalu dziecięcym 
w Poznaniu, uczestniczą w akcjach 
charytatywnych.

Nadeszły ciężkie czasy
Dzisiaj same znalazły się w potrze-

bie, ponieważ w okresie pandemii nie 
mogą zarabiać na swoje utrzymanie. 

Przypomnijmy, że jesienią ubie-
głego roku w Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych w Poznaniu pojawili się 
niecodzienni goście: Niko i Bono 
z opiekunką Agnieszką Kołbik-Spor-
ną przybyli na cotygodniowe warszta-
ty „Czytam i czuję”, by razem z grupą 
przedszkolaków wysłuchać baśni 

„Korale czarownicy”, którą przeczytała 
redaktor Agnieszka Łęcka.

Niko i Bono to alpaki. Zwierzęta 
wzbudziły duże zainteresowanie dzie-
ci, które były zachwycone ich łagod-
nym usposobieniem oraz puszystym 
runem.

Alpaki wzbudzają dużą sympatię 
nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Są 
jednak przede wszystkim terapeutami 

pomagającymi ludziom. Zooterapia, 
a dokładniej animal-assisted therapy 
(A AT) to formy leczenia z udziałem 
zwierząt. Specjaliści podkreślają 
ich dobroczynny wpływ na pacjen-
ta. Dzięki łagodnemu usposobieniu 
łagodzą skutki stresu, jak również 
zmniejszają lęki zarówno u dorosłych, 
jak i u dzieci. Taka terapia zalecana jest 
przede wszystkim w leczeniu nerwicy, 
przy zaburzeniach lękowych, depresji, 
autyzmie, ADHD i zespole Downa.

Jak pomóc zwierzakom?
Największy kłopot to stałe kosz-

ty, czyli pasza dla zwierząt, wynajem 
pomieszczeń, obsługa weterynaryjna, 
dlatego wsparcie finansowe jest dużą 
pomocą. Aktualnie opiekunowie alpak 
walczą o to, by przetrwać ten ciężki czas 
z pełnym zespołem, aczkolwiek liczą się 
z tym, że przedłużający się czas pande-
mii doprowadzi ich do sytuacji, w której 
staną przed wyborem, z którymi zwie-
rzętami będą musieli się rozstać.  

W jaki sposób możemy wesprzeć 
złotnickie alpaki, a tym samym to 
uratować szczególne miejsce – alpa-
karnię?

– Dzięki okolicznym mieszkańcom 
mamy zapewnioną marchew do koń-

ca miesiąca, ponieważ to w nią nas naj-
chętniej zaopatrywano – odpowiada 
Agnieszka Kiełbik-Sporna, opiekun-
ka zwierząt. – Siana i słomy również 
mamy pod dostatkiem. Największy 
kłopot to stałe koszty, czyli wynajmem 
boksów dla koni, dlatego wsparcie 
finansowe byłoby dużą pomocą – nie 
ukrywa. 

Istnieje możliwość zakupu karmy 
dla alpak oraz karmy dla koni, bezpo-
średnio w hurtowni, w której zaopatru-
je się pani Agnieszka. 

– Konsultowałam jej skład z we-
terynarzem i jest ona odpowiednio 
zbilansowana dla zwierząt, którymi 
się opiekujemy – zapewnia nasza roz-
mówczyni. – Oprócz alpakoterapii 
prowadzimy również inne formy ani-
maloterapii, pod opieką mamy króliki, 
świnki morskie oraz konie, one też po-
trzebują pomocy.

Nie tylko alpaki
W związku z koronawirusem do-

jazd do stajni jest utrudniony, opieku-
nowie czworonogów muszą stosować 
się zatem do wielu obostrzeń związa-
nych z opieką nad zwierzętami, dlate-
go przyda się każda pomoc materialna 
czy finansowa.

Jako redakcja naszego „Magazy-
nu” zachęcamy Was do wsparcia dla 
alpak. Więcej informacji znajdziecie 
na stronie internetowej alpakarni 
pod adresem https://alpakoterapia-

-zotnick ie-alpak i-agnieszka-sporna.
business.site/ oraz na jej fanpage’u na 
Facebooku – pod adresem facebook.
com/alpakoterapia.zlotnickiealpaki/. 

Można też zadzwonić do Agnieszki 
Kiełbik-Spornej pod numer 664 751 
272. Albo napisać maila na adres alpa-
koterapia.poznan@gmail.com.

