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

PODOGI - DRZWI - TARASY

DOM  
ZACZYNA SIĘ 

TUTAJ

 BEZPIECZNE WAKACJE W PUSZCZY DRAWSKIEJ!
Jeśli marzą Ci się bezpieczne wakacje z całą rodziną to koniecznie powinieneś odwiedzić 

Rezydencję nad jeziorem - Pestkownica. 
Hotel położony w środku lasu, bezpośrednio nad jeziorem, w spokojnej okolicy  
gdzie zaczerpniesz świeżego powietrza i odpoczniesz od zgiełku miasta.

  tylko 120 km od Poznania,
  ponad 50 ha terenu prywatnego wraz z jeziorami,
  atrakcje na miejscu dla dzieci i dorosłych,
  zakwaterowanie w 3 gwiazdkowym hotelu  
lub domkach nad jeziorem

  na miejscu czynny bar i restauracja

Szczegóły naszej oferty wakacyjnej znajdziesz na www.pestkownica.com.pl
Zapraszamy! +48 502 606 847, info@pestkownica.com.pl

NOWA JAKOŚĆ FRYZJERSTWA!

 � KOSMETYKA
 � KOSMETOLOGIA  

ESTETYCZNA
 � FRYZJERSTWO
 � MAKIJAŻ  

PERMANENTNY
 � MEZOTERAPIA
 � KOSMETYCZNE  

WYBIELANIE ZĘBÓW
 � MANICURE,  

PEDICURE

 � ŻEL, HYBRYDA
 � STYLIZACJA RZĘS
 � HENNA PUDROWA
 � LAMINACJA BRWI
 � MASAŻE
 � ZABIEGI NA TWARZ
 � MAKIJAŻE ŚLUBNE 

I WIECZOROWE
 � DEPILACJA
 � SOLARIUM 
 � ROLLETIC

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

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

PROFESJONALIZM 
BEZPIECZEŃSTWO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
NASZYCH USŁUG
Sterylizacja narzędzi  
w autoklawie medycznym
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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

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

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj 
z elektronicznych form obsługi Klienta

• Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego 
kontaktu z nami.
• W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, 
wprowadzamy możliwość wizyty w urzędzie przez 2 dni w tygodniu.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich 
e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie. 
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne 
rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych 
przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, moż-
na złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach 
celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego POZNAŃ – WINOGRADY:
PIT – nr tel. 61 8270118, 61 8270119, 61 8270197, 61 8270175, 61 8270275
VAT – nr tel. 61 8270118, 61 8270119, 61 8270197
CIT – nr tel. 61 8270118, 61 8270119, 61 8270197
podatek akcyzowy – nr tel. 61 8270118, 61 8270119, 61 8270197
spadki/darowizny – nr tel. 61 8270118, 61 8270119, 61 8270197
rejestracja podatników – nr tel. 61 8270320
egzekucja administracyjna – nr tel. 61 8270284, 61 8270297
rachunkowość podatkowa – nr tel. 61 8270173, 61 8270206
komórka wierzycielska – nr tel. 61 8270323
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
Więcej informacji na www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Wizyta w urzędzie 
W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 
2020 r. możliwa będzie wizyta w urzędzie skarbowym przez 2 dni w tygodniu:
• Środa od 9:00 do 15:00
• Piątek od 9:00 do 13:00 
W pozostałe dni obsługa Klienta odbywa się w jednostkach KAS poprzez 
e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie. 

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
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Szanowni Państwo!

To już setny numer naszego „Magazynu”. Z dumą oddaję go w Wasze ręce, tym 
bardziej, że od samego początku jestem jego wydawcą. I w tym miejscu chciałabym po-
dziękować Wam wszystkim, drodzy Czytelnicy i Reklamodawcy, że z nami jesteście.

Swoją drogą, z taką samą dumą skonstatowałam, że już 24 lata pracuję w su-
choleskiej prasie lokalnej. Pracę tę rozpoczęłam bowiem w 1996 r. Praktycznie całe 
moje dorosłe życie związane jest z naszą gminą!

A propos pracy, w czasach pandemii jako społeczeństwo mniej (niestety!) pracu-
jemy, a jeśli pracujemy, to często zdalnie. Więcej czasu spędzamy w domach, a gospo-
darka wyraźnie zwolniła. Dzieci i młodzież już od dłuższego czasu nie chodzą do 
szkół. Jak sobie szkoły radzą ze zdalnym nauczaniem? No cóż, to już zależy od kon-
kretnych placówek. Niektóre z nich radzą sobie bardzo dobrze. Do tych najlepszych 
należy Wyższa Szkoła Handlu i Usług oraz działające przy niej liceum. 

Jak wygląda dziś nauka w obu tych placówkach i jak najprawdopodobniej bę-
dzie wyglądała najbliższa przyszłość? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, przeczytajcie 
dwa arcyciekawe wywiady: z założycielem WSHiU Magdaleną Górską oraz dy-
rektorem liceum Ewą Krąkowską. W tajemnicy zdradzić Wam mogę na razie tyle, 
że Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła dla utalentowanej, wielkopolskiej 
młodzieży ponad milion złotych na stypendia! Pieniądze zostaną równomiernie roz-
dysponowane pomiędzy różne miejscowości w naszym regionie. Taki sprawiedliwy 
podział bardzo mi się podoba!

W czasie zarazy  inaczej działają nie tylko szkoły. Inaczej wyglądają też obrady 
naszej Rady Gminy. Rajcy spotkali się w większej niż zazwyczaj sali – rzecz jasna 
po to, żeby zasiąść w odpowiednich odległościach od siebie. Na twarzach samorzą-
dowcy mieli maseczki. Niektórzy z nich ulegli nawet swego rodzaju pandemicznej 
modzie. Zamiast zakryć usta i nosy jednobarwnymi kawałkami bawełny, wybrali 
osłony wielobarwne, w pomysłowe, fajne wzorki. Radna Joanna Radzięda miała np. 
maseczkę w różowe flamingi. I było jej z tymi flamingami do twarzy. Jak to mówią, 
ładnemu we wszystkim ładnie.

Jak zdobyć fajną maseczkę? Jak w ogóle zdobyć maseczkę? Jeśli ktoś potrafi szyć, 
to ją sobie uszyje. A jeśli nie potrafi? Jeśli do tego jest emerytem o niekoniecznie wyso-
kich dochodach? O seniorów w naszej gminie zadbała grupa społeczników, których 
wsparł Urząd Gminy. Urząd zakupił kilka tysięcy maseczek, a społecznicy zadbali, 
żeby maseczki te trafiły do właściwych ludzi.

Pomaganie jest fajne i wcale nie musi ograni-
czać się do potrzebujących z terenu naszej gminy. 
Jarosław Dudkiewicz wraz z grupą mieszkań-
ców i sympatyków osiedla Grzybowego postano-
wił pomóc ochronce „Jurek” ze Starołęki. Dlacze-
go akurat stamtąd? Bo ochronka, która od dekad 
pomaga dzieciom w potrzebie, sama znalazła się 
w tarapatach. Jeśli możecie, również wysupłajcie 
grosik. Każda pomoc się przyda.

Mieszkańcy gminy Suchy Las pomagają 
ochronce z Poznania, tymczasem pracownicy 
pogotowia ratunkowego przenieśli się z Pozna-
nia do Suchego Lasu. Od 1 kwietnia w siedzibie 
ZGK przy ul. Obornickiej stacjonuje podstawo-
wy zespół ratownictwa medycznego. Skorzystają na tej przeprowadzce nie tylko lu-
dzie z naszej gminy , ale także mieszkańcy Obornik i północy Poznania. Bo karetka 
będzie miała do nich po prostu bliżej.

Wyżej pisaliśmy, jak sobie w czasach zarazy radzą radni, jak sobie radzą nauczy-
ciele, studenci i uczniowie. A jak sobie radzą protestujący, skoro związane z pandemią 
rygory w zasadzie uniemożliwiają legalne protesty? No cóż, różnie. Jak wiemy, w War-
szawie bywało gorąco, natomiast w Suchym Lesie miał w ostatnim czasie miejsce dość 
nietypowy czarny protest. Przyodziane w czarne stroje uczestniczki, w maseczkach 
na twarzach i z plakatami w rękach, stanęły w kolejce do… „Biedronki”. Dlaczego 
akurat do tego sklepu? Jakieś nawiązanie do legislacyjnych rozwiązań z Portugalii? 
Bynajmniej.  „Biedronka” jest po prostu usytuowana w bardzo dobrym miejscu, przy 
ruchliwym skrzyżowaniu. Brawa dla organizatorek za pomysłowość.

Z wirusem kojarzą się w ostatnim czasie Chiny, nie traktujmy jednak tego kra-
ju wyłącznie jako źródła zagrożenia epidemicznego. Chiny są fascynującym krajem 
dla turystów. Na wirtualną (na razie) podróż zaprasza Was tam nasz dziennikarz 
Krzysztof Ulanowski.

Miłej podróży!
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Orkiestra Dęta z Chludowa
z Nagrodą Powiatu PoznańskiegoZA TREŚĆ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH,  

OGŁOSZEŃ I REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA

Z flamingami  
jej do twarzy

24Podzielmy się tym co możemy
i pomóżmy „Jurkowi”!

22

Doczekaliśmy się karetki!
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– Dlaczego pandemia nas zaskoczyła, 
przecież informacje z Chin napły-
wały już pod koniec ubiegłego roku?

– Żyjąc w pewnej codzienności, 
byliśmy przekonani, że rzeczywistość, 
która nas otacza, jest bardzo trwała 
i poukładana. Nasze projekty, plany 
czy marzenia były nakreślone zgod-
nie z tą rzeczywistością, bowiem była 
jedyną, jaką znaliśmy. Nie dostrzega-
liśmy jednak tego, jak ta rzeczywistość 
jest krucha i że zaledwie kilka dni 
może zmienić niemal wszystkie pro-
cesy zachodzące wokół nas.

– Z punktu widzenia przedsiębior-
ców zmiany są wręcz rewolucyjne.

– W wielu obszarach zmiany są 
bardzo głębokie i trwałe. Zmienia się 
gospodarka, nauka, edukacja, a nawet 
komunikacja. Zmieniają się nasze za-
chowania, relacje czy przyzwyczajenia. 
Zmieniła się nasza praca, a także spo-
sób spędzania wolnego czasu.

– Kiedy wrócimy do normalności?
– Zmiany te nastąpiły tak szybko, że 

do wielu osób nadal nie dociera, że po-
wrotu do dawnej normalności już nie 
ma i nie będzie, a otaczający nas świat 
ułoży się teraz na nowo. Jaki będzie, 
tego dzisiaj nie wiemy, ale na pewno 
nie będzie taki jak wcześniej.

– Jak wygląda ten nowy świat w tak 
ważnej dziedzinie, jaką jest edukacja?

– Niestety większość szkół nie pora-
dziła sobie z nową sytuacją. Rozpoczę-
ły rozpaczliwe wysyłanie prezentacji 
i zadań pocztą mailową, a dyrekcje nie-
jednokrotnie zrzucały odpowiedzial-
ność za kształcenie na wykładowców 
czy nauczycieli. W niektórych szko-
łach przybierało to trochę lepszą formę 
zamieszczania materiałów, czasem 
o wątpliwej wartości edukacyjnej, na 
platformie internetowej. Nauczyciele 
oczekiwali, że uczeń czy student prze-
robi materiał sam. Jednak studenci 
czuli się zawiedzeni, a uczniowie bez-
radni, rodzice uczniów natomiast czuli 
się sprowadzeni do roli nauczyciela, 
który po pracy spędza całe godziny na 
rozwiązywaniu zadań. Najgorsze, że 
część osób musiało za taki sposób pra-
cy szkół zapłacić, bo umowy ze szkoła-
mi czy uczelniami nie traciły ważności.

– Natomiast Wasza uczelnia sobie 
poradziła.

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
zachowała się innowacyjnie. Natych-
miast po wybuchu epidemii zakupiła 
licencję programu konferencyjnego 
w wersji przeznaczonej do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. Zakupiliśmy 
sprzęt, przeszkoliliśmy wykładowców 
i studentów. W programie tym obec-
nie prowadzone są wykłady, ćwiczenia 
i seminaria. Wszystkie zajęcia odby-
wają się z wykładowcami w wirtual-
nych salach, interaktywnie, w czasie 
rzeczywistym. Zachowaliśmy przyję-
tą na zajęciach możliwość zadawania 
pytań i budującą dyskusję. Dzięki 
temu zajęcia są tak samo ciekawe 
i w identycznym stopniu rozwijające, 
jak prowadzone w salach.

– Czyli wybraliście dobrą drogę.
– Z perspektywy czasu okazuje się, 

że to była najlepsza droga. A zakup 
oprogramowania, które kupiliśmy, 
strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj wiemy, 
że w tym systemie pracują również na-
leżące do światowej czołówki szkoły 
brytyjskie i amerykańskie.

– Można już powiedzieć, że odnieśli-
ście sukces?

– Dzięki szybkiej reakcji staliśmy 
się pierwszą uczelnią w kraju, która 
w sposób systemowy poradziła sobie 
z problemem powstałym w edukacji 
przez epidemię wirusa. Podobnie dzia-
ła nasze liceum, w którym wszystkie 
zajęcia odbywają się z nauczycielami 
na żywo, całkowicie normalnie, choć 
z wykorzystaniem internetu. To waż-
ne, że nasi uczniowie nie mieli żadne-
go przestoju w zdobywaniu wiedzy.

– Przed nami jednak kryzys. Dla 
przedsiębiorców to czas próby.

– Obserwując procesy gospodarcze, 
możemy powiedzieć, że prawdopo-
dobnie czeka nas największy kryzys 
gospodarczy od czasów drugiej wojny 
światowej. Żadna z firm nie jest na taką 
sytuację gotowa. Dla wielu przedsię-
biorstw najbliższy czas będzie trudny 
i na pewno wiele firm zakończy swoją 
działalność w dotychczasowej formie. 
Tylko firmy elastyczne, które dostosu-
ją strategię do nowej rzeczywistości, 
mają szansę na przetrwanie i sukce-
sywny rozwój.

– Trudniej będą miały nie tylko fir-
my, ale i pracownicy.

Milion złotych dla 
młodzieży z Wielkopolski
Z Magdaleną Górską, Założycielem Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu, rozmawiamy o edukacji w czasach 
pandemii. WSHiU znakomicie poradziła sobie w nowych, 
trudnych czasach, stawiając na innowacyjność, cyfryzację 
i edukację realtime online. Ogromne pieniądze trafią na 
stypendia dla zdolnej młodzieży.

fot
. A

rch
iw

um
 W

SH
iU

à

Piotr Korytkowski - prezydent Konina 

Krystian Kinastowski - prezydent Kalisza

Dariusz Kałużny - starosta turecki 

Malgorzata Wiśniewska - Zabłocka - wicestarosta średzki, Ernest Iwańczuk - starosta średzki

Magdalena Górska - Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 
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– Niewątpliwie w ciągu jedne-
go tygodnia zmienił się rynek pracy. 
Dotychczasow y rynek pracownika 
przez najbliższe lata nie powróci. 
Na rynku pracy liczyć się będzie 
profesjonalizm, dobre praktyczne 
w ykształcenie i umiejętność opano-
wania stresu.

– Czyli edukacja stanie się jeszcze 
ważniejsza niż dotąd.