Sytuacja alpak ze Złotnik nie jest, 
niestety, odosobniona. Warto rozej-
rzeć się dookoła oraz sprawdzić co 
czy pobliskie zwierzęta na pewno nie 
potrzebują pomocy. Zdecydowanie 
odradzamy dokarmiania ptaków, 
zwłaszcza chlebem, ponieważ prze-
tworzone ziarno doprowadza do ich 
przedwczesnej oraz bardzo bolesnej 
śmierci. Warto natomiast sprawdzić, 
czy schroniska dla zwierząt na pew-
no otrzymują wystarczające wsparcie, 
podobnie jak fundacje opiekujące się 
zwierzętami, czy ogrody zoologiczne. 
Dziko żyjące zwierzęta nie wymagają 
naszej interwencji. Natura radzi sobie 
doskonale bez pomocy człowieka.

Redakcja

finale spotkali się zawodnicy S.O.S. 
Diabetyka (lubelskie) i zespołu Moja 
Cukrzyca (śląskie). Tytuł zdobyła 
drużyna S.O.S. odbierając go właśnie 
swoim finałowym przeciwnikom. 
W meczu o brąz starsze CukierAsy 
uległy 2:5 zawodnikom Walecznych 
(mazowieckie). Po złotym i srebrnym 
medalu gospodarze imprezy musieli 
zatem zadowolić się czwartym miej-
scem. Królem strzelców w tej katego-
rii wiekowej został Miłosz Michalski 

z CukierAsów, a na najlepszego za-
wodnika Mistrzostw wybrano Jaku-
ba Pomykałę z Mojej Cukrzycy.

Mistrzostwa Polski to jednak nie 
tylko piłka nożna. Pierwszego dnia 
Mistrzostw wszyscy uczestnicy mogli 
przejść badania wzroku oraz skonsul-
tować kwestie dermatologiczne ze spe-
cjalistami z tego zakresu. Odbyły się 
także spotkania z Aleksandrem Dobą 

– gościem specjalnym Mistrzostw. Do 
dyspozycji dzieci i ich opiekunów był 

zarówno Octopus, jak i sala do bowlin-
gu. W niedzielę natomiast dzieci miały 
możliwość poznać odległą futbolowi, 
ale bardzo ciekawą dyscyplinę – dzięki 
szermierzom poznańskiej Warty po-
czuli smak prawdziwego pojedynku.

Zamachowski sędzią
Mistrzostwa zamknął mecz po-

kazowy z udziałem artystów poznań-
skich teatrów. Sędzią spotkania był 
kolejny gość specjalny – Zbigniew Za-

machowski, a przeciwnikami artystów 
– Słodka Polska, czyli Reprezentacja 

Polski Dzieci z Cukrzycą. Po wyrów-
nanej grze dzieci zwyciężyły 4:3.

Turniej pomimo problemów zwią-
zanych z zawirowaniami wokół wirusa 
okazał się po raz kolejny sukcesem. 
Wiedzeni przykładem przedstawiciele 
angielskiej drużyny zaprosili już Cu-
kierAsy na Mistrzostwa Anglii, które 
odbyć się mają w przyszłym roku.

Redakcja
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– Panie prezesie, 20 marca br. przed-
stawił Pan wójtowi Grzegorzowi 
Wojterze dwie propozycje doty-
czące trybu pracy pracowników 
w okresie zagrożenia zakażeniem 
koronawirusem. Obecnie obowią-
zuje pierwszy wariant, bo nie można 
dopuścić do stworzenia zagrożenia 
sanitarnego, jakim jest nieodebra-
nie odpadów komunalnych.

– Tak, podjąłem decyzję o podzie-
leniu załogi na dwie niezależne grupy, 
niekontaktujące się ze sobą. Jest to 
ekipa Chludowo i ekipa Suchy Las. 
Polecenia przesyłane są pracownikom 
drogą telefoniczną. Dzięki temu, gdy-
by nie daj Boże ktoś z naszej załogi 
zostałby zakażony koronawirusem, to 
kwarantanna nałożona byłaby tylko 
na część załogi, albo na załogę w Su-

chym Lesie, albo w Chludowie. I tym 
samym od mieszkańców w tej kryzy-
sowej sytuacji nadal byłyby odbierane 
odpady komunalne.

– I całe szczęście, bo trudno było-
by zorganizować odbiór odpadów, 
gdyby cała załoga była objęta kwa-
rantanną

– Tym bardziej, że na rynku dzisiaj 
ciężko znaleźć firmę, która wyręczy-
łaby spółkę, byłaby w stanie obsłużyć 
gminę. Do obsługi sprzętu, z jakiego 
korzystamy, potrzebne jest doświad-
czenie operatorów (kierowców) i wie-
dza. Nie dałoby się zorganizować pra-
cy z dnia na dzień. Na pewno byłyby 
problemy, bo nie wyobrażam sobie, 
by nie były wywożone odpady przez 
dłuższy czas. 

– A drugi wariant co zakładał?