– To oczywiste, że zmienia się 
również sytuacja w edukacji i nauce. 
Dobre, praktyczne wykształcenie 
będzie w cenie, bowiem będzie to 
jedyna przepustka do zdobycia lub 
zachowania dobrej pracy. Bez do-
brego wykształcenia trudno będzie 
o awans. Wzrośnie znaczenie uczelni 
niepublicznych, bowiem publiczne 
w związku z problemami budżetu, 
zaczną się mocno zmieniać i refor-
mować. Prawdopodobnie większą 
rolę będą odgrywały kredyty stu-
denckie. Czesne w krajach Europy 
Zachodniej już dzisiaj przekracza 
kwotę 500 euro miesięcznie, a w do-
brych uczelniach nawet kilkukrotnie 
więcej. Niestety takie czesne czeka 
nas również w najbliższych latach. 
Ten rok wydaje się jednym z ostat-
nich, by na dotychczasowych warun-
kach zdobyć wykształcenie.

– Będzie drożej. A studenci powrócą 
do uczelnianych budynków? 

– Jest pandemia COVID-19 i lęk 
przed zachorowaniem. Niestety, na 
tę chorobę nie ma szczepionki ani 
lekarstwa. Z tego względu uczniowie 
i studenci prawdopodobnie szybko na 
zajęcia do budynków uczelni nie wró-
cą. Jesteśmy przygotowani na każdy 
scenariusz. Choć mamy świetnie wy-
posażone sale, liczymy się z kontynu-
owaniem zajęć online.

– Czyli czeka nas epoka cyfrowej 
edukacji.

– Przeglądamy na bieżąco opra-
cowania i analizy, związane z funk-

cjonowaniem szkolnictwa w in-
nych krajach, zwłaszcza tych, gdzie 
edukacja jest na bardzo w ysokim 
poziomie. Chcemy zagwarantować 
naszym studentom jak najlepsze 
warunki kształcenia i jak najw yższy 
poziom nauczania. Obecnie najlep-
sze uczelnie na świecie mówią jed-
noznacznie: ten i najbliższy rok będą 
zapewne latami online.

– Ma to jednak pewne plusy.
– Cieszy, że jakość kształcenia 

rośnie, a dzięki zajęciom w systemie 
realtime online, możemy sięgać po 
coraz lepszą kadrę. Nie jesteśmy 
ograniczeni miejscem zamieszkania 
profesorów i czasem ich dojazdu do 
uczelni. Dzięki temu swobodnie mo-
żemy poszerzać ofertę edukacyjną 
i zapraszać do współpracy najlepszą 
kadrę naukową i dydaktyczną w kra-
ju i z zagranicy.

– Poszerzać ofertę edukacyjną?
– W nowym roku akademickim 

przybędzie kilka kierunków studiów 
i nowych specjalności. Dzięki rozwo-
jowi staliśmy się jedną z najchętniej 
wybieranych, największych niepu-
blicznych uczelni Wielkopolski.

– Jakie jeszcze zmiany czekają Was 
i inne uczelnie niepubliczne?

– Zmienia się również podejście do 
nauki. Dynamika zmian jest tak duża, 
że nauczanie tego, co było ma mniej-
szy sens, niż nauczanie tego, co jest 
dzisiaj i co będzie jutro. To właśnie do-
brzy naukowcy przez badania i analizy 
naukowe pomogą odnaleźć się społe-
czeństwu w wielu obszarach. Jeszcze 
większego znaczenia nabiorą nowe 
technologie. Słabe uczelnie zostaną 
zamknięte. Na dobrych uczelniach 
niepublicznych w większym stopniu 
rozwinie się nauka. Najważniejsze, 
że będzie miała wymiar praktyczny, 
a wyniki badań naukowych i prac 
rozwojowych będą przekładały się na 
realne wdrożenia.

WYWIADWYWIAD
à

Lidia Czechak - starosta jarociński

Karolina Krenz - kierownik wydziału oświaty, 
kultury i sportu, Tomasz Kranc - starosta 
wągrowiecki, Radosław Kubicz - sekretarz powiatu

Ryszard Jabłonowski, Feliks Łaszcz - starosta czarnkowski,  
Włodzimierz Ignasiewicz

Mariusz Witczuk - wicestarosta chodzieski, 
Mirosław Juraszek - starosta chodzieski 

Henryk Bartoszewski - starosta kościański

 Andrzej Wilkoński - starosta nowotomyski

Sylwester Chęciński - wicestarosta kolski, 
Robert Kropidłowski - starosta kolski Dionizy Jaśniewicz - starosta wrzesiński Piotr Gruszczyński - starosta gnieźnieński 

Jacek Bartkowiak - starosta słupecki Maciej Wasielewski - starosta pleszewski 
Krzysztof Nosal - starosta kaliski, Zbigniew Słodowy  
- wicestarosta kaliski

Marek Smektała - naczelnik wydziału oświaty i spraw 
społecznych, Janusz Sikora - wicestarosta gostyński Paweł Rajski - starosta ostrowski 

Dariusz Nowak - dyrektor powiatowego Centrum 
Usług Wspolnych, Rafał  Litke - starosta międzychodzki 
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SONDA 

Jak WSHiU radzi sobie ze zdalnym nauczaniem?
Łukasz Górecki 
student bezpieczeństwa 
narodowego

Każdy był zasko-
czony tą wiado-
mością o korona-
wirusie, a mimo 
to uczelnia spisała 
się, ponieważ 
szybko zorgani-

zowali zajęcia na Zoomie. Wszyst-
kie polecenia dostajemy na bieżąco, 
przekazy wane mailem. Wykładow-
cy są świetnie przygotowani do za-
jęć, prezentacje są przejrzyste i so-
lidnie zrobione, jestem pozyty wnie 
zaskoczony. 

Marta Matuszak 
studentka zarządzania 
zasobami ludzkimi

W obecnej sytu-
acji uczelnia bar-
dzo pięknie i bar-
dzo szybko sobie 
poradziła. Zajęcia 
są na bardzo wy-
sokim poziomie. 

Obserwuję jak szkoły podstawowe 
i średnie nie radzą sobie z takimi plat-
formami, więc jestem pozytywnie 
zaskoczona. Mamy kontakt z każdym 
prowadzącym, możemy się widzieć. 
Tak naprawdę nie straciliśmy żadnych 
zajęć. Można porozmawiać z wykła-
dowcami w tzw. pokojach, semina-

rium dyplomowe też jest prowadzo-
ne, naprawdę jest to fajnie wszystko  
zorganizowane. 

Marta Szufnarowska 
studentka zarządzania

Uważam, że nasza 
uczelnia zareago-
wała na stan pan-
demii profesjonal-
nie. Nie czekając 
na dalszy rozwój 
wydarzeń, władze 

podjęły decyzje o wprowadzeniu wy-
kładów online, dzięki czemu mogli-
śmy dalej uczestniczyć w wykładach. 
Właściwie nie odczuliśmy, że sytuacja 
jest nadzwyczajna. 

Wojciech Zys 
student pedagogiki 
wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej

Mamy stałe łącza, 
przepływ infor-
macji jest dobry, 
nie muszę go-
dzinę wcześniej 
wstawać i jechać 
samochodem do 

szkoły, odpalam komputer i jestem na 
uczelni. Oczywiście kontakt fizyczny, 
realne spotkania z profesorami, kadrą 
są o wiele lepsze niż zajęcia online, ale 
jak na czasy epidemii, uczelnia radzi 
sobie bardzo dobrze.

Agnieszka Sierecka 
studentka zarządzania

Szkoła bardzo do- 
brze sobie radzi 
w dobie korona-
wirusa. Ja już na- 
wet składałam nie-
oficjalny wniosek  
do szefostwa, żeby 

ten tryb utrzymywać ciągle, nawet jak 
epidemia się skończy. Nie trzeba spe-
cjalnie jechać na tę uczelnię, jest to 
bardziej elastyczne i zdecydowanie 
wygodne, żadnych większych pro-
blemów nie ma z połączeniami, także 
platforma nieźle się spisuje. Wszyst-
kie zajęcia mamy prowadzone zdal-
nie, łącznie z lektoratem, prezentacje 
przygotowywane przez wykładow-
ców są czytelne i widoczne, niemal 
wszystko wygląda tak samo, jakby-
śmy siedzieli na sali.

Artur Wojciechowski 
przewodniczący  
Samorządu  
Studenckiego

Na czas zawiesze-
nia zajęć w salach  
dydaktycznych, na- 
sza uczelnia jako  
pierwsza w Pozna- 
niu wprowadziła  
kształcenie przez  

internet z nauczycielami na ży wo. 
Wszystkie zajęcia są prowadzo-

ne zgodnie z wcześniejszym pla-
nem w formule realtime online. 
Jako przewodniczący samorządu 
w WSHiU prowadzę również in-
ternetowe spotkania samorządu 
i starostów grup. Dyskutujemy 
o najważniejszych dla studentów 
sprawach. Po rozmowie ze studen-
tami i w ykładowcami , mogę zapew-
nić, że wszyscy są bardzo zadowole-
ni z możliwości technicznych, jakie 
zapewnia nasza uczelnia. Władzom 
uczelni należą się podziękowania, 
bo dbają o szkołę i wspierają studen-
tów w ciężkich czasach. 

dr Dominika Narożna 
ekspertka  
ds. komunikacji i promocji

Jako praktyk i te- 
oretyk przyglą-
dam się temu, jak 
świetnie Wyższa 
Szkoła Handlu 
i Usług odnalazła 
się w nowej rze-

czy wistości, którą w ygenerowała 
pandemia. Jest to jedna z pierw-
szych uczelni w Polsce, która tak-
szybko i sprawnie w prowadziła 
zdalny system nauczania. Dzięki 
temu studenci, poprzez różne for-
my komunikacji, mają możliwość 
zdoby wania wiedzy.

Rozmawiała  
AGACZYK

– Nauka i badania są bardzo 
ważne, ale szkoła, także wyższa, to 
przede wszystkim miejsce, w któ-
rym młodzi ludzie powinni czuć się 
dobrze. To jeszcze w dzisiejszych 
czasach możliwe?

– Sytuacja tegorocznych maturzy-
stów jest wyjątkowo trudna. Matury 
mogą się odbyć tylko w formie pi-
semnej i nie wiemy nawet, czy kolejny, 
przesunięty termin będzie ostatecz-
nym. Cały czas zastanawiamy się nad 
tym, jak możemy pomóc młodym 
ludziom w tej trudnej sytuacji. Cała 
nasza uczelnia robi wszystko, by 
młodzież ta nie musiała rezygnować 
z swoich planów i marzeń. Obecnie 
studiowanie jest bardziej przemy-
ślane, młodzież bardziej racjonalnie 
podejmuje decyzje, ma jasno sprecy-
zowane plany. Jednak wielu młodych 
ludzi nie stać na studia. To poważny 
problem. Dlatego uruchomiłam fun-
dację, która będzie pomagać uczniom 
i studentom. Ważne jest, by w trud-
nych chwilach dać młodzieży wspar-
cie otwierające szansę na sukces.

– Na czym będzie polegać wsparcie?
– W tym roku przekażemy ponad 

milion złotych na studia dla zdolnej 
młodzieży. Ufundowaliśmy 70 sty-
pendiów po 15 tysięcy złotych. Chce-
my by młodzież z Wielkopolski miała 
równe możliwości, dlatego planujemy 
przekazać pieniądze równomiernie 
mieszkańcom różnych miejscowo-
ści w Wielkopolsce. Każdy powiat 
otrzymuje od nas dwa takie stypendia. 
Dzięki tym pieniądzom młody czło-
wiek będzie miał sfinansowane całe 
trzy lata studiów.

– Milion złotych robi wrażenie. 
Wiem, że to niejedyne wsparcie. 

– W uczelni dobrze funkcjonuje 
system stypendialny. Nasi studenci 
mogą wnioskować o stypendium 
socjalne, w ynoszące nawet 1600 

zł miesięcznie. Premiowane są do-
bre w yniki w nauce, to 500 zł mie-
sięcznie. Prócz tego młodzież może 
korzystać na dobrych warunkach 
z naszych akademików, a w trudnej 
sytuacji każdy może liczyć na wspar-
cie w postaci zapomogi sięgającej 
nawet 2 tys. zł . Dodatkowe wsparcie 
uzyskują również sportowcy i osoby 
niepełnosprawne.

– Proszę na koniec powiedzieć coś 
więcej o Waszej ofercie edukacyjnej.

– Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
w Poznaniu to nowoczesna uczelnia 
z liczącą ćwierć wieku tradycją. Ofe-
rujemy kierunki, które wiążą się z tra-
dycyjną nazwą takie jak ekonomia, 
rachunkowość i finanse, zarządzanie 
czy logistyka, ale również takie, które 
z historyczną nazwą uczelni mają nie-
wiele wspólnego, jak bezpieczeństwo 
narodowe, turystyka i rekreacja, ad-
ministracja, pedagogika wczesnosz-
kolna i przedszkolna czy dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna. Na 
wszystkie studia przyjmujemy już 
zgłoszenia chętnych. Wykładowcy 
wszystkich kierunków przygotowali 
bezpłatne, wizualnie dopracowane, 
ciekawe i angażujące webinaria. Sko-
rzystać może z nich każdy, nie tylko 
studenci naszej uczelni. Cieszą się 
one ogromnym zainteresowaniem. 
To trochę jest próbka tego, co będzie 
na studiach. Dodatkową niespo-
dzianką jest to, że każdy uczestnik 
otrzymuje zaświadczenie, podpisane 
nie tylko przez prowadzącego webi-
narium, ale również przez prof. Kami-
lę Wilczyńską, naszą panią rektor.

– To wszystko jest bardzo imponują-
ce. Co w przyszłości?

– Dalszy rozwój uczelni. Bardzo 
poważnie podchodzę do naszej misji. 
Wszystko, co robimy traktujemy jako 
nasz wkład w rozwój regionu.

Rozmawiał Jerzy Berger

WYWIAD / REKLAMA

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
tel. +48 61 843 47 96 

kom. +48 505 845 771, +48 510 056 001, 
+48 515 340 562, +48 572 350 224

rekrutacja@wshiu.pl, www.wshiu.pl
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Liceum Akademickie najlepszą inwestycją 
w naukę, rozwój i sukces młodzieży
Z Ewą Krąkowską, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu, rozmawiamy o tym, że aby stworzyć dobrą szkołę, niezbędna 
jest pasja i zaangażowanie. Taka szkoła rozkwita nawet w trudnych czasach.

– Liceum to ogromne wyzwanie. 
Pani Dyrektor, Wam się to udało. 
Jak to się robi ? 

– Recepta na dobre liceum? Kupić 
infrastrukturę, dodać cyfryzację, zna-
leźć ciekawych ludzi, dołożyć sporo 
wiedzy i ogrom wsparcia oraz wzbu-
dzić uczucia, bo bez prawdziwej pasji, 
wkładanej miłości i ogromnego zaan-
gażowania dobrego liceum nie będzie.

– Czyli Waszą misją było stworzenie 
liceum z pasją?

– Liceum Ogólnokształcące to kolej-
ny sukces WSHiU. Zbudowaliśmy do-
kładnie takie liceum jakie zamierzaliśmy. 
Naszą misją jest rozbudzać ciekawość 
uczniów, tak by mogli czerpać radość 
z uczenia się i poznawania świata. Do-
brze zbilansowany program pozwala im 
dowiadywać się, jak w poszanowaniu 
dla innych wypowiadać własne opinie 
i pielęgnować idee, aby budować własne 
kariery i nadal być indywidualnością. 

– I takich właśnie uczniów, a potem 
absolwentów wychowujecie?