– Podział pracowników na dwie 
grupy, tak jak w wariancie pierwszym. 
Połowa pracowników byłaby odesłana 
na 14 dni na urlopy zaległe, lub tzw. po-
stojowe (płatne 60 proc.). Po 14 dniach 
pracowałaby druga połowa pracowni-
ków, a pierwsza grupa miałaby  wolne. 
Przy takim wariancie byłoby możliwe 
tylko odebranie odpadów komunal-
nych od mieszkańców. Natomiast 
prace z regulaminu nie mogłyby być 
wykonywane. Drugi wariant był bra-
ny pod uwagę, my jesteśmy w tej kom-
fortowej sytuacji, że mamy zaplecze 
sanitarne w dwóch miejscowościach, 
po rozmowie telefonicznej z wójtem 
Grzegorzem Wojterą  podjęliśmy de-
cyzję, że wybieramy wariant pierwszy. 
Sugerowałem ten wariant, który jest 
aktualnie realizowany. 
 – Oprócz, wspomnianych pro-
cedur, spółka wprowadziła także 
wszystkie możliwe dostępne środki 
ochrony sanitarnej dla personelu, 
jak płyny do odkażania rąk, odzież 
ochronna, rękawice. 

– Zgadza się, kładziemy ogrom-
ny nacisk na bezpośrednie bezpie-
czeństwo pracowników, a pośrednio 
naszych mieszkańców. Pracują prak-
tycznie dwu-, trzyosobowe zespoły.  
Wszyscy pracownicy spółki zostali 
poinformowani o bezwzględnej ko-
nieczności używania środków ochro-
ny osobistej. Kaski i rękawice ochron-
ne były już dostępne dla pracowników 
wcześniej. Poza tym zapewniliśmy 
załodze środki dezynfekujące od 
razu, kiedy tylko pojawił się w Polsce 
koronawirus. Wszystkie pomieszcze-
nia wyposażone są w takie ochronne 
środki. Jeszcze przed ogłoszeniem 
obowiązku zakrywania twarzy, zaku-
piono dla pracowników odpowiednią 
liczbę maseczek. Taka maseczka wy-
starcza na dwie godziny, więc każdy 
z pracowników dostaje po 4-6 sztuk. 
Przekonaliśmy też załogę, by ograni-
czyli kontakty z ludźmi  po godzinach 
pracy, dla dobra nas wszystkich. 

– W trosce o bezpieczeństwo pracow-
ników zamknięto także punkt kasowy.

– Zrezygnowaliśmy z pracy kasy 
i obsługi  bezpośredniej mieszkańców. 
Na razie punkt kasowy nie będzie 
czynny, ale możliwe, że będzie  otwar-
ty po weekendzie majowym. Bezpo-
średnie kontakty zostały ograniczone, 
ponieważ nie wiemy w jakim stanie 
zdrowotnym są ludzie. Jeśli ktoś po-
trzebuje worki, może zadzwonić, my je 
wystawiamy. Jeśli chodzi o segregację, 
jest możliwość kontaktu emailowe-
go. W trosce o zdrowie pracowników 
podjąłem także decyzję o zamknięciu 
PSZOK-u do odwołania. 

– Jednak od 27 kwietnia mieszkań-
cy mogą dostarczać odpady do 
PSZOK-u. Muszą przy tym stoso-
wać się do przyjętych wytycznych. 
Jakie to są zasady?

– Prosimy mieszkańców o telefon, 
nie chcemy, aby tworzyły się kolej-
ki. Podczas rozmowy telefonicznej 
będziemy ustalać godziny, w jakich 
dany mieszkaniec będzie mógł dostar-
czyć odpady do PSZOK-u. Będziemy 
starali się wpuszczać ludzi na teren 
PSZOK-u średnio co pół godziny. 
Poza tym, na terenie PSZOK-u obo-
wiązuje maseczka ochronna i ręka-
wiczki, bo mieszkaniec sam wrzuca do 
pojemników odpady. Nie będzie więc 
możliwości wpuszczania 3-4 osób na-
raz, a tak było. Jest to utrudnienie, ale 
chcemy mieć nad tym kontrolę, chro-
nić naszych pracowników przed ewen-
tualnym zakażeniem koronawirusem. 

– A co z harmonogramem? Czy coś 
się zmieni?

– W harmonogramie nic się nie 
zmieni. Harmonogram, który był 
uzgodniony z gminą w listopadzie 
i grudniu, nadal obowiązuje. Wszyst-
ko co było, jest nadal aktualne. Jest 
wiosna i zgodnie z harmonogramem 
będziemy realizować odbiór odpadów 

„PROBLEMOW YCH”. Daty i lokali-
zacje odbioru zgodne z wyznaczonym 
harmonogramem. Pierwszy termin 
to 9.05. Jelonek, os. Grzybowe, Suchy 
Las, kolejne miejscowości zgodnie 
z harmonogramem. W poszczegól-
nych miejscowościach w określonych 
godzinach można przynieść m.in. od-
pady problemowe, w wyznaczonym 
miejscu naszego punktu będzie pra-
cownik i kierowca. Kontenery będą 
stały nisko. Nie będziemy zbierać tego, 
co gdzieś leży na chodniku. Miesz-
kańcy muszą nas też zrozumieć, że my 
zabezpieczamy się, chronimy zdrowie 
naszych pracowników.

Harmonogram można znaleźć na 
stronie internetowej: 
www.zgksuchylas.eu/harmonogramy

Rozmawiała Agata Czyżak

 

Kombinezony i maski  
od starosty poznańskiego
Wsparcie powiatu dla szpitali i służb ratowniczych w walce 
z koronawirusem

Pandemia koronawirusa oraz jej 
skutki dotknęły nas wszystkich. Naj-
bardziej narażeni na niebezpieczeń-
stwo byli jednak w minionych tygo-
dniach zwłaszcza lekarze, pielęgniarki, 
jak również pracownicy pogotowia czy 
strażacy. Tych, którzy ryzykując zdro-
wiem i życiem nieśli pomoc innym, od 
początku wspierał powiat poznański.

– Serdecznie dziękuję ludziom, którzy 
w tej ekstremalnej sytuacji wykazują się 
empatią i pokonując strach pokazują, że 
można na nich liczyć  – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański.  – Wszystkie 
nasze służby zasługują na wdzięczność 
i szacunek. Dziękuję także mieszkań-
com, którzy na różne sposoby włączają 
się w działania pomocowe – dodaje.

Tysiące masek 
i kombinezonów

Strażacy oraz ratownicy medycz-
ni otrzymali kombinezony i maski 
ochronne, które można liczyć w tysią-
cach. Kolejne zamówienia środków 
ochrony są przygotowywane na bieżą-

co. Starosta zadeklarował również go-
towość sfinansowania sprzętu diagno-
stycznego, aby zwiększyć liczbę testów 
na obecność koronawirusa i szybciej 
rozpoznawać zagrożenie.

Wsparcie dla szpitali
Samorząd wspiera także szpitale, 

w tym powiatowy szpital w Puszczyko-
wie  oraz lecznicę przy ul. Szwajcarskiej, 
w której przebywają zarażeni z całego 
regionu.

– Jesteśmy przygotowani do sytuacji 
nadzwyczajnych, które mogą wystąpić  

– mówi Jan Grabkowski. – Pieniądze 
z naszego budżetu w ramach tzw. rezer-
wy mogą być przeznaczone na poprawę 
bezpieczeństwa i konkretne działania 
związane z ochroną zdrowia.

Nieobojętne są też osoby pry-
watne. Dorota i Wojciech Pawłowscy, 
biznesmeni z Wielkopolski, przeka-
zali pół miliona złotych szpitalowi 
w Puszczykowie, który już zamó-
wił za te pieniądze środki ochrony.  

– Jestem bardzo wdzięczny za taki pięk-

ny gest. Wiem, że państwo Pawłowscy 
przekazali też kilkumilionową pomoc 
finansową dla szpitali poznańskich. 
Tym bardziej ich postawa zasługuje na 
najwyższe uznanie – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański.

Dla puszczykowskiej placówki za-
inicjowano też zbiórkę, której koordy-
natorem była tamtejsza straż pożarna. 
Na rynku miasta stanęły przyczep-
ki, w których mieszkańcy zostawiali 
środki dezynfekcji, papierowe ręczniki, 
wodę mineralną czy soki. Szpital otrzy-
mywał także to, co najbardziej potrzeb-
ne: maseczki z filtrem, jednorazowe 
kombinezony ochronne, ochraniacze 
na buty, płyny do dezynfekcji czy gogle 
ochronne.

Z pomocą mikrofirmom
Pandemia koronawirusa spowodo-

wała, że w szczególnie trudnej sytuacji 
znaleźli się przedsiębiorcy. Powiatowy 
Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków 
o udzielenie pożyczek niewielkim fir-
mom, by mogły w tak trudnym okresie 
utrzymać się na rynku. O wsparcie m.in. 
do 5 tys. mogą się ubiegać mikroprzed-
siębiorcy, którzy zatrudniają od 1 do 9 
pracowników. Szczegółowe informacje 
można uzyskać na stronie PUP https://
poznan.praca.gov.pl lub pod numerami 
telefonów: 61 8345 645 i 61 8345 696.