– Skupiamy się na rozwoju uczniów 
– społecznym, fizycznym, emocjonal-

nym i kulturalnym, wzmocnieniu ich 
zainteresowań i wytyczeniu drogi do 
sukcesu. Każdego ucznia dobrze zna-
my. Utrzymujemy przyjacielskie rela-
cje z rodzicami. 

– Czy dobre wykształcenie musi być 
drogie?

– Postanowiliśmy, że nasze liceum 
będzie przystępne cenowo. Jedyne 
opłaty ponoszone przez rodziców 
to jednorazowe wpisowe 500 zł 
i miesięczne czesne 700 zł. Wiemy, że 
inne licea akademickie mają opłaty 
dwukrotnie wyższe, ale takie czesne 
wystarczy, a wyższe czesne nie musi 
oznaczać wyższego poziomu naucza-
nia w szkole. Zagwarantowaliśmy 
również w umowie, że czesne będzie 
niezmienne przez całe cztery lata na-
uki. Nie chcemy by rodzice obawiali 
się corocznych podwyżek. 

– Inne licea reklamują się, że mają 
małe klasy. Jak jest u Was ?

– Choć mamy niższe czesne, posia-
damy wszystkie atuty reklamowane 
przez inne licea. Nasze klasy nie prze-
kraczają 16 osób. To faktycznie ważne, 
dzięki temu nauczyciel może skoncen-
trować się indywidualnie na każdym 
z uczniów. U nas cała nauka odbywa 
się z nauczycielem, nie zadajemy prac 
domowych. Jeśli zachodzi potrzeba, 
nauczyciele organizują dodatkowe za-
jęcia, również indywidualne, aby każdy 
uczeń mógł zdobyć wiedzę z danego za-
kresu. W publicznych szkołach rodzice 
wydają spore pieniądze na korepetycje, 

w innych często płacą za zajęcia dodat-
kowe. W naszym liceum wszystkie za-
jęcia dodatkowe są w ramach czesnego 
i rodzice za takie zajęcia nie płacą.  

– Licealiści wiedzą już, co chcą robić 
w przyszłości?

– Wielu uczniów ma jasno sprecy-
zowane plany na przyszłość, dlatego 

staramy się dopasowywać zajęcia do 
ich marzeń. Atutem naszej szkoły jest 
również możliwość uczestniczenia 
w zajęciach, zgodnie z zainteresowa-
niami młodzieży. Uczniowie mogą 
chodzić na wszystkie dodatkowe zaję-
cia, nie tylko na te, które są przypisane 
do ich profilu.

– Szkoła to nie tylko nauka, ale też in-
tegracja i wzajemne relacje. W cza-
sie pandemii to chyba trudniejsze…

– Bardzo brakuje nam wspólnego 
spędzania czasu w szkole. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z młodzieżą i rodzicami.  
Mamy już sporo planów na czas po 
pandemii. Szkoła zapłaciła za im-

WYWIADAKADEMICKIE  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  WYŻSZEJ  SZKOŁY  HANDLU  I  USŁUG  W  POZNANIU
fot

. M
ac

iej
 Ł

uc
zk

ow
sk

i - 
wi

ęce
j n

a F
B/

su
ch

ole
sk

i 

fot
. A

rch
iw

um
 W

SH
iU

fot
. A

da
m

 W
aw

rz
yn

iak
 fo

toa
da

m
ix

.co
m

à

Ewa Krąkowska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

14 Sucholeski.EU       maj 2020      nr 5 (100)  nr 5 (100)       maj 2020      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 15



prezy, spektak le i w ycieczki, które 
w związku z ograniczeniami się nie 
odbyły. Prędzej czy później jednak 
wszystkie się odbędą. Latem pla-
nujemy obóz integracyjny. Zoba-
czymy, czy będzie możliwość by go 
zrealizować.

– Plusy i minusy obecnej sytuacji?
– W czasie roku szkolnego wie-

le zajęć realizowaliśmy w formach 
w yjazdow ych,  na w ycieczkach 
w muzeach, k inach, teatrach i cie-
kaw ych miejscach związanych nie 
tylko z dydaktyką. Zajęcia w ycho-
wania fizycznego są nie tylko na sali 
gimnastycznej czy w terenie, ale 
również na basenie, lodowisku czy 
stoku narciarskim. Niestety W F 

w obecnej sytuacji to samodziel-
ne ćwiczenia z aplikacją. Obecnie 
wszystkie zajęcia odby wają się 
realtime online, jednak bez żadne-
go przestoju. Dlatego nikt nie ma 
żadnych zaległości. Wszyscy rano 
siadają do komputerów i odby wają 
się normalne lekcje, identycznie 
jak w salach. Realizujemy je zgod-
nie z planem, dostosowanym do 
najnowszych przepisów. Posiada-
my uprawnienia l iceum publiczne-
go, dlatego realizujemy programy 
nauczania zgodnie z w ytycznymi 
ministerstwa. Zyskaliśmy jednak 
sporo czasu, w trakcie dnia, bo 
uczniowie nie tracą go na dojazdy 
do szkoły i do domu. Dało nam to 

możliwość uruchomienia dla chęt-
nych uczniów dodatkow ych lekcji 
językow ych z native speakerami. 

– Jakich języków uczą się u Was 
młodzi ludzie?

– Stawiamy na bardzo dobrą zna-
jomość języków. Język angielski 
na świecie nie jest traktowany jako 
obcy, dlatego jego znajomość jest 
najważniejsza. Nasi uczniowie prócz 
angielskiego uczą się dodatkowych 
języków. Oferta jest szeroka, ale więk-
szość młodzieży chętnie uczy się hisz-
pańskiego i rosyjskiego. Od września 
będzie też chiński, taka jest prośba 
naszych uczniów. 

– Dobre licea mają klasy munduro-
we, jak jest u Was? 

– Klasy mundurowe – wojskowa 
i strażacka - funkcjonują  od momen-
tu powstania liceum. Klasa wojsko-
wa jest efektem współpracy WSHiU 
z Wojewódzkim Sztabem Wojsko-
wym w Poznaniu i Wojskową Komen-
dą Uzupełnień, klasa strażacka objęta 
jest patronatem Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej, z którym Uczelnia współpracuje 
od wielu lat.

– Jesteście jedynym liceum w Polsce 
w programie Apple iPad w edukacji 
1:1 ?

– Najbliższe lata będą czasem cy-
fryzacji i rozwoju nowych technologii. 
Nasze liceum podpisało umowę z firmą 
Cortland, autoryzowanym przedstawi-

WYWIAD

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217, 61-485 Poznań
tel. tel. 61 843 47 95, 506 724 438, 502 864 817  

sekretariat@liceumwshiu.pl
www.LiceumAkademickie.pl

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I USŁUG W POZNANIU

à

WYWIAD / REKLAMA
cielem Apple w edukacji. Wdrażamy 
bowiem nowoczesny system eduka-
cyjny firmy Apple, iPad w Edukacji 1:1. 
Obecnie jedynie 400 szkół na całym 
świecie działa w tym systemie. Po wdro-
żeniu systemu dołączymy to tej elitarnej 
światowej czołówki. Obecnie jesteśmy 
jedynym liceum w Polsce, które podję-
ło takie wyzwanie. Oznacza to, że wszy-
scy uczniowie będą zdobywać wiedzę 
na sprzęcie Apple najnowszej generacji. 
Każdy z uczniów otrzymuje bezpłatnie 
iPad z klawiaturą i pen. Mamy dostęp 
do wielu aplikacji edukacyjnych Apple. 
Korzystać z tego systemu będziemy  
zarówno w domu, jak i po powrocie 
do sal lekcyjnych. W salach iPady będą 
zintegrowane z elektroniczną tablicą. 

W naszym liceum rodzice nie kupują 
żadnych podręczników, wszystko jest 
w iPadach.

– Kiedy zapisy na nowy rok szkolny?
– Rozpoczęliśmy już zapisy. Wszy-

scy chętni mogą składać dokumenty. 
Ilość miejsc jest ograniczona a zainte-
resowanie ogromne. 
 – Pani Dyrektor, proszę o krótkie 
podsumowanie. 

– Naszym celem jest sukces życio-
wy naszych uczniów. By go osiągnąć, 
muszą dobrze zdać egzamin matural-
ny. My zapewniamy doskonałe przy-
gotowanie do matury otwierające 
drogę do najlepszych uczelni w kraju 
i za granicą.

Rozmawiał Jerzy Berger
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Patrzymy na Chiny jak na jeden 
kraj, jednak populacja tego kraju jest 
trzy razy liczniejsza niż ludność Unii 
Europejskiej. Mieszkańcy Chin różnią 
się od siebie wyglądem, mówią różny-
mi językami i wyznają różne religie.

To mój drugi wyjazd do Azji. W In-
diach przygód nie brakowało. Wiem, 
że Chiny są zupełnie inne, mam na-
dzieję jednak, że i stamtąd przywiozę 
wiele wrażeń. 

Łapanie snu
Pierwsze przygody przeżywam 

już w nocnym pociągu do Warszawy. 

Pociąg jest zatłoczony, ale okazuje się, 
że da się spać na korytarzu na stojąco. 
Trzeba tylko oprzeć głowę o okno. Po-
lecam, gdybyście znaleźli się w podob-
nej sytuacji.

Ale to nie koniec wrażeń. Nad ranem, 
kiedy dojeżdżamy już do granic Warsza-
wy, zaczepia mnie grupka „kiboli wyklę-
tych” – na łydkach mają wydziarane ko-
twice, a na rękawach klubowe naszywki. 
Szybko tłumaczę, skąd jestem i przede 
wszystkim, że nie ze stolicy. Wygląda 
na to, że moi nowi znajomi trzymają 
sztamę z naszymi kibolami, bo unikam 
pobicia, choć kiedy przyznaję się, że 
lecę z Okęcia do Chin, przez moment 
robi się groźnie. Trudno przecież uznać 
kogoś takiego za swojaka.

Emocji jest więc dużo, a porządnie 
odespać mogę dopiero na lotnisku 
przesiadkowym w Dubaju. W tamtej-
szym terminalu ,,rosną” sztuczne pal-
my, a pod nimi ustawiono wygodne 
fotele-leżanki.

Do Pekinu docieramy późnym po-
południem, a ponieważ w Polsce jest 
sześć godzin wcześniej, mam jeszcze 
sporo sił. Po zameldowaniu się w hote-
lu wyruszam na przechadzkę po jego 
okolicy. Stolica Chin wydaje mi się 
podobna do dużych miast w Europie 
Zachodniej: szerokie trotuary, wieżow-
ce i dużo młodzieży poszukującej wie-
czornych wrażeń. A na ulicach masę 
nowych samochodów: zachodnich, ko-
reańskich lub japońskich. Kiedyś Chiny  

kojarzyły się głównie z ruchem rowe-
rowym. Jednośladów nie brakuje i dziś, 
jednak najczęściej są to skutery, a jeśli 
rowery, to nierzadko z silnikiem elek-
trycznym. Przechodząc przez jezdnię 
trzeba mieć więc oczy dookoła głowy, 
bo rowerzysta czy osoba kierująca elek-
trycznym skuterem potrafią wyłonić się 
znikąd. Nagle i w absolutnej ciszy.

Oaza wolności
W hotelu odpalam Facebooka, żeby 

podzielić się wrażeniami ze znajomymi. 
A raczej próbuję odpalić, bo nic z tego 
nie wychodzi. No tak, coś mi się kołacze 
po głowie, że komunistyczny reżim już 
jakiś czas temu zablokował ten imperia-
listyczny portal społecznościowy. Odpa-
lam Google, żeby się upewnić, a raczej… 
próbuję odpalić. Też są zablokowane. Na 
szczęście z Wikipedii da się korzystać 
bez pośrednictwa wyszukiwarki…

Przed zaśnięciem biorę prysznic, 
starając się nie napić przez przypadek 
wody z kranu. Chiny nie Indie i po-
dobno w tutejszej kranówce nie ma 
ameby, ale strzeżonego… Nawet zęby 
myję wodą mineralną.

Zwiedzanie miasta zaczynamy od 
placu Niebiańskiego Spokoju. Ponad 
ćwierć wieku temu, kiedy w Polsce 
upadał komunizm, chińska armia 
strzelała tu z ostrej broni do manife-
stantów. W państwie środka do dziś jest 
to temat zakazany, więc młodzi ludzie 
i duża część mieszkańców prowincji 
nic o tej dramatycznej historii nie wie. 
Pomimo to, żeby wejść na plac, trzeba 
przejść przez punkt kontrolny i dać się 
przeszukać mundurowym. A potem 
już można spokojnie zająć się fotogra-
fowaniem wielkiego portretu Mao, 
a także i samemu pozować do zdjęć, bo 
wielu chińskich turystów z mniejszych 
miejscowości nigdy w życiu nie widzia-
ło jeszcze Europejczyków.

Niedaleko od placu rozpościera 
się Zakazane Miasto, gdzie kiedyś re-
zydowali cesarze Chin. Wcale im nie 
zazdroszczę, bo kolejne bramy, pawilo-
ny i dziedzińce wydają się spod jednej 
sztancy. Do tego niemal nie ma tu zie-
leni, poza niewielkim ogrodem na sa-
mym końcu. Cesarze nie bez podstaw 
obawiali się, że drzewa mogą posłużyć 
za osłonę dla zabójców.

Klimat Azji
Nieco podobny do Zakazanego 

Miasta (choć zajmuje mniejszą po-
wierzchnię) jest buddyjski zespół 
klasztorny zwany świątynią Lamy. 
Można tam dziś zobaczyć modlących 
się tubylców, choć buddyści wcale nie 
stanowią większości w kraju, który 
przez dekady komunistycznych rzą-
dów uległ w dużym stopniu ateizacji.

Zaraz za cesarską rezydencją 
wznosi się wzgórze parkowe. Warto 
tam wejść, bo na wierzchołku znajdu-
je się punkt widokowy, skąd można 
podziwiać z lotu ptaka nie tylko kom-
pleks pałacowy, ale i niemal cały Pekin.

Lepiej od Zakazanego Miasta pre-
zentuje się tzw. Pałac Letni, czyli kom-
pleks parkowo-pałacowy rozciągający 
się nad sztucznym jeziorem Kunming. 
Na brzegu akwenu cesarzowa Cixi ka-
zała zbudować statek z marmuru. Wład-
czyni do historii przeszła jako osoba, któ-
ra zrujnowała cesarski skarbiec…

Jeżeli jednak chcesz poczuć prawdzi-
wy klimat Azji, udaj się do dzielnicy hu-
tongów, czyli tradycyjnych, parterowych 
budynków. Tym bardziej, że budynków 
tych coraz mniej, bo władze wyburzają 
historyczną zabudowę, robiąc miejsce 
pod nowe drapacze chmur. Wąskimi 
uliczkami najlepiej przemieszczać się 
pieszo, uważając jednak na samochody 
i riksze (chodniki raz są, a raz ich nie ma).

Będąc w Pekinie nie można nie po-
jechać na Wielki Mur. Przez większą 
część drogi, aż do stóp gór, jedzie się 
przez coś podobnego do poznańskiej 
dzielnicy Rataje. Sam mur zaś to pro-
wadzące na grań, ogrodzone po bo-
kach schody z wysokimi, niewygodny-
mi stopniami. Czuję się tam trochę jak 
w naszych Karkonoszach, tyle że jest 
mi o wiele cieplej.