Telefon, epuap, mail
Od 21 kwietnia klienci Wydziału 

Komunikacji i Transportu przy ul. Jac-
kowskiego mają ponownie możliwość 
internetowego zapisu na wizytę związa-
ną z rejestracją oraz uzyskaniem upraw-
nień do kierowania pojazdami. Można 
go dokonać na www.bip.powiat.poznan.
pl/1794,rezerwacja-wizyt-przez-inter-
net. Otwarte zostały też wszystkie filie 
Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Pozostałe sprawy można załatwiać tele-
fonicznie i internetowo.

–  Załatwianie spraw urzędowych 
przez telefon, drogą elektroniczną – epu-
ap czy tradycyjną pocztą jest bardzo wy-
godne – mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Zachęcam do tego nieza-
leżnie od sytuacji.

Punkt informacyjny Starostwa działa 
pod numerem telefonu 61 8410 500. Po-
zostałe numery kontaktowe oraz adresy 
mailowe znajdują się na stronach www.
bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.
poznan.pl, na których można też znaleźć 
ważne informacje aktualizowane na bieżą-
co. Warto zajrzeć również na www.podgik.
poznan.pl. Poprzez tę witrynę można uzy-
skać dostęp do map czy danych, wypisów 
i wyrysów, a także do aplikacji i.KERG, 
i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik.

KG

WYWIAD

Specjalne procedury 
na czas pandemii
Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce szybko 
rośnie. W obliczu pandemii, by zadbać o zdrowie pracow-
ników, Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie 
wprowadził specjalne procedury dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy. O ich wdrożeniu rozmawiam z prezesem spółki 
Jerzym Świerkowskim.
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Wobec tego – na szczeblu krajo-
wym – wprowadzane są rozwiązania 
legislacyjne, które mają pomóc przed-
siębiorcom przetrwać przez ten trudny 
dla nich okres. Zaznaczyć jednak od 
razu należy, iż powyższe nie zwalnia 
przedsiębiorców z obowiązku odpo-
wiedniego reagowania na powstające 
w firmie problemy. Dlatego też pod-
jęcie odpowiednich działań, w odpo-
wiednim czasie, może pomóc wielu 
podmiotom uniknąć ogłoszenia osta-
tecznej upadłości. 

Zagrożenie 
niewypłacalnością

W sytuacji, gdy pomimo wprowa-
dzonych wewnątrz przedsiębiorstwa 

działań, takich jak: redukcja kosztów, 
ograniczenie zatrudnienia czy też 
wykorzystanie dostępnych środków 
pomocowych – nie poprawiła się jego 
sytuacja – można wówczas skorzystać 
z drogi restrukturyzacji danego pod-
miotu. Koniecznym warunkiem jest 
istnienie po stronie przedsiębiorcy, 
chcącego poddać się restrukturyzacji, 
stanu niewypłacalności lub zagroże-
nia niewypłacalnością w niedługim 
czasie.  Co do zasady, w świetle prawa 
dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utra-
cił zdolność do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych. Domniemywa się, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań pie-
niężnych, jeżeli opóźnienie w wykona-
niu zobowiązań pieniężnych przekra-
cza trzy miesiące.

Układ i sanacja
Celem restrukturyzacji jest unik-

nięcie ogłoszenia (finalnej) upadło-
ści dłużnika przez umożliwienie mu 
restrukturyzacji w drodze zawarcia 
układu z wierzycielami, a w przypadku 
postępowania sanacyjnego - również 
poprzez przeprowadzenie działań sa-
nacyjnych, przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu słusznych praw wierzycieli. 
Sam układ stanowi porozumienie 
pomiędzy dłużnikiem, a jego wierzy-
cielami co do wysokości i harmono-
gramu spłaty zobowiązań objętych 
układem.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy 
Prawo restrukturyzacyjne – restruk-
turyzację przeprowadza się w nastę-
pujących trybach postępowań re-
strukturyzacyjnych: postępowaniu 
o zatwierdzenie układu, przyspieszo-
nym postępowaniu układowym, po-
stępowaniu układowym oraz w postę-
powaniu sanacyjnym.

Postępowanie o zatwierdzenie 
układu to najszybsze i najprostsze 
z wymienionych postępowań. Umoż-
liwia zawarcie układu w wyniku sa-
modzielnego zbierania głosów wierzy-
cieli przez dłużnika bez udziału sądu. 
Dłużnik zawiera umowę o sprawowa-
nie nadzoru nad przebiegiem postępo-
wania z doradcą restrukturyzacyjnym 

i samodzielnie przygotowuje propo-
zycje układowe, samodzielnie zbiera 
głosy wierzycieli i składa wniosek o za-
twierdzenie układu przez sąd.