Bazar szkieletów
Xi’an to stara stolica Chin, porów-

nywana czasem z naszym Krakowem. 
Miasto otoczone jest zabytkowym 
murem obronnym, na tyle szerokim, 
że miejscowi nie tylko po nim chodzą, 
ale i jeżdżą rowerami. Dla turystów 
główną atrakcję w okolicy Xi’an stano-
wi jednak Terakotowa Armia, czyli ty-
siące glinianych figur i żołnierzy, strze-
gących grobowca Pierwszego Cesarza.

PODRÓŻEPODRÓŻE

Terasy ryżowe z lotu ptaka
Nie wiadomo, kiedy pandemia się skończy i znów zacznie-
my wyjeżdżać za granicę. A kiedy nawet już będziemy 
jeździć do Grecji czy Tunezji, wielu z nas wciąż będzie się 
zapewne wzdragać przed podróżą do Chin. To stamtąd 
przywędrował wszak do nas wirus. Tymczasem Chiny to 
kraj wart zobaczenia. Byłem tam trzy lata przed pandemią. 
Was zapraszam na razie w podróż wirtualną.

W samym mieście, zamieszkałym 
m.in. przez muzułmanów z mniejszo-
ści Hui, warto też zajrzeć do ogrodu 
okalającego Wielki Meczet. Ogród 
stanowi oazę ciszy i spokoju. W prze-
ciwieństwie do ciągnącego się nieopo-
dal, zatłoczonego bazaru, na którym 
muzułmańscy kupcy oferują potrawy 
z baraniny. Widok  baranich czaszek 
i szkieletów odbiera mi jednak apetyt.

Bardziej niż Xi’an podoba mi się Gu-
ilin na południu kraju. I znów czuję się jak 
w którymś z miast Europy Zachodniej. 
Nad wodą rozciąga się ładny park. Liczni 
spacerowicze zatrzymują się, żeby zrobić 
zdjęcie dwóm słynnym pagodom lub 
posłuchać muzyki na żywo.

Jeszcze ładniej jest w okolicach 
miasta, np. w wiosce Ping’an w Górach 
Południowochińskich. Dojeżdża się 
tam niewielkim autobusem po wą-
skich, krętych, górskich drogach, mija-
jąc po drodze bambusowe i palmowe 
zagajniki. A potem już idzie pieszo. 
Mieszkańcy z mniejszości etnicznej 
Zhuang wzbogacili się na turystach 
i wybudowali nowe domy, ale drew-
niana architektura ma swój styl. 

W wiosce można miło spędzić czas 
kupując pamiątki – miejscowi mają 
talent do handlu i targują się z dużym 
wdziękiem. Jeszcze milsza jest jednak 
wycieczka trasą turystyczną biegnącą 
ponad wsią. Widok z lotu ptaka na ry-
żowe terasy wart jest wysiłku.

W krainie mogotów
W okolicy Guilin warto zajrzeć też 

do górskiego miasteczka Yangshuo. 
Najlepiej popłynąć tam statkiem, bo 
rzeka Li toczy swoje wody u stóp 
mogotów, czyli wysokich, stromych 
wzgórz o kopulastych lub stożkowych 
kształtach. Proces krasowienia w sub-
tropikalnym klimacie następuje szyb-
ciej, a efektem jest wyjątkowo malow-
niczy krajobraz.

Yangshuo położone jest w dolinie 
wśród mogotów, jednak turyści naj-
częściej wybierają się nie na górskie 
wycieczki, lecz na zakupy w okolicach 
ulicy West. Poza sklepikami jest tam 
masę restauracyjek, nie tylko chińskich, 
ale także tajskich, włoskich i innych.

W niemieckiej piwiarni pracuje 
rodowity Niemiec, który przyjechał tu 
na rok, ale mieszka tu już trzy lata.

– Najgorsze jest przedłużanie 
pozwolenia na pracę – śmieje się. – 
W miejscowym urzędzie ds. obco-
krajowców nie znają żadnego języka 
obcego, więc za każdym razem muszę 
siedzieć tam tak długo, aż ich zmęczę 
i podpiszą mi co trzeba.

W hinduskiej knajpce zaczepia mnie 
Chińczyk o dość ponurym wyglądzie. 
Zachowuje się jednak przyjaźnie.

– Skąd jesteś? – pyta, zupełnie jak ci 
kibole w pociągu.

– Z Polski – odpowiadam.
– My też nie lubimy Rosjan – za-

pewnia od razu. 
– A dlaczego? – dociekam, z czystej 

ciekawości.
– Są agresywni, a poza tym zabrali 

nam kawałek terytorium – wyjaśnia.
– A u nas rządzili, zupełnie jak 

Chińczycy w Tybecie – prowokuję, ale 
mój nowy znajomy nie rozumie lub 
udaje, że nie rozumie.

Chińczycy może i nie lubią Rosjan, 
nie jest natomiast prawdą, że przepadają 
za psami. W północnych Chinach jada 
się raczej wołowinę, wieprzowinę lub 
kurczaka. W niewielkich ilościach, z do-
datkiem warzyw. Psinę, choć gównie od 
święta, spożywa się natomiast wciąż na 
południu, w okolicach Kantonu. Po-
dobno zwyczaj ten już zanika, jednak na 
targowisku w Yangshuo wciąż można 
zobaczyć wiszące, oskórowane psy…

Ponieważ jednak na takie widoki 
nie mam ochoty, zamiast iść na targ, 
decyduję się przebiec. W planach 
mam półgodzinną przebieżkę przed 
śniadaniem, jednak uliczki Yangshuo 
okazują się bardziej poplątane niż mi 
się wydawało i w efekcie błądzę. Bie-
gam, coraz bardziej zdenerwowany, 
przez półtorej godziny. Co gorsza, py-
tani o drogę tubylcy pokazują mi róż-
ne kierunki. Kiedy w końcu trafiam 
w okolice mojego hotelu, akurat zaczy-
na lać tropikalna ulewa…

Rekiny Hongkongu
Przejazd z Guilin do Kantonu sam 

w sobie jest atrakcją, bo szybki pociąg 
pędzi blisko ćwierć tysiąca km/godz. 
Sam Kanton uchodzi za metropolię 
jeszcze bardziej nowoczesną niż Pekin. 
I faktycznie, miasto jest wprost najeżone 
drapaczami chmur. Canton Tower strze-
la w niebo na 600 m i jest drugą najwyż-
szą wieżą telewizyjną na świecie. Gmach 
Międzynarodowego Centrum Finan-

sowego ma wprawdzie tylko 440 m wy-
sokości, ale i tak jest niemal dwukrotnie 
wyższy niż Pałac Kultury w Warszawie.

Na szczęście i tu znajdzie się oazę 
spokoju. Na wyspie Shamian można 
pospacerować po ładnym parku roz-
ciągającym się nad brzegiem rzeki 
Perłowej, robić zdjęcia fantazyjnym 
rzeźbom czy po prostu podziwiać ko-
lonialną architekturę.

Wyjazd do Hongkongu, skąd mam 
lot powrotny, to poważna sprawa. Bo 
choć na każdym dworcu kolejowym 
w Chinach czeka was kontrola baga-
żu, to jest to w dużej mierze kontrola 
udawana. Hongkong, choć od 1997 r. 
formalnie należy do Chin, zachował 
swoją odrębność: walutę, gospodarkę 
wolnorynkową, wolność słowa i de-
mokratyczne wybory. Przekraczając 
granicę chińsko-hongkońską musisz 
się więc liczyć ze skrupulatnym spraw-
dzaniem dokumentów.

Za to na miejscu oddycha się jakoś 
inaczej i wcale nie chodzi tu o brak 
smogu. Ludzie w większości mówią 
po angielsku. Na lokalnym bazarze 
Chińczycy mijają się z czarnoskórymi, 
muzułmankami w chustach, Euro-
pejczykami i Amerykanami. Coś jak 

Wieża Babel, tyle że tutaj wszyscy się 
dogadują, a wspólnym językiem jest 
dolar hongkoński.

Na szczęście plaża jest darmo-
wa. Tabliczka informuje, że zatoczka 
oddzielona jest od otwartego morza 
siatką, więc rekinów w pobliżu brzegu 
raczej nie powinno być. Hm, ,,raczej”. 
No, ale nic, następna okazja, żeby po-
pływać w Morzu Południowochiń-
skim może się tak szybko nie powtó-
rzyć. Wchodzę więc i płynę.

Krzysztof Ulanowski 

Świątynia Rodziny Chen w Kantonie

Mogoty nad rzeką Li Terakotowa Armia w okolicy Xi’an

Marmurowy statek cesarzowej 
Cixi na jeziorze Kunming 

Żaglówka w Hongkongu Zaułek w wiosce Ping’an

Wielki Mur w pobliżu Pekinu
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– W moim przekonaniu pani Koźlic-
ka jest osobą godną tego, by dała sobie 
drugą szansę – wyraziła przekonanie 
radna Wiesława Prycińska. – Chciała-
bym pracować pod przewodnictwem 
takiej osoby, byłoby mi bardzo miło – 
zakończyła.

– Radni mają miesiąc na rozmowy, 
do tematu wrócimy – podsumowała 
przewodnicząca Anna Ankiewicz.

Nadszedł czas na informacje wójta 
gminy. Jako pierwszy zabrał głos wice-
wójt Marcin Buliński.

– Trwa budowa sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 2 – rozpoczął 
włodarz. – Rozpoczęły się prace przy 
poszerzaniu ulicy Lipowej w Suchym 
Lesie. Zakończyły się natomiast prace 
przy Starym Barze w Chludowie. Kon-
tynuujemy budowę ciągów pieszych 
i rowerowych w ramach budowy wę-
złów w Golęczewie i Chludowie. Na-
dal modernizujemy budynek dworca 
w Złotnikach.

Wyłudzenie danych?
Wójt Grzegorz Wojtera dodatkowo 

przedstawił informacje na temat maila, 
który otrzymał zarówno Urząd Gminy, 
jak i inne samorządy w kraju.

– Nie wiadomo, kto wysłał maila, 
oficjalnie Poczta Polska – rozpoczął 
gospodarz gminy. – Chodzi rzecz jasna 
o przekazanie danych na temat wybor-
ców. Odpisaliśmy, że pismo nie spełnia 
wymogów wymaganych przed kodeks 
wyborczy. Równolegle wysłaliśmy py-
tanie do głównego inspektora danych 
osobowych, by ten wyjaśnił, czy rze-
czone pismo nie posiada znamion wy-
łudzenia danych osobowych. Wiem, że 
samorządy zareagowały różnie: część 
tak samo jak my, inne zwróciły się do 
prokuratury, jeszcze inne zignorowa-
ły pismo, a są i takie, które rozpoczęły 
procedurę przygotowywania danych 
do wysyłki.

W ramach informacji przewodni-
czącej Rady Gminy, Anna Ankiewicz 
wspomniała m.in. o szeregu wniosków 
od firm o zwolnienie z podatku. Ma to 
oczywiście związek z pandemią.

W ramach informacji przewodni-
czących komisji stałych, jako pierwszy 
zabrał głos radny Maciej Jankowiak, 
szefujący Komisji Rewizyjnej.

– Rozpoczęliśmy pracę nad budże-
tem gminy Suchy Las – poinformował. 

– Przygotowujemy się też do wyrażenia 
opinii w sprawie absolutorium dla wójta.

Iwona Koźlicka z Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji wyjawiła, że 
w związku z otrzymanymi petycjami 
komisja zwróciła się do Straży Gmin-
nej o raport.

– Obecnie na ten raport oczekujemy 
– podsumowała.

– Nasza komisja w tym miesiącu się 
nie spotkała, ale mailowo zbieraliśmy 
informacje i opinie w sprawach, o któ-
rych Rada Gminy miała obradować 

– poinformował radny Marian Bajer, 
przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Spraw Komunalnych.

Czyste maski
– Mieszkańcy ulicy Promienistej 

dwukrotnie wnioskowali o wprowadze-
nie na tej ulicy ruchu jednokierunkowe-
go – odczytała petycję przewodnicząca 
rady Anna Ankiewicz. – Odpowiedź 
była lapidarna i niejednoznaczna. Bar-
dzo proszę o udzielenie jednoznacznej 
odpowiedzi – apelował do wójta autor 
interpelacji Michał Przybylski

W ramach wolnych głosów i wnio-
sków radny Zbigniew Hącia wyraził 
swój niepokój w związku z brakiem 
możliwości czyszczenia na Krzesi-
nach maseczek tlenowych, używanych 
przez strażaków.

– Z uwag na zagrożenie koronawi-
rusem nie można zawieźć maseczek 
do czyszczenia, tymczasem z uwagi na 
zagrożenie przeciwpożarowe strażacy 
powinni być porządnie wyposażeni – 
wskazywał.

Radny Marian Bajer zwrócił uwagę, 
że dane wyborców są zdeponowane 
w urzędzie, ale nie są własnością urzędu.

– Właścicielem jest dana osoba – za-
znaczył.

– Zawsze gmina prowadziła rejestr 
wyborców – odparł wójt Wojtera. – 
Dane zostają wykorzystane w procesie 
wyborczym na podstawie kodeksu wy-
borczego. Dziś natomiast dostaliśmy 
kilkanaście wniosków od mieszkań-
ców, by ich danych nie przekazywać 
nieuprawnionemu podmiotowi. Zga-
dzamy się z tymi wnioskami. Dodam, 
że do jutra, do 24 kwietnia mielibyśmy 
przekazać listy, tymczasem dopisywać 
się do list można do 7 maja. Uspokoję 
wszystkich państwa, że dane nie zosta-
ną przekazane – podsumował.

Gospodarz gminy zapewnił też, że 
to nie jest tak, że Krzesiny nie nadążają 
z przyjmowaniem masek do czyszczenia.

– Maski faktycznie nie są przyjmo-
wane, ale dotyczy to również jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej – nadmie-
nił. – Zalecane jest mycie masek ciepłą 
wodą z mydłem. Zresztą urządzenie 
myje maski w temperaturze 40 stopni, 
a jak wiadomo, nie jest to temperatura, 
która zabija koronawirusa. Wyższe tem-
peratury uszkadzałyby zresztą sztuczne 
tworzywo, z którego maski są wykonane.

Na koniec wójt zapowiedział, że za 
kilka tygodni zapewne wielu radnych 
niemile projektem zmian budżeto-
wych zaskoczy.

– Musimy swoje oczekiwania po-
wściągnąć – zapowiedział. – Będziemy 
rezygnowali z wielu inwestycji i cięli 
wiele wydatków. Pytanie, czy dziś jest 
dobry czas na dyskusję na temat zaku-
pu maszyny do mycia masek, czy to za-
kup akurat najpotrzebniejszy?

– Problem z maszyną pojawił się 
zresztą jeszcze przed koronawirusem – 
zauważył radny Włodzimierz Majewski.

Oklaski i podziękowania
Już pod sam koniec sesji przewod-

nicząca Anna Ankiewicz odczytała 
jeszcze podziękowania od Anny Ohir-
ko dla wójta Grzegorza Wojtery. Wójt 
przekazał bowiem grupie wolontariu-
szy maseczki, które wolontariusze roz-
dali następnie seniorom z terenu gminy. 
Wszystko to w ramach akcji „Maseczka 
dla seniora”. Pismo zakończono hasłem 

„Razem możemy więcej”.
– Ze swojej strony chciałabym podzię-

kować panu wójtowi, sołtyskom i sołty-
som, członkom rad sołeckich, zarządów 
osiedli i przedsiębiorcom za pomoc po-
znańskim szpitalom – powiedziała już 
od siebie przewodnicząca Anna Ankie-
wicz. – Dzięki wam mogliśmy przekazać 
szpitalom tak potrzebne maseczki, sprzęt, 
a także wodę i artykuły spożywcze. Jed-

nak największe podziękowania należą się 
jednemu człowiekowi, który tę machinę 
uruchomił – zakończyła ze wzruszeniem. 

– Tym człowiekiem jest pan Arkadiusz 
Bryś z Golęczewa.

Następnie przewodnicząca Ankie-
wicz złożyła oficjalny wniosek do wójta, 
by Arkadiusza Brysia uhonorować na-
grodą Dębowego Liścia.

Na prośbę pani przewodniczącej 
zgromadzeni w tym momencie po-
wstali ze swoich miejsc i nagrodzili za-
angażowanych mieszkańców brawami.

– Przez wrodzoną skromność pani 
Anna nie wymieniła siebie, a przecież 
doskonale wiem, że sama pomagała, 
uczestniczyła w zbiórkach – zwróciła 
uwagę radna Joanna Pągowska. – Mo-
gła spędzać czas w domu, w ogródku, 
a wciąż ją widziałam w samochodzie 
z darami. Również jej należą się okla-
ski! – podkreśliła.

Znów zabrzmiały brawa, a kiedy 
przebrzmiały, Anna Ankiewicz po-
nownie wzięła mikrofon do ręki.

– Dziękuję, to jest przecież natural-
ne – odparła, coraz bardziej wzruszona.

I – zanim zamknęła sesję – zaapelo-
wała jeszcze, by kupować produkty od 
lokalnych przedsiębiorców.

Krzysztof Ulanowski

Z flamingami jej do twarzy
Sesja w czasach zarazy musiała wyglądać inaczej. Inne było 
miejsce obrad, nieco inny też przyodziewek samorządow-
ców, którzy – zgodnie z przepisami – pozasłaniali twarze. 
Także część uchwał i wniosków miała bardziej lub mniej 
bezpośredni związek z koronawirusem.

W marcu, z uwagi na pandemię, Rada 
Gminy nie spotkała się. W kwietniu rajcy 
spotkali się, ale nie w sali sesyjnej „Octo-
pusa”, lecz w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej. Chodziło rzecz jasna o zachowane 
odstępów. Wszystkich piętnastu radnych 
miało też na twarzach maseczki. Na 
przykładzie naszych samorządowców 
widać, że tworzy się już coś w rodzaju 
pandemicznej mody. Wielu rajców miało 
bowiem okrycia twarzy z jakimś wzorem. 
Radna Joanna Radzięda na przykład zde-
cydowała się na maseczkę ozdobioną wi-
zerunkami różowych flamingów.

Jednomyślność rajców
Na początku Wysoka Rada zajęła 

się uzupełnieniem porządku sesji o do-

datkowy punkt. W związku z powsta-
niem nowego klubu należało bowiem 
zmienić skład Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. W sprawie uzupełnienia 
porządku obrad rajcy zagłosowali jed-
nomyślnie.

Jednomyślnie przyjęto też protokół 
z lutego br.

W dalszej kolejności radni zajęli 
się projektem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
Biedruska, dla działek o numerach 
333/1-5. Również w tym przypadku 
zagłosowano jednomyślnie.

Pandemia miała wpływ nie tyko na 
miejsce obrad, ale także na treść głoso-
wanych projektów. Zaraz po przyjęciu 
planu dla Biedruska, rajcy pochylili 

się bowiem nad projektem uchwały 
o zwolnieniu z podatku od nierucho-
mości dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa została w związku 
z COVID-19 zachwiana.

– Opinia naszej komisji jest pozy-
tywna – poinformowała przewod-
nicząca Joanna Pągowska z Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego.

– Projekt ma jednak inną treść niż 
proponowany pierwotnie, stąd suge-
stia radcy prawnego, żeby wójt zgłosił 
poprawkę – wskazała przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Ankiewicz.

– A przy okazji chcę zabrać głos – 
powstał ze swojego miejsca wójt Grze-
gorz Wojtera. – Chciałbym zwrócić 
uwagę, że nasza propozycja należy do 
najodważniejszych na terenie powiatu 
poznańskiego! – podkreślił.

Uchwałę zwalniającą przedsiębior-
ców z podatku Wysoka Rada przyjęła 
jednomyślnie.

Podobnie wyglądało głosowanie 
nad uchwałą zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalania zasad i wysokości 
dotacji celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki i kluby dziecięce.

Ratują zabytki
W sprawie projektu uchwały o przy-

znaniu dotacji na remont zabytkowego 
budynku mieszkalnego w Golęczewie 
głos zabrał radny Marian Bajer, prze-
wodniczący Komisji Porządku Publicz-
nego, Ochrony Środowiska i Spraw Ko-
munalnych.

– Wszyscy członkowie komisji byli 
za tym, aby tę dotację przyznać – za-
znaczył przewodniczący.

Zaraz potem okazało się, że opinię 
komisji podziela cała Rada Gminy.

W ciągu kilku kolejnych minut 
sytuacja powtórzyła się jeszcze cztero-
krotnie, bo głosowano w sprawie dota-
cji na remont trzech kolejnych zabyt-
kowych budynków mieszkalnych w tej 
samej miejscowości, a także budynku 
sali tanecznej przy dawnym zajeździe, 
również w Golęczewie.

Po Golęczewie nadszedł czas na 
Suchy Las. Tym razem Wysoka Rada 
jednomyślnie przyjęła uchwałę w spra-
wie dotacji na remont dachu budynku 
wielorodzinnego.

Do dłuższej dyskusji doszło przy oka-
zji głosowania w sprawie dotacji na remont 
kolejnego obiektu – w Chludowie. Chodzi 
o sztuczną grotę na terenie parku. W tym 
przypadku nie chodziło o sprzeciw wobec 
samej idei, co o środki finansowe.

– To unikalny zabytek na terenie 
Polski, są tylko dwie takie groty w Pol-
sce: u nas i na Pomorzu – poinformo-
wał radny Zbigniew Hącia. – Postaraj-
my się znaleźć środki – apelował.

I większość radnych przekonał.
– Każdy zabytek jest godny uwagi – 

pokiwała głową przewodnicząca Anna 
Ankiewicz.

Ostatecznie 14 rajców zagłosowało 
za. Wstrzymała się tylko radna Joanna 
Radzięda.

Strategia z zaskoczenia
Projekt uchwały o przystąpieniu 

do prac nad strategią rozwoju gminy 
na lata 2021-2030 w dość nietypowy 
sposób przedstawiła wspomniana 
wyżej radna Joanna Radzięda, która 
pełni funkcję przewodniczącej Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych.

– Uznaliśmy, że nie będziemy jako 
komisja opiniować tego projektu 
uchwały, bo zostaliśmy nim zaskoczeni 

– oznajmiła.
Ostatecznie uchwałę przyjęto dwu-

nastoma głosami. Wstrzymało się troje 
radnych: Iwona Koźlicka, Joanna Ra-
dzięda oraz Włodzimierz Majewski.

Nadszedł moment na prezentację 
projektu uchwały w sprawie przekaza-
nia wójtowi tzw. petycji antysmogowej 
w tym zakresie, w jakim winna trafić 
nie do rady, lecz do organu wykonaw-
czego. Sprawę krótko omówiła, jak się 
wkrótce okazało, już była przewodni-
cząca Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji Iwona Koźlicka, która jeszcze przed 
sesją złożyła pisemnie rezygnację z pia-
stowanej dotąd funkcji.

– Jednogłośnie stwierdziliśmy, że 
część postulatów mieści się w kompe-
tencjach wójta – sprecyzowała radna. – 
Postulaty te zostaną zatem przekazane 
wójtowi. Jednocześnie jako komisja 
zauważamy wagę i złożoność proble-
mu – zastrzegła. – Oznacza to, że nad 
problemem będą się być może musiały 
pochylić także i inne komisje – zapo-
wiedziała.

Za przekazaniem (części) petycji 
wójtowi zagłosowało trzynastu rajców. 
Wstrzymali się radni Michał Przybyl-
ski i Grzegorz Słowiński.

Ciało bez głowy
Zaraz potem uzupełniono skład 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Nową członkinią tego ciała została rad-
na Wiesława Prycińska. Za głosowało 
czternaście osób.

Problem pojawił się, kiedy próbo-
wano wybrać nowego przewodniczą-
cego. Tu padły kandydatury radnych 
Krzysztofa Łączkowskiego, Włodzi-
mierza Majewskiego i Wiesławy Pry-
cińskiej, żadna z tych osób nie wyraziła 
jednak zgody na kandydowanie.

– Może na kolejnej sesji uda się wy-
pracować jakieś rozwiązanie –rozłoży-
ła ręce radna Iwona Koźlicka.
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Wójt Grzegorz Wojtera

Krzysztof Łączkowski

Joanna Radzięda

Tomasz Sztolcman

Przewodnicząca Anna Ankiewicz

Joanna Pągowska

Iwona Koźlicka

Radosław Banaszak

Marian Bajer

Wiesława Prycińska

Maciej Jankowiak

Michał Przybylski,

Zbigniew Hącia

Robert Rozwadowski

Włodzimierz Majewski

Grzegorz Słowiński
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Podzielmy się tym co możemy 
i pomóżmy „Jurkowi”!
Mieszkańcy i przyjaciele naszej gminy pomagają dzieciom 
z ochronki „Jurek” z poznańskiej Starołęki. Akcję pomocy 
koordynuje Jarosław Dudkiewicz z osiedla Grzybowego.

Ochronka „Jurek” jest niepublicz-
ną placówką opiekuńczo-wychowaw-
czą, małym domem dziecka. Placówkę 
od prawie trzech dekad, bo od 1992 r. 
prowadzi Towarzystwo Przywraca-
nia Rodziny. Główny cel działalności 
ochronki to pomoc dziecku w po-
wrocie do rodziny naturalnej, a jeśli to 
niemożliwe, to umieszczenie dziecka 
w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej.                           

Poczucie bezpieczeństwa
W ochronce jednorazowo mieszka 

sześcioro dzieci, którymi na zmianę 
opiekują się cztery wychowawczynie 
(nazywane ciociami). Jak podkreśla 
dyrektor „Jurka” Maria Lichtańska, 
dzieci przebywają w placówce w wa-
runkach zbliżonych do rodzinnych. 

– Okres, w którym dziecko traci 
środowisko rodzinne i zostaje umiesz-
czone w placówce, jest niezwykle stre-
sujący – zwraca uwagę pani dyrektor. 

– W małej, rodzinnej placówce łatwiej 
o odzyskanie poczucia bezpieczeństwa.                                                                       

W wypadku, gdy zapada decyzja 
o pozbawieniu rodziców władzy ro-

dzicielskiej i umieszczeniu dziecka 
w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej, 
ciocie przygotowują podopiecznego 
do zaakceptowania tego faktu.

– Niekiedy sytuacje są tak trudne 
i skomplikowane, że dzieci pozostają  
w ochronce do uzyskania pełnoletno-
ści – informuje dyr. Maria Lichtań-
ska. – W takich sytuacjach placówka 
staje się dla dzieci domem rodzin-
nym – podkreśla.                                                                                          

Wychowawczynie to osoby z wyż-
szym wykształceniem pedagogicznym, 
które wraz z dziećmi gotują, sprzątają, 
pomagają w odrabianiu lekcji, przepro-
wadzają rozmowy, zajęcia psychoedu-
kacyjne, reprezentują dzieci  w sądzie, 
kontaktują się z rodzicami itp. 

Dyrektor prowadzący placówkę 
wykonuje wszystkie czynności admi-
nistracyjne, włącznie z prowadzeniem 
biura ochronki. 

Warto pomagać
Pieniądze na utrzymanie pod-

opiecznych pochodzą z dotacji przeka-
zywanej przez Urząd Miasta Poznania 

oraz z darowizn finansowych i rzeczo-
wych otrzymywanych od sponsorów. 
Tych pieniędzy jest jednak ostatnio 
mniej, jako że firmy, które dotąd były 
sponsorami, przeżywają swoje trud-
ności. Stąd potrzeba wsparcia.

A wspierać warto, jako że jak dotąd 
ochronka „Jurek” pomogła 57 dzie-
ciom, z których 16 wróciło do rodziny 
naturalnej, 17 zostało adoptowanych, 
ośmioro umieszczono w rodzinach za-
stępczych, troje zostało przeniesionych 
do innej placówki (Rodzinne Domy 
Dziecka), siedmioro usamodzielniło 
się, a sześcioro oczekuje obecnie w pla-
cówce na rozwiązanie swojej sytuacji 
życiowej. Ta szóstka to dziewczynki lub 
dziewczyny w wieku 11-18 lat.

Taka grupa wsparcia powstała już 
na osiedlu Grzybowym. Pierwsze in-
formacje o ochronce dostarczyła swo-
im sąsiadom Daria Melzer-Przybył. Jak 
członkowie grupy sami o sobie mówią, 
roznosi ich pozytywna energia, czują 
potrzebę zrobienia czegoś dobrego. 

– Grupa liczy ok. 20 osób, to miesz-
kańcy osiedla, ale nie tylko – mówi 
Jarosław Dudkiewicz. – Część z tych 
osób prowadzi własne firmy. To ważne, 
bo liczy się nie tylko chęć pomocy, ale 
i możliwości finansowe – zaznacza.

Nie tylko pieniądze
Dlaczego mieszkańcy naszej gmi-

ny chcą wspierać akurat placówkę, któ-
ra mieści się na Starołęce, po drugiej 
stronie Poznania?

– Generalnie uważamy, że lepiej 
wspierać konkretną, małą placówkę 
niż jakąś wielką, bezimienną funda-
cję – zaznacza Jarosław Dudkiewicz. 

– A o ochronce „Jurek” słyszałem już 
wcześniej. Niedawno dowiedziałem się, 
że jeden z głównych sponsorów przestał 
wspierać finansowo placówkę, bo sam 
przeżywał poważne trudności. Urząd 
Miasta Poznania też nie jest w stanie dać 
więcej pieniędzy niż daje w tej chwili. Za-
częliśmy więc rozmawiać ze sobą o tym, 
jak w tej sytuacji można pomóc.

A w jaki sposób można? Najłatwiej 
wpłacić pieniądze na podany poniżej 
numer konta. Środki finansowe bar-
dzo się ochronce przydadzą chociażby 
na opłaty stałe, np. za media. Opłaty te 
to jakieś 14-15 tys. zł rocznie. Do nie-
dawna ponosiła je fundacja, wspierana 
z kolei przez firmy. Firmy zaś z wyżej 
już podanych powodów swoje wspar-
cie wycofały.

Mieszkańcy i przyjaciele naszej 
gminy   oferują jednak również po-
moc rzeczową. Kupują i przyjmują 
w darze środki spożywcze, środ-
ki czystości, chemię gospodarczą, 
odzież czy obuwie. Ale na tym bynaj-
mniej nie koniec. 

– Kiedy np. zepsuje się żaluzja, sta-
ramy się ją naprawić – podaje przykład 
nasz rozmówca. – Przekazujemy też 
bony odzieżowe. Działa to w ten spo-
sób, że podopieczni ośrodka mogą 
w internecie zamówić nową odzież lub 
buty za konkretną sumę. Przy okazji 
zakupów ludzie kupują też środki czy-
stości, które następnie zawozimy do 
ochronki.

Co jeszcze? Jeśli sytuacja epide-
miologiczna w kraju na to pozwoli 
i dzieci będą mogły wyjechać na waka-
cje, grupa osób z naszej gminy zamie-
rza sfinansować im jakiś obóz. 