Przyspieszone postępowanie ukła-
dowe jest jednym ze zdecydowanie 
najczęściej występujących postępo-
wań restrukturyzacyjnych. Umożli-
wia dłużnikowi zawarcie układu po 
sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności w uproszczonym 
trybie. Wniosek o otwarcie przyspie-
szonego postępowania układowego 
sąd rozpoznaje w terminie tygodnia 
od jego złożenia. W postanowieniu 
o otwarciu przyspieszonego postępo-
wania układowego ustanawiany jest 
nadzorca sądowy, który wyraża zgodę 
na dokonywanie przez dłużnika ewen-
tualnych czynności przekraczających 
zwykły zarząd.

Postępowanie układowe umożli-
wia dłużnikowi zawarcie układu po 
sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu 
wierzytelności. Wniosek o otwarcie 
postępowania układowego sąd roz-
poznaje w terminie dwóch tygodni 
od jego złożenia. Postępowanie ukła-
dowe może być prowadzone jedynie 
w przypadku, w którym suma wierzy-
telności spornych dłużnika przekra-
cza ponad 15 proc. sumy wierzytel-
ności uprawniających do głosowania 
nad układem. W postępowaniu ukła-
dowym ustanawiany jest nadzorca 
sądowy.

Postępowanie sanacyjne wresz-
cie – to działania prawne i faktyczne, 
które zmierzają do poprawy sytuacji 
ekonomicznej dłużnika i mają na 
celu przywrócenie dłużnikowi zdol-
ności do wykonywania zobowiązań, 
przy jednoczesnej ochronie przed 
egzekucją. Postępowanie sanacyjne 
jest wszczynane na wniosek dłużnika, 
ale może być wszczęte również przez 
wierzyciela. Trwa zwykle nie krócej 
niż 12 miesięcy. W postępowaniu 
sanacyjnym sąd ustanawia zarządcę, 
a sam dłużnik może zostać pozba-
wiony prawa do wykonywania zarzą-
du nad przedsiębiorstwem. Sądy czę-
sto jednak pozostawiają dłużnikowi 
prawo do wykonywania zarządu nad 
całością lub częścią przedsiębiorstwa 

w zakresie nieprzekraczającym zwy-
kłego zarządu.

Wniosek restrukturyzacyjny
Przedmiotem składanego przez 

dłużnika wniosku restrukturyza-
cyjnego jest żądanie otwarcia po-
stępowania restrukturyzacyjnego 
(a w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu - żądanie zatwierdzenia 
układu) – w celu udzielenia ochrony 
przedsiębiorcy znajdującemu się w sy-
tuacji kryzysowej, która wynika z jego 
niewypłacalności, bądź z zagrożenia 
niewypłacalnością przed ogłosze-
niem upadłości. Dlatego też bardzo 
ważne jest, aby prawidłowo ustalić te 
obszary przedsiębiorstwa, które bez-
względnie wymagają poprawy oraz 
te, w których nie należy wprowadzać 
żadnych zmian, ponieważ funkcjonują 
prawidłowo i generują zysk. Niewąt-
pliwie wybór odpowiedniego rodzaju 
postępowania restrukturyzacyjnego 
wymaga przeprowadzenia wcześniej-
szej szczegółowej analizy prawnej 
i ekonomicznej restrukturyzowanego 
podmiotu.  

Nie zwlekaj!
Warto dodać, iż uczestnikami 

postępowania restrukturyzacyjnego, 
oprócz zadłużonego przedsiębiorcy, są 
także wierzyciele dłużnika. Dodatkowo, 
w prowadzeniu restrukturyzacji udział 
bierze także nadzorca układu, nadzor-
ca sądowy albo zarządca (w zależności 
od rodzaju wybranego postępowania), 
działający pod nadzorem sądu.

Postępowania restrukturyzacyjne 
dają ochronę przedsiębiorcom, a ich 
niewątpliwą zaletą jest zabezpieczenie 
przed postępowaniami egzekucyjny-
mi. Im wcześniej zostaną podjęte od-
powiednie działania naprawcze, tym 
większa jest szansa ich powodzenia. 
Dlatego też najlepszym momentem na 
wszczęcie takiego postępowania jest 
sytuacja, w której przedsiębiorstwo 
jest jeszcze wypłacalne, ale już wiado-
mo, że ta sytuacja w najbliższym czasie 
zmieni się na gorsze. 