– Podzielmy się tym co możemy, 
nam nie ubędzie, a pomóc naprawdę 
możemy – podsumowuje Jarosław 
Dudkiewicz.

Jerzy Berger
Jeśli chcecie pomóc:
Towarzystwo Przywracania Rodziny 
Ochronka „Jurek” Ul. Ochota 15,  
61-367 Poznań  
Tel. 61 8750 672 
nr konta w Santander Banku 24 
1090 1362 0000 0000 3602 7296

Koordynacja pomocy:
Jarosław Dudkiewicz
jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu 
(także na fb)
tel. 666 845 466 

Stanęły w kolejce, żeby 
nie stanąć pod murem
Kolejkowe protesty przeciwko projektowi zaostrzenia usta-
wy antyaborcyjnej miały miejsce w całej Polsce. W czasie 
epidemii obowiązuje zakaz zgromadzeń, więc protestujący 
ustawiali się w kolejkach przed sklepami, zachowując prze-
pisową odległość dwóch metrów.

W Suchym Lesie taka kolejka usta-
wiła się przed „Biedronką” na rogu Su-
choleskiej i Obornickiej.

– To dobre miejsce, bo duże skrzy-
żowanie – ocenia Paulina Młodzie-
jowska, jedna z uczestniczek.

Chodzi o prawa człowieka
Nasza rozmówczyni cieszy się, że 

protest udało się szybko i sprawnie 
zorganizować, udało się też załatwić 
vlepki. Nie jest jednak do końca zado-
wolona z frekwencji.

– Przyszło około piętnastu osób, je-
stem trochę zawiedziona – przyznaje. – 
Ludzie się chyba boją, choć tu przecież 
chodzi bardziej o prawa człowieka niż 
o politykę. Niewykluczone zresztą, że 
strach był większy przed wirusem niż 
przed policją, bo policja tylko raz przeje-
chała obok, a Straż Gminna zrobiła kół-
ko. Ludzie jednak wolą w czasie epidemii 
siedzieć w domach i wychodzić tylko na 
zakupy. Martwią się bardziej możliwą 
utratą pracy niż projektami ustaw – za-
stanawia się. – Tym bardziej szacunek 
dla tych, którym się jednak chciało po-
święcić tę godzinę – unosi kciuk.

– Pomysł pojawił się wieczorem, 
a wieść rozeszła się kanałami prywat-
nymi, wśród znajomych – informuje 
Joanna Mormol. – Gdyby było więcej 
czasu, a protest został zapowiedziany 
w portalach społecznościowych, było-
by zapewne więcej ludzi. Na Świętym 
Marcinie w Poznaniu ustawiła się bar-
dzo długa kolejka, było mnóstwo pro-
testujących – wskazuje.

– Dla mnie ten protest był wyzwa-
niem logistycznym, bo mam dzieci 
pod opieką – przyznaje Katarzyna 
Müllauer. – Musiałam znaleźć chwil-
kę pomiędzy odebraniem samocho-
du od mechanika a odebraniem ma-
seczek z Manufaktury. Tym bardziej 
jako kobieta jestem oburzona, że 
w sytuacji pandemii, gdy brak możli-
wości normalnego dialogu, kiedy nie 
można się spotykać, ktoś wpada na 
takie pomysły. Że za plecami myślą-
cych kobiet rząd chce narzucić nam 
swoje skrajne stanowisko w kwestii 
aborcji. A przecież ileś lat temu wy-
pracowano kompromis, który na tę 
chwilę winien zostać pozostawiony 
w niezmienionej formie, bo sytuacja 
nie pozwala na jakiekolwiek zmiany. 

Na dziś nasz kraj nie stać na inne roz-
wiązania.

Narażać na ból
Czy zatem powinno się w jakiś spo-

sób zapobiegać aborcji?
– Działania antyaborcyjne powin-

ny polegać na stworzeniu systemu 
wsparcia dla rodziców dzieci z wadami 
rozwojowymi, które to wady często są 
wykryte już na etapie ciąży – postulu-
je nasza rozmówczyni. – Winny zostać 
stworzone nowe struktury, całodobo-
we instytucje, które będą wspomagać 
takich rodziców. Bo co ma dziś zrobić 
matka z upośledzonym dzieckiem, 
którego nie można spuścić z oka? Jeśli 
do tego jest to jedno z kilkorga dzieci? 
Niestety, obecnie mamy taki system 
socjalny, że dziecko z wadą genetycz-
ną czy rozwojową to w Polsce wyrok. 
Do tego ten niezrozumiały postulat, 
żeby rodzić dzieci z niewykształconą 
czaszką, które nie mają szans przeżyć, 
świadomie narażać je na ból…

Katarzyna Müllauer zaznacza 
w tym miejscu, że sama nie jest ani zwo-
lenniczką, ani przeciwniczką aborcji.

– Natomiast każda kobieta w Polsce 
powinna mieć prawo głosu, narzuca-
nie nam, kobietom, własnych przeko-
nań jest niedopuszczalne. Kobieta po 
konsultacji z lekarzami-specjalistami 
winna samodzielnie podjąć decyzję, 
zgodnie z własnym sumieniem. I nie 
wolno jej oceniać, bo decyzja o aborcji 
to dla niej życiowa tragedia. Trzeba tę 
kobietę wesprzeć.

Na koniec nasza rozmówczyni 
podkreśla, że jako obywatelka nie za-
mierza biernie się przyglądać zmienia-
jącej się rzeczywistości politycznej.

– Jestem za ratowaniem życia, ale 
trzeba szukać rozwiązania proble-
mu, którym jest dobry system opieki 
i adopcji, a nie kryminalizacja kobiet 

– podsumowuje. – Chcą nas jako spo-
łeczeństwo postawić pod mur.

Brak edukacji
Senator Jadwiga Rotnicka nie brała 

udziału w proteście kolejkowym, ale 
uczestniczyła w wielotysięcznych czar-
nych protestach w poprzednich latach.

– Tym razem byłam w Warszawie i ja-
koś mi ten protest umknął – mówi. – Na-
tomiast jak najbardziej protestujących 
popieram, prokreacja to sprawa kobiety. 

Czy z tego należy wyciągnąć wnio-
sek, że pani senator jest zwolenniczką 
liberalizacji obecnie obowiązującej 
ustawy? Platforma Obywatelska jest 
w tej kwestii raczej dość ostrożna.

– Byłabym w stanie zaakceptować 
obecną ustawę zakładającą legalną 
aborcję w trzech wyjątkowych sytu-
acjach, gdybyśmy mieli dobrą edukację 
seksualną i zabezpieczenia w postaci 
środków antykoncepcyjnych – zastrze-
ga nasza rozmówczyni. – Tego jednak 
nie ma. W tej sytuacji tak, jestem zwo-
lenniczką liberalizacji ustawy antyabor-
cyjnej. W PO mamy na ten temat różne 
poglądy, jednak kobiety nie muszą 
czekać na to, co im powiedzą panowie 
w garniturach lub w czarnych sukien-
kach – kończy twardo.

– Mnie jest łatwiej, bo wprawdzie 
zostałam wybrana do Sejmu z ramie-
nia Koalicji Obywatelskiej, ale nie 
jestem członkinią PO – zaznacza 
posłanka Joanna Jaśkowiak. – Bra-
łam udział w poprzednich czarnych 
protestach. Wzięłabym udział także 

i w proteście kolejkowym, gdyby nie 
fakt, że w tym czasie miało miejsce po-
siedzenie Sejmu. 

Protest w czasach zarazy
Nasza rozmówczyni widziała jed-

nak zdjęcia z protestu na poznańskiej 
ulicy Święty Marcin i jako prawniczka 
uważa, że odbył się on lege artis.

– Rygory zostały zachowane; pro-
testujący mieli na twarzach maseczki 
i stali w odstępach – zwraca uwagę. – 
Cóż, takie już są formy protestów w cza-
sach zarazy: albo kolejki, albo spacery. 
Ważne, że ludzie przestrzegają reżimu 
sanitarnego i nie stwarzają zagrożenia 
dla siebie, a także dla innych.

Posłanka Katarzyna Kretkowska 
z Lewicy nie brała udziału w proteście 
z tego samego powodu, co i posłanka 
Joanna Jaśkowiak – także pracowała 
w Sejmie.

– Za to głosowałam przeciwko temu 
projektowi – zaznacza. – Gdybym była 
w tym czasie w Poznaniu, z pewnością 
wzięłabym udział w proteście kolejko-
wym na Świętym Marcinie. Zresztą or-
ganizowały go moje koleżanki, z którymi 
robiłyśmy poprzednie czarne protesty. 

A co nasza rozmówczyni sądzi 
o organizowaniu protestów w czasie 
pandemii?

– Protest kolejkowy odbył się 
z zachowaniem wszelkich rygorów – 
podkreśla posłanka. – Uczestniczki 
zachowały wymaganą odległość, a  na 
twarzach miały maseczki.

Krzysztof Ulanowski 
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Inicjatywa powstała spontanicz-
nie, z potrzeby serca, by mieszkańcy 
Poznania i okolic, Suchego Lasu mogli 
podzielić się tymi emocjami, które są 
teraz w nas wszystkich. Zrodziła się po 
to, by ludzie mogli uzewnętrznić swoje 
emocje, dać upust swojej twórczości.

Pozytywne emocje
– Powoli nasze życie wraca do 

normalności, ale ciągle żyjemy 
w cieniu koronawirusa, któy namie-
szał w naszej rzeczywistości – zauwa-
ża Agnieszka Dzierkacz, koordynator 
ds. Marketingu w firmie ACO. – Na-
dal wielu z nas potrzebuje wspar-
cia, pomocnej dłoni, serdeczności 
i uśmiechu – dodaje. 

Każdy może namalować, co tylko 
chce. Ważne, by było to coś pozytyw-
nego. Chętni mogą namalować ko-
lorowe buźki, serduszka czy optymi-
styczne myśli na specjalnym banerze, 
znajduje na ogrodzeniu przy siedzibie 
firmy ACO, przy ul. Diamentowej 7 
w Suchym Lesie. 

Jeśli ktoś nie ma możliwości, aby 
pojawić się osobiście, może wysłać 
swoje dzieło na maila marketing@
aco.com.pl.

– My następnie to wydrukujemy 
i przykleimy na baner, w imieniu tej 
osoby. Myślę, że w ciągu dwóch tygo-
dni baner będzie wypełniony pozy-
tywnymi emocjami – mówi z uśmie-
chem pani Agnieszka.

Moc uśmiechu dla szpitali
Pokolorowany przez mieszkań-

ców baner trafi do Wielospecjali-
stycznego Szpitala Miejskiego im. 
Józefa Strusia w Poznaniu. Dzięki 
temu wszystkie pozytywne emocje 
uczestników akcji będą każdego 
dnia towarzyszyły pacjentom oraz 
pracownikom szpitala, którzy walczą 
z koronawirusem. 

AGACZYK

WYDARZENIA WYDARZENIA / REKLAMA

Dla budżetu gminy 
korzystna decyzja
W maju rozpoczęła się przebudowa  skrzyżowania ulic 
Obornickiej i Młodzieżowej w Suchym Lesie. Inwestycja 
w kwietniu z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskała 
ponad 1,8 mln zł, czyli 50 proc. dofinansowania do kosz-
tów jej przeprowadzenia.

Na terenie całej aglomeracji 
poznańsk iej f undusz wesprze sa-
morządy kwotą praw ie 34 mln zł 

– poinformował poseł Bartłomiej 
Wróblewsk i . Województ wo w iel-
kopolsk ie, w t ym samym podziale, 
otrzyma 231 mln zł dodatkow ych 
środków na lokalne przedsięw zię-
cia drogowe. 

W kw ietniu poseł Wróblewsk i 
zorganizował w irtualną konfe-
rencję pośw ięconą decyzjom pre-
miera Mateusza Moraw ieck iego. 
Miał y one zw iązek ze współ f i-
nansowaniem przez FDS  budow y 
i modernizacji sieci drogowej na 
terenie aglomeracji w 2020 r. Na 
ministerialnych l istach znalazł y 
się niemal wszystk ie gminy z te-
renu aglomeracji . Wy jątk iem był 
t ylko… Poznań.

Na 49 miejscu
Poseł szczególną uwagę zwracał na 

przebudowę dwóch odcinków dróg 
powiatowych, ale wymienił także kil-
kadziesiąt inwestycji gminnych. 

Inwestycja w Suchym Lesie zna-
lazła się na 49 miejscu na liście pod-
stawowej-gminnej województwa 
wielkopolskiego. Poseł podkreślał 
przede wszystkim, „znaczenie ciągu 
komunikacyjnego w tej miejscowo-
ści, który powstanie po przebudowie 
skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. 
Młodzieżową”. 

Parlamentarzysta zauważał, że „in-
westycja ta nie tylko ułatwi ruch we-
wnątrz gminy, ale także spełni ważną 
rolę w polepszeniu płynności ruchu na 
ul. Obornickiej.

– Inwestycje te są ważne, ponie-
waż ich celem jest poprawa kom-

fortu życia mieszkańców – ocenił. – 
Sprawiają , że tańszy i łatwiejszy  jest 
transport, a także sprawniejsza staje 
się komunikacja, również publiczna. 
Każda taka lokalna inwestycja dro-
gowa, po jej realizacji, staje się swo-
istym kołem zamachow ym rozwoju 
gospodarczego terenu.

Niemal równo przed rokiem,  
9 kwietnia 2019 r. na skrzyżowaniu  
ulic Obornickiej z Młodzieżową 
zderzyła się karetka pogotowia z sa-
mochodem osobow ym. Zdarzenie 
w yglądało bardzo groźnie, choć 
uczestnicy szczęśliwie w yszli z nie-
go bez szwanku. Przypomnieć war-
to, że modernizacja skrzyżowania 
została zapisana w budżecie gminy 
na... 2019 r. 

Zamiast jednak przystąpić do re-
alizacji tego zamierzenia i obciążyć 
kosztem 3 608 194 zł budżet gminy, 
zdecydowano o zgłoszeniu tego zada-
nia do współfinansowania przez FDS 
w 2020 r.

Internet i dokumenty
Na portalu w w w.przetargi.ego-

spodarka.pl czytamy, że: „zakres za-
mówienia obejmuje m.in.: budowę 
pełnej infrastruktury drogowej (na-
wierzchnie, chodniki, zjazdy, prze-
budowa oświetlenia, kanalizacja 
deszczowa, w ycinka drzew); wpro-
wadzenie tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budow y; wprowadze-
nie stałej organizacji ruchu wraz 
z sygnalizacją świetlną zgodnie 
z zatwierdzonym projektem oraz 
uwagami starosty poznańskiego; 
próby, rozruchy, odbiory, w ykona-
nie dokumentacji pow ykonawczej, 
w tym geodezyjnej inwentaryzacji 
pow ykonawczej”.

K ierownik Tomasz Stube z Od-
działu Mediów i Komunikacji Spo-
łecznej Gabinetu Wojewody ujawnia 
detale wniosku o dofinansowanie. 
Zgodnie z nimi gmina Suchy Las 
złożyła wniosek o dofinansowanie 

zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową 
w Suchym Lesie, gmina Suchy Las” 
26 sierpnia 2019 roku. 