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

Restrukturyzacja podmiotów 
gospodarczych jako obrona 
przed skutkami pandemii
Obecna sytuacja wywołana poprzez pandemię COVID-19 
powoduje, że wielu przedsiębiorców zaczyna mieć trud-
ności z zachowaniem płynności finansowej, co w efekcie 
prowadzi do niemożliwości regulowania przez nich należ-
nych zobowiązań.

ul.Młyńska 9/1
61-730 Poznań
tel.61 8529828
e-mail: kancelaria@maciejsojka.pl
www.maciejsojka.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ma-
cieja Sójki specjalizuje się w stałej 
obsłudze prawnej przedsiębiorstw 
oraz w działaniach chroniących 
przedsiębiorców przed upadłością

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

SPECJALISTA
GINEKOLOG  
- POŁOŻNIK

dr Karolina  
Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu  
ginekologicznego

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

tel. 600 11 66 76

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672

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

WYNAJMĘ 

MIESZKANIE 47 m2  
NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI, KUCHNI 

ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672

SALON  
FRYZJERSKI 
MIESZCZĄCY SIĘ  
NA PIĄTKOWIE

POSZUKUJE  
FRYZJERKI

729 301 347
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CO SŁYCHAĆ W GMINIE - informacje przygotowane przez Urząd Gminy Suchy Las 

Dni Gminy Suchy Las – odwołane
Szanowni Państwo!
W związku ze stanem epidemii 

koronawirusa i niemożliwością 
oceny rozwoju sytuacji w kolejnych 
dniach i miesiącach, w porozumie-
niu z Komitetem Organizacyjnym 
podjąłem decyzję o rezygnacji z Dni 
Gminy Suchy Las 2020. Nie planuje-
my również żadnych w ydarzeń alter-
naty wnych.

Dziękuję członkom Komitetu 
Organizacyjnego Dni Gminy, powo-

łanego w październiku 2019 r., którzy 
czynili starania, aby przygotować 
atrakcyjny program naszego suchole-
skiego festynu.

Dziękuję również sołtysom i prze-
wodniczącym zarządów osiedli za ich 
wkład i ciekawe pomysły uatrakcyj-
nienia Dni Gminy. Mam nadzieję, że 
tegoroczne propozycje wykorzystamy 
w kolejnym roku.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie gminy Suchy Las

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że przedsiębiorcy odczuwający skutki trudnej sytuacji gospodarczej w okresie zagro-
żenia epidemicznego, mogą składać wnioski w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski w tej sprawie 

traktowane będą priorytetowo.
Zgodnie z art. 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-

wa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrze-
żeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika 
lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z od-

setkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną.

§2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek 
za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość po-
datkowa.

Zgodnie z art. 67b §1 w/w ustawy, Organ podatkowy na wniosek podatnika 
prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, określonych w art. 67a:

1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych 

w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących po-
mocy w ramach zasady de minimis;

3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe 

lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospo-

darce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ra-

mach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowe-

go, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym intere-

sie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie §6 przez Radę 

Ministrów.
§2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, 

w przypadku wymienionym w §1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc in-
dywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych 
przepisach.

§3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, 
w przypadkach wymienionych w §1 pkt 3 lit. b–l mogą być udzielane jako pomoc 
indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzie-
lane w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

/…/
§6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określo-

ne w §1 pkt 3 lit. a–l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szczegółowe warunki 
udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze 
wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, 
mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określo-
ne w przepisach prawa wspólnotowego.

Zgodnie z art.37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowa-
niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2018 poz. 362) podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmio-
towi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświad-
czenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświad-
czenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospo-
darczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokry-
cie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz 
z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obroto-
wych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzy-
manej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicz-
nej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podano wg stanu prawnego na dzień 20.03.2020 r.

OPOWIADANIA / REKLAMA

 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

Mega promocja
– A rabat? – spytała.
– To dopiero pierwsza usługa, więc 

trudno będzie o jakąś w yjątkową zniż-
kę – odpowiedziałem. – Nie ukry wam 
jednak, że stałe klientki otrzymują 
atrakcyjne opusty. Nawet trzydzieści 
procent.

Wyraźnie się oży wiła.
– Trzydzieści procent?
– Rekordzistka nawet trzydzieści pięć – 

przypomniałem sobie. – No ale korzysta 
z naszych usług już od dwudziestu lat.

Chwilę myślała.
– Sam pan rozumie, że przyszłość to 

przyszłość, a ja chciałabym jakąś zniżkę 
otrzymać od ręki. Nie lubię przepłacać.

– Jest na to sposób. Mamy specjalną 
promocję. Wystarczy przyprowadzić kolej-
nego klienta, by dostać ekstra pięć procent. 
Co prawda z zasady odejmujemy je od ceny 
następnego zamówienia, ale w drodze wy-
jątku mógłbym uwzględnić to już teraz.

– Naprawdę? – ucieszyła się i filuternie 
zamrugała oczami. – Byłby pan tak miły?