Z dokumentu w y nika, że  in-
west ycja pow inna być real izowana 
w terminie od 1 st ycznia 2020 r. 
do 12 grudnia 2020 r. Szacowana 
kwali f ikowana wartość przebudo-
w y w y nosi 3 608 194, 35 zł . Zgło-
szone zadanie obejmuje budowę 
drogi o długości 632 m  oraz sze-
rokości pasa ruchu 3,50 i 3,00 m. 
Ponadto, w ramach tego zadania, 
zaplanowana została: budowa 
chodnika o długości 520 m, drogi 
rowerowej o długości 302 m, dro-
gi pieszo-rowerowej o długości 40 
m, odwodnienia o długości 124 m, 
a tak że przebudowa sygnalizacji 
św ietlnej na sk rzy żowaniu, przej-
ściu dla pieszych lub na przejeź-
dzie dla rowerzystów.  

Wojewoda wspiera
Wojewoda Łukasz Mikołajczyk 

w połowie kwietnia przedstawił li-
stę zadań, które otrzymają wsparcie 
w Wielkopolsce. Łącznie w ymienił 
152 zadania, w tym 41 powiatow ych 
i 111 gminnych, co pozwoli na budo-
wę, przebudowę lub remont aż 184 
kilometrów dróg. Poziom dofinan-
sowania z FDS dla zadań powiato-
w ych i gminnych jest uzależniony 
od w ysokości dochodów konkretnej 
jednostki samorządu terytorialne-
go: im niższy dochód własny, tym 
większa wartość dofinansowania, 
przy czym maksymalne dofinan-
sowanie może w ynieść do 80 proc. 
kosztów realizacji zadania.

– Budowa lokalnych dróg to wspar-
cie dla samorządów, ale i dla gospo-
darki, do której dzięki rządowemu 
programowi trafiają miliony złotych 

– wywodził wojewoda.
Do Wielkopolski w 2020 r. napły-

nie ponad 231 mln zł.
Piotr Górski

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

Red. Adam Michalkiewicz z Radia Poznań i poseł Wróblewski 
podczas tej konferencji prasowej (odbywała się online).

Doczekaliśmy się karetki!
Od 1 kwietnia w siedzibie ZGK w Suchym Lesie przy ul. 
Obornickiej 149 stacjonuje podstawowy zespół ratownic-
twa medycznego. Załoga pracuje w trybie dwuzmiano-
wym, po 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. 
Na każdej zmianie jest dwóch ratowników medycznych.

Dla mieszkańców naszej gminy 
i okolic to z pewnością świetna wia-
domość, gdyż stały dostęp do karetki 
pogotowia z tego miejsca oznacza 
możliwość szybkiego dojazdu do osób 
potrzebujących nagłej pomocy.

Warto było czekać
Zapotrzebowanie na utworzenie 

miejsca podstacji pogotowia ratunkowe-
go na obszarze gminy Suchy Las przeja-
wiane było już od dawna. Przemawiał za 
tym fakt, iż stworzy to możliwość spraw-
niejszego udzielania niezbędnej pomocy 
mieszkańcom nie tylko naszej gminy i 
gmin sąsiednich, ale także osobom za-
mieszkującym północną część Poznania.

Jak się okazało, nie było to jednak ła-
twe przedsięwzięcie, a finalizacja samego 
procesu trwała bardzo długo, bo aż po-
nad trzy lata. Mimo wszystko warto było 
czekać, ponieważ sytuacji, w których 
niezbędny jest szybki dojazd karetki po-
gotowia, nie brakuje. Wzywana jest ona 
bowiem do różnych przypadków. 

– Często są to bóle w klatce piersio-
wej, bardzo często są to jakieś problemy 
kardiologiczne, urazy, wypadki. To są 
przykłady wizyt, które trafiają się naj-
częściej – informuje ratownik medycz-
ny Monika Szyszka. 

Średnia częstotliwość kursowania 
karetki do tej pory to 3-4 wyjazdy w cią-

gu dnia, a licząc w skali doby – 5-7. 
– Liczymy się z tym, że ta liczba się 

zwiększy, bo ostatnio ogólnie spadła 
ilość wyjazdów w związku z sytuacją 
spowodowaną pandemią koronawiru-
sa – mówi ratowniczka. – Nasza karetka 
została przeniesiona z Al. Solidarności, 
gdzie wyjazdów było faktycznie bardzo 
dużo, możemy być więc dysponowani 
także w tamten rejon. Do wizyt zawsze 
wzywana jest ta karetka, która jest naj-
bliżej. Dlatego z Suchego Lasu jesteśmy 
dysponowani np. w okolice Naramowic 
czy Podolan, ale także sąsiednich gmin. 

Kombinezon i przyłbica
W związku z trwającą epidemią nie 

trudno się domyślić, że karetka była 
wzywana również w sprawie konkret-
nych przypadków podejrzenia o zaka-
żenie koronawirusem.

– Wywiad jest zawsze bardzo skru-
pulatnie zbierany przez dyspozytorów, 
żeby uniknąć sytuacji, gdzie zespół jest 
narażony na zakażenie, bo w tym mo-
mencie my nie możemy dalej pracować, 
ani normalnie funkcjonować. Jesteśmy 
odsunięci – podkreśla Monika Szyszka. 

– Jeżeli pacjent przejawia takie objawy, 
to my otrzymujemy informację i wów-
czas w pełni zabezpieczeni musimy do 
takiej osoby pojechać. To są kombine-
zony, to są maski, gogle bądź przyłbice.

A jeśli u kogoś faktycznie zostanie 
zdiagnozowana choroba COVID-19?

– Osoba z objawami zabierana jest 
do szpitala przy ul. Szwajcarskiej, który 
w całości przekształcony jest na zakaź-
ny. Tam dopiero pobierane są wymazy, 
robione są testy – tłumaczy ratownicz-
ka. – Jakie są dalsze losy takiego pacjen-
ta, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. 
Tych pacjentów jest dużo. Sprawą zaj-
muje się dalej sanepid, który powiada-
mia bliskich tej osoby. 

Dziesięciu wspaniałych
W skład zespołu ratownictwa me-

dycznego stacjonującego w Suchym 
Lesie wchodzi siedem stałych osób, 
które na tej podstacji funkcjonują na co 
dzień. W ciągu dnia na jednej zmianie 
pozostają do dyspozycji dwie osoby, a 
na przestrzeni doby – cztery. Z racji 
tego, że mamy różne rodzaje umów, 
swoje usługi świadczą w tym miejscu 
ratownicy pracujący na umowę o pracę 
i na tzw. kontrakcie, w związku z czym 
różnie wygląda też sytuacja z dyżurami. 
Są na przykład osoby, które mają poje-
dyncze dyżury (np. pracujące dodatko-

wo w straży, ale będące też ratownikami 
medycznymi). Ogółem rzecz ujmując 
można powiedzieć, że łącznie 10 osób 
pełni służbę w tej podstacji. 

Ratownicy cenią sobie nowe miej-
sce. – Jest tu na pewno zdecydowanie 
spokojniej, poza tym w każdą stronę 

– np. w kierunku Obornik, jak i północ-
nych części Poznania mamy zdecydo-
wanie bliżej. Względny czas dojazdu 
zajmuje ok. 10 min. Gdyby nie było tej 
karetki w Suchym Lesie, no to w tym 
momencie czas dojazdu karetki z Po-
znania na pewno znacznie się wydłuża 

– zauważa Monika Szyszka. 

Cieszą się też mieszkańcy.
– W ciągu ostatnich kilkunastu dni, 

odkąd tu jesteśmy, mieszkańcy gminy 
byli i są nadal żywo zainteresowani naszą 
karetką. Pytają skąd przyjechaliśmy, no i 
cieszą się, że czasy dojazdu w rejonie gmi-
ny się skróciły i to tak dosyć konkretnie. 
Dlatego pewnie spotykamy się z miłymi 
reakcjami. Na chwilę obecną nie ma rze-
czy, która by nam się tutaj nie podobała 

– zachwala nową lokalizację ratowniczka.
Michał Szott

Kolorowe mazaki w dłoń i do dzieła!
Podpoznańska firma ACO zachęca mieszkańców Poznania, Suchego Lasu, sąsiednich gmin 
oraz przyjezdnych, by dzielili się serduszkami, uśmiechami i pozytywnymi myślami.  Wszyst-
ko to w ramach akcji „Będzie dobrze“. By wziąć udział w inicjatywie, wystarczy namalować 
coś pozytywnego na białym banerze, znajdującym się na ul. Diamentowej w Suchym Lesie.
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 o profilu gastronomicznym, 
oraz każda inna działalność 

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 
PAWILON WOLNOSTOJĄCY 120 m2

Z PARKINGIEM

ul. Lutycka/Juraszów 22, Poznań
(100m od ronda Obornickiego)
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Skrzyżowanie w Suchym Lesie 
tematem nadzwyczajnej sesji
W poniedziałek, 4 maja w Suchym Lesie ruszyła przebu-
dowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową. 
Zgodnie z dokumentacją projektową, by przeprowadzić 
tę inwestycję koniecznym stało się wycięcie części drzew 
rosnących wzdłuż ulicy Młodzieżowej. To spowodowało 
niezadowolenie grupy mieszkańców, którzy domagali się 
zachowania rosnących w tym miejscu lip. Do protestu 
dołączyli także poznańscy anarchiści.

Przy okazji tej akcji w mediach poja-
wiło się wiele pytań, nieścisłych, a także 
nieprawdziwych informacji, dotyczą-
cych samej inwestycji. Na nadzwy-
czajnej sesji Rady Gminy, która została 
zwołana w poniedziałek 11 maja, strony 
dyskusji miały okazję m.in. zapoznać 
się z przebiegiem całego postępowania 
związanego z tym przedsięwzięciem re-
alizowanym przez Gminę oraz poznać 
argumenty osób, które sprzeciwiały 
się usunięciu lip. Mieszkańcy, którzy 
zabierali głos podkreślali, że drzewa te 
mają dla nich wartość sentymentalną, 
są częścią historii Suchego Lasu, ponie-
waż były sadzone przed ponad sześć-
dziesięcioma laty przez społeczność  tej 
miejscowości. Wskazywali także rolę 
drzew w ekosystemie i konieczność 
dbania o przyrodę w kontekście kryzy-
su klimatycznego. 

 Jeżeli chodzi o samą inwestycję, 
prezentację na jej temat przedstawiła 
Aurelia Szczęsna, kierownik Referatu 
Budowlano-Inwestycyjnego Urzędu 
Gminy. 

 Choć do przebudowy skrzyżowa-
nia ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową 

w Suchym Lesie przystąpiono w tym 
roku, jak się okazuje pierwsze prace – 
projektowe – rozpoczęły się już przed 
pięcioma laty. 

 W październiku 2015 roku zosta-
ła opracowana koncepcja projektowa 
przebudowy tego skrzyżowania. Jej 
celem było wskazanie optymalnego 
wariantu przebudowy skrzyżowa-
nia, pod względem funkcjonalnym 
(uwzględniającym potrzeby miesz-
kańców gminy w zakresie obsługi 
komunikacyjnej, przy jednoczesnej 
płynności ruchu na ul. Obornickiej) 
oraz ekonomicznym. Rozważane było 
VI wariantów rozwiązań. Wśród nich 
pojawiły się te najprostsze, najmniej 
ingerujące w obecny układ drogowy, 
ale z dużym ograniczeniem możli-
wości wyboru wariantów kierunku 
ruchu. Były też warianty związane 
z budową ronda, którego realizacja by-
łaby rozwiązaniem obcym w stosunku 
do układu skrzyżowań w ciągu ulicy 
Obornickiej, a przy tym kosztownym, 
pochłaniającym dużo więcej terenu 
niż wariant VI, który ostatecznie zo-
stał wybrany.  

 Wariant VI uwzględniał: pełną ko-
munikację we wszystkich kierunkach, 
koordynację sygnalizacji świetlnej 
z sygnalizacją sąsiednich skrzyżowań, 
bezpieczeństwo ruchu pieszego, pra-
widłowe funkcjonowanie skrzyżowa-
nia w układzie przestrzenno-urbani-
stycznym, powtarzalność rozwiązań 
na skrzyżowaniach sąsiadujących. 

 W listopadzie 2016 roku ogłoszo-
ne zostało zamówienie na wykonanie 
dokumentacji projektowej przebu-
dowy skrzyżowania ul. Obornickiej 
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, 
w oparciu o wariant VI koncepcji. Po-
stępowanie zostało unieważnione 
z powodu braku ofert. Przetarg został 
ponownie ogłoszony w styczniu 2017 
roku. Tym razem oferty złożyły 4 firmy, 
a najkorzystniejszą z nich przedstawiło 
biuro projektowe PROSTA PROJEKT, 
z którym Gmina podpisała umowę 
w marcu 2017 roku. Zakres zamówie-
nia obejmował: wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego wraz z uzy- 
skaniem decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, w tym m.in.: 
uzyskanie wymaganych warunków, 
opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji, 
wykonanie projektów branżowych, in-
wentaryzację drzew przeznaczonych 
do wycinki, projekt organizacji ruchu.

 Prace projektowe firma PROSTA 
PROJEKT rozpoczęła w tym samym 
roku, a dotyczyły one: uzyskiwania 
niezbędnych materiałów, map do ce-
lów projektowych, warunków, opinii, 
akceptacji przez Gminę rozwiązań pro-
jektowych, przystąpienia do uzgodnień 
zewnętrznych, w tym m.in. w Staro-
stwie Powiatowym w Poznaniu. 

Biuro projektowe PROSTA PRO-
JEKT w sierpniu 2018 roku złożyło  
do Starostwa Powiatowego wniosek 
w sprawie wydania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, 
który ze względu na braki formalno-

-prawne pozostał bez rozpatrzenia. 
W październiku 2018 roku biuro 

projektowe złożyło kolejny wniosek 
w tej samej sprawie. Postępowanie 
zakończyło się w ydaniem w dniu 4 
lutego 2019 roku decyzji nr 5/2019 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn. „Rozbudowa 
skrzyżowania dróg gminnych ul. 
Obornickiej z ul. Młodzieżową 
w m. Suchy Las”, w ramach zada-
nia inwestycyjnego pt. „Przebudo-
wa skrzyżowania ul. Obornickiej 
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie”. 
Z dniem 15 marca 2019 roku decy-
zja ta stała się ostateczna.

Gmina przetarg na przebudowę 
skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. 
Młodzieżową w Suchym Lesie ogłosi-
ła w grudniu 2019 roku. Do przetargu 
przystąpiło 5 firm. Rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpiło 14 lutego tego roku. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma PUB BRUKPOL S.C., z którą 
Gmina umowę podpisała 5 marca.  

Zakres inwestycji:
ul. Młodzieżowa, odcinek w kierun-
ku ul. Szkolnej, długość ok. 80 m

  poszerzenie jezdni, budowa dodat-
kowego pasa – lewoskrętu w kierun-
ku Obornik

  budowa odcinka ścieżki rowerowej – 
od skrzyżowania w kierunku szkoły

  przebudowa istniejących chodni-
ków i zjazdów

  wykonanie elementów kanalizacji 
deszczowej w celu prawidłowego 
odwodnienia drogi

ul. Młodzieżowa, odcinek w kierunku 
ul. Bogusławskiego, długość ok. 180 m

  modernizacja nawierzchni jezdni
  budowa chodnika po północnej 

stronie ulicy
  przebudowa zjazdów
  wykonanie elementów kanalizacji 
deszczowej w celu prawidłowego 
odwodnienia drogi

ul. Obornicka – modernizacja na 
długości 370 m

  dojazd do skrzyżowania od strony 
Poznania – likwidacja wyspy, budo-
wa pasa lewoskrętu w ul. Młodzie-
żową

  kierunek Oborniki – likwidacja 
wysp, budowa pasa manewrowego

  wykonanie nowej nakładki z mas 
bitumicznych

  budowa ścieżki rowerowej wraz 
z chodnikiem, po południowej stro-
nie drogi, odcinek od skrzyżowania 

z ul. Obornicką do ul. Nizinnej (część 
zakresu wg odrębnego opracowania 
projektowego)

  budowa odcinka chodnika po pół-
nocnej stronie ulicy

  przebudowa istniejących chodni-
ków i zjazdów

  wykonanie elementów kanalizacji 
deszczowej w celu prawidłowego 
odwodnienia drogi

wycinka drzew zgodnie z doku-
mentacją projektową (z 46 drzew 
do wycinki przeznaczono 34 drzewa, 
ostatecznie wycinkę ograniczono do 
24 drzew, wycięto 22 drzewa), prze-
budowa sygnalizacji świetlnej oraz 

kolidującej infrastruktury podziemnej 
i naziemnej, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego.