– Oczywiście.
– A gdybym tak naraiła państwu nie 

jedną a dwie zleceniodawczynie?
– Dostałyby panie po dziesięć procent 

rabatu każda.
Wyjęła telefon z torebki.

– Cześć, kochana – powiedziała, gdy 
uzyskała połączenie. – Jestem teraz... No 
właśnie, przecież ci mówiłam, gdzie się 
wybieram. Otóż nadarza się wyjątkowa 
okazja. Taka mega promocja. Ty też mo-
głabyś dostać zniżkę, ale musiałabyś jak 
najszybciej zamówić usługę. Najlepiej 
dzisiaj. I pogadaj jeszcze z tą twoją sąsiad-
ką. Gdybyście tak zdążyły do jutra... Do-
skonale. Dziękuję ci serdecznie. Zadzwo-
nię później, to powiesz, jak ci poszło.

Zadowolona schowała telefon do to-
rebki.

– Załatwione – powiedziała. – Nie 
zdawałam sobie sprawy, że pogrzeb męża 

może być tak ekscytujący. Proszę teraz 
pokazać mi jeszcze te przecenione trumny.

Terapia małżeńska
– On w ogóle mi nie pomaga, panie 

doktorze – rzekła wzburzona kobieta. 
By wzmocnić swe słowa, oskarżycielsko 
skierowała palec w stronę męża. – Nie pa-
miętam, kiedy ostatni raz wyniósł śmieci, 
pozmywał, zrobił zakupy. Nawet pralki nie 
potrafi włączyć.

– Ciężko pracuję... – nieśmiało prze-
rwał siedzący obok mężczyzna.

– A ja to niby nie!? Po ośmiu godzinach 
harówy wracam do domu i wszystko mu-
szę zrobić sama!

Zapadła cisza.
– Powinni państwo podzielić obowiąz-

ki – zaproponował terapeuta. – Ja wiem, 
że to trudne, ale jest to jedyny sposób, by 
uniknąć sporów. Chciałbym też wysłu-
chać argumentów drugiej strony.

Mąż spojrzał na żonę.
– Ja nawet może pomógłbym jej od 

czasu do czasu – powiedział. – Ale ona 
jest nie do wytrzymania. Nigdy nie ma dla 
mnie dobrego słowa. Wciąż tylko pretensje 
i pretensje. Ileż można? Tak, przyznaję, bio-
rę nadgodziny i siedzę w pracy do późna. 
A co pan zrobiłby na moim miejscu, gdyby 
w domu czekała kolejna awantura?

– To ślepa uliczka – odparł lekarz. – 
W ten sposób tylko podsyca pan konflikt. 

Zrzucając wszystko na partnera, nie zbudu-
je się trwałych relacji. Jeśli zaś chodzi o pani 
zachowanie, mam ważną uwagę – zwrócił 
się do kobiety. - Musi pani doceniać męża, 
nawet jeśli pochwały będą na wyrost. Pro-
szę zrozumieć, że ciągłe wysłuchiwanie 
narzekania i zrzędzenia powoduje niepo-
trzebne frustracje.

– Że niby ja zrzędzę, tak!? Wiedziałam, 
że wybór terapeuty-mężczyzny nie był 
dobrym pomysłem. Kobieta na pewno by 
mnie zrozumiała.

– Staram się być obiektywny.
– Sam pan widzi – włączył się do roz-

mowy mąż. – Jak ja mam z nią wytrzymać?
Terapeuta westchnął.

– Ależ państwo jesteście uparci. Jedyne, 
co mi pozostaje w tej sytuacji, to dać pań-
stwu to. – Sięgnął pod biurko i wyjął zaku-
rzone pudełko po butach. – To powinno 
rozwiązać wszystkie problemy. Tę terapię 
stosuję w najcięższych przypadkach. Po-
maga ustalić, kto ma rację.

Małżonkowie z zainteresowaniem 
unieśli wieczko.

– Śmiało – zachęcił terapeuta. – Oba są 
nabite.

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

Kącik literacki

/PowiedzJakMnieZabijesz

26 Sucholeski.EU       kwiecień 2020      nr 4 (99)  nr 4 (99)       kwiecień 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 27



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

www.eco-cars.pl

ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH 
tel. 503 012 186, odpady@eco-cars.pl

OFERUJEMY:
 � podstawienie pojemników i kontenerów,
 � odbiór wszelkich odpadów w tym płynnych, półpłynnych, odpadów  

niebezpiecznych, 
 � transport odpadów zgodnie z przepisami ADR oraz 

Systemem Monitorowania Drogowego,
 � wystawianie stosownych dokumentów - kpo, dpo, dpr.
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