 – Decyzję o rozpoczęciu prac po-
przedziliśmy bardzo solidnymi anali-
zami, rozmowami i zważeniem wielu 
determinujących to przedsięwzięcie ar-
gumentów, kładąc przy tym na szali ko-
nieczność zagwarantowania mieszkań-
com bezpieczeństwa, a z drugiej strony 
już na samym początku mieliśmy świa-
domość, że będzie to związane z częścio-
wą wycinką drzew – mówił podczas sesji 
wójt Grzegorz Wojtera. – Każdy z nas 
chciałby podejmować tylko te decyzje, 
które są dla wszystkich przyjemne. Nie 

zawsze tak oczywiście jest. Musimy 
podejmować też te trudne decyzje. I tak 
było w tym przypadku. Ta inwestycja, 
jak i wszystkie pozostałe, które realizo-
wane są na terenie gminy, podbudowana 
jest pełną troską o najlepiej pojmowany 
interes społeczny z wykorzystaniem 
wszystkich możliwości środków wiedzy, 
którą posiadają moi współpracownicy 
oraz eksperci, występujący w różnych 
rolach – od projektantów aż po inspek-
torów nadzoru. Pragnę też wszystkich 
Państwa zapewnić, że dbałość o środo-
wisko naturalne, jego ochrona i popra-
wa jest jednym z głównych celów w na-
szej pracy jako pracowników urzędu. 

Dlatego w ramach tej inwestycji, czego 
wyrazem jest podjęta uchwała, będzie-
my rekompensować ponadstandardo-
wymi nasadzeniami ubytek w drzewo-
stanie, który pojawił się po realizacji 
pierwszego etapu tej inwestycji.

 Podczas majowej nadzwyczajnej 
sesji, radni podjęli uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las 
na 2020 rok, w której kwotę 100 tys. zł 
przeznaczyli na nasadzenia zastępcze. 

 Z pełną relacją z sesji można zapo-
znać się YouTube → gminasuchylas → 
XVIII: nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Suchy Las.

Referat Promocji Gminy

Procedury obowiązujące w okresie epidemii COVID-19
w przedszkolach publicznych w gminie Suchy Las

PROCEDURY
1. Wprowadza się w okresie ogłoszenia stanu epidemii Covid-19 procedury obowią-

zujące w przedszkolach publicznych w gminie Suchy Las. Procedury należy stosować 
od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie oświadczenia, 
które stanowi załącznik do niniejszych procedur. Załącznik dostępny jest na stronie  
www.suchylas.pl → Aktualności → Procedury obowiązujące w okresie epidemii CO-
VID-19 w przedszkolach publicznych w gminie Suchy Las.

I . Procedura organizacji pracy placówki
1.  Czas pracy placówki:
 Czas pracy placówki zostaje ustalony w  godz. od 6:30 do 16:00.
2.  Zasady przyjmowania dzieci do placówki:
 W okresie obowiązywania procedury przyjmowane są  w pierwszej kolejności dzieci: 

a)  pracowników systemu opieki zdrowotnej, 
b)  pracowników służb mundurowych,
c) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, 
d)  osób samotnie wychowujących dziecko,
e)  których rodzice oboje pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opie-

ką w domu.
3.  Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, który będzie regularnie czyszczony z uży-

ciem detergentu lub dezynfekowany.
4.  Nie są organizowane wyjścia poza teren przedszkola np. spacer.
5.  Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci.

II. Procedura przyprowadzenia dziecka do przedszkola
1. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do godz. 8:00, nie wchodząc do placówki.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe.
3. Przy przyjęciu dziecka do przedszkola mierzona jest temperatura ciała dziecka.

III. Procedura przebywania dzieci w salach
1. Dzieci przebywają w wyznaczonych, stałych salach.
2. Liczebność grupy do 12 dzieci.
3. W salach do dyspozycji dzieci pozostają tylko te zabawki, które łatwo można zde-

zynfekować.
4. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, w tym również 

własnych posiłków i napojów.
5. Sala, w której odbywają się zajęcia jest raz na godzinę wietrzona, w czasie przerwy.
6. Dzieci często i regularnie myją ręce w ciągu dnia, pod nadzorem nauczyciela.
7. W czasie obowiązującej procedury dzieci nie leżakują, ani nie myją zębów po po-

siłkach.

IV. Procedura przygotowania, podawania oraz dowozu posiłku
1. Kuchnia:

a) poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się, aby na terenie 
kuchni oraz zmywalni przebywały wyłącznie osoby do tego upoważnione;   

b) wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są                       
w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;

c) wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem de-
tergentu w temp. 60°C  lub wyparzyć;

d) wydawanie posiłków dzieciom odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa;

e) pracownicy kuchni dokonują dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produk-
tów wyposażenia kuchni.

2. Catering:
 Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem 

cateringu.
3.  Przewóz posiłków:

a) posiłki  dostarczane są  w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
b) pojemniki po dostarczeniu są dezynfekowane.

4. Wydawanie posiłków:
  Dzieci spożywają posiłki w pojedynczych grupach (przy stoliku max. 3 osoby)                                

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów, czyszczenie krzeseł.

V. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia
1. W przedszkolu należy wyznaczyć salę / pomieszczenie przeznaczone do umiesz-

czania dziecka, u którego zaobserwowano objawy chorobowe.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka, następuje izo-

lacja dziecka  w wyznaczonej sali. 
3. Pracownik przedszkola natychmiast informuje dyrektora przedszkola o zaobser-

wowaniu niepokojących objawów u dziecka, a ten informuje rodzica i Sanepid 
o zaistniałej sytuacji.

4. Pracownik przedszkola postępuje zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez 
Sanepid.        

VI. Procedura odbioru dziecka z placówki
1. Rodzic/opiekun nie wchodzi do placówki, oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

Pracownik przedszkola powierza dziecko pod opiekę rodzica/opiekuna.
2. Rodzic/opiekun w trakcie odbioru dziecka zachowuje zasady dystansu społecz-

nego (odległość 2 metrów).
3. Rodzic/opiekun odbiera dzieci pojedynczo.
4. Dzieci nie zabierają z przedszkola żadnych przedmiotów, wytworów artystycz-

nych itp. 
5. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą 

nos i usta w drodze z przedszkola do domu i z domu do przedszkola.

VII.  Procedura obowiązująca pracowników
1. Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (przyłbice, ma-

seczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
2. Pracownicy po przyjściu  do pracy zobligowani są do korzystania z płynu do de-

zynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do przedszkola, oraz do odkażania rąk 
w ciągu dnia.

3. Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko osoby zapewniające prawidło-
we funkcjonowanie przedszkola (nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy  
administracji). 

4. Prace porządkowe w przedszkolu uwzględniają regularne sprzątanie i częste de-
zynfekcje powierzchni dotykowych oraz zabawek (kilkakrotnie w ciągu dnia). 

5. Dyrektor/kierownik i nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie, 
mailowo.

6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z wytyczny-
mi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli,  oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolne-
go oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Po konsultacji Wójta Gminy z Dyrektorami przedszkoli oraz Referatem Oświaty i Sportu Urzędu Gminy, zostały opracowane 
procedury obowiązujące w okresie epidemii COVID-19 w przedszkolach publicznych  w gminie Suchy Las. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nie wnosi zastrzeżeń do procedur. Rekomendujemy je do zastosowania w pla-
cówkach niepublicznych.
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– W tej szczególnej sytuacji, w ja-
kiej się dzisiaj znajdujemy, wspieranie 
tych, którzy tworzą kulturę i pro-
mują nasz region jest bardzo ważne 

– podkreślił starosta poznański, Jan 
Grabkowski, gratulując zwycięzcom, 
wśród  których znalazło się między 
innymi Stowarzyszenie Orkiestra 
Dęta Chludowo. Zostało laureatem 
nagrody drugiego stopnia.

Chludowska Orkiestra Dęta ist-
nieje 70 lat. Stowarzyszenie działa od 
2011 roku i obecnie liczy 80 człon-
ków. Skupia tych, którzy kochają 
muzykę, często samouków. W tym 
gronie są także osoby uczące się gry 
na instrumentach pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry pedagogicznej.  

– Jesteśmy orkiestrą z małej 
miejscowości, l iczącej zaledwie 
około 1300 mieszkańców, dlatego 
mówimy, że jesteśmy „orkiestrą ro-
dzinną”. Pasja muzykowania często 
jest przekazy wana z pokolenia na 
pokolenie, grali tu nasi dziadkowie, 
grają rodzice, dzieci i wnuki – tak 
w ypowiadają się członkowie zespo-
łu. Orkiestra chętnie współpracuje 
z instytucjami kultury, angażując 
się w wiele projektów o charakterze 

lokalnym i ogólnopolskim. Uczest-
niczy w w ydarzeniach krajow ych 
i międzynarodow ych. 

W minionym roku koncerto-
wała m.in. w Grecji . Występowała 
także podczas pikniku „Bezpieczni 
w powiecie poznańskim” w Bole-
chowie z okazji dw udziestolecia 
powiatu poznańskiego oraz w po-
wiatow ych przeglądach orkiestr.

Nagrodę pierwszego stopnia 
otrzymał Zespół Kameralny Amici 
Canti. Grupa powstała w 1996 roku 
z inicjatywy dyrygenta, Leszka Górki. 
Zespół działa przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buku. 

Nagroda trzeciego stopnia tym ra-
zem trafiła do Mateusza MJ Sibilskiego, 
dyrygenta i kierownika artystycznego 
Orkiestry Uniwersyteckiej działającej 
przy Centrum Kultury Studenckiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Mateusz Sibilski na co dzień 
opiekuje się również Poznańskim Chó-
rem Kameralnym Fermata oraz Orkie-
strą Dętą w Murowanej Goślinie.

Powiat poznański nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury przyznaje już po-

nad dziesięć lat. Ich laureatami są 
nie tylko artyści, twórcy, animatorzy 
i pracownicy instytucji kultury czy 
też nauczyciele, ale także organizacje 
prowadzące działalność kulturalną. 

– Doceniamy przede wszystkim 
ludzi z pasją, którzy korzystając ze 

swoich talentów, budują poczucie 
wspólnoty, tak bardzo nam potrzeb-
nej właśnie dzisiaj – podkreślił Jan 
Grabkowski.    

Relacja z wręczenia nagród na 
www.powiat.poznan.pl

(Opr. KK)

 WYDARZENIA / REKLAMA

Parki, kościoły i grota do odnowy
Kolejne miliony złotych na zabytki od powiatu poznańskiego

Tylko w tym roku powiat poznański 
przeznaczył blisko 3 mln zł na ratowa-
nie zabytków. Po raz pierwszy na liście 
szczególnie cennych obiektów znalazł 
się, użytkowany przez Zgromadzenie 
Słowa Bożego, park dworski w Chludo-
wie. Może on liczyć na dofinansowanie 
w wysokości 40 tys. zł. Rozpocznie się 
tu remont sztucznej groty oraz prace 
związane z zagospodarowaniem drze-
wostanu. Tą samą kwotą samorząd wes-
prze budynek dawnego zajazdu „Pod 
Złotą Gwiazdą” z salą taneczną w Go-
lęczewie. W ubiegłym roku przekazano 
na niego 45 tys. zł. W minionych latach 
powiat wspomógł także kościół pw. 
Wszystkich Świętych w Chludowie na 
łączną sumę ponad 115 tys. zł, a na za-
bytki w całej gminie przekazał z progra-
mu ponad 240 tys. zł.

Pomoc otrzymały także inne nie-
ruchomości w regionie. 800 tys. zł  

zabezpieczono na ratowanie poz- 
nańskiego kompleksu klasztornego 
franciszkanów. Natomiast na kon-
serwacje czy restauracje obiektów 
wpisanych do Rejestru Zabytków 
zarezerwowano 2 mln zł. Kwotę tę 
rozdysponowano pomiędzy 18 be-
neficjentów.

– Na terenie powiatu znajduje się 
wiele zabytków, którym przez minio-
ne lata, dzięki naszemu wsparciu, uda-
ło się przywrócić świetność – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 
Dotacje w tym roku otrzymały: zespół 
zamkowy w Kórniku, tamtejszy ko-
ściół pw. Wszystkich Świętych, kościół 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Sobocie czy kościół św. Mi-
kołaja w Owińskach. 

Wśród debiutujących zabytków 
znalazła się Hala Poelziga – dawny 
magazyn superfosfatu w Luboniu.  

– Klasycznym przykładem architek-
tury przemysłowej, wymienianym 
w podręcznikach, jest dawna fabryka 
chemikaliów w Luboniu. To budynki 
o wartości ponadregionalnej, nie tylko 
znak rozpoznawczy Lubonia, ale praw-

dziwa perła tego typu budownictwa – 
mówi Wiesław Biegański, Powiatowy 
Konserwator Zabytków.  – Dofinan-
sujemy prace renowacyjne dachów 
tego kompleksu. 

(JF)

Orkiestra  Dęta z Chludowa  
z Nagrodą Powiatu Poznańskiego
Powiat poznański kolejny raz uhonorował ludzi kultury, 
przyznając im nagrodę za  osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej w roku 2019. Z powodu pandemii 
koronawirusa ogłoszenie laureatów nastąpiło za pośrednic-
twem mediów.
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Maseczki dla seniorów 
ponad podziałami
Wszystko zaczęło się na osiedlu Grzybowym. Następnie 
pomysł podchwycili mieszkańcy Suchego Lasu i radni ze 
Złotnik. Akcję zauważył wójt, a Urząd Gminy dokupił 2,5 
tys. maseczek.

Grupa inicjatywna akcji „Maseczka 
dla seniora” to mieszkańcy osiedla Grzy-
bowego, jak Małgorzata Salwa-Haibach, 
Wojciech Ptak i Grzegorz Niewiadom-
ski. 

– Można powiedzieć, że to wspólna 
inicjatywa naszej trójki – precyzuje Mał-
gorzata Salwa-Haibach. – Początkowo 
rozdawaliśmy maseczki seniorom z na-
szego osiedla.

Potem dołączyli mieszkańcy Suche-
go Lasu, jak m.in. Anna Ohirko, Anna 
Świderska, Michał Dziedzic, Krzysztof 
Golanowski i Jarosław Ślęzak.

– Społeczników z Suchego Lasu zna-
liśmy dobrze dzięki akcji antysmogowej 

– przypomina Małgorzata Salwa-Ha-
ibach. – Dzięki temu nasi sąsiedzi szybko 
dowiedzieli się o pomyśle na rozdawanie 
maseczek.

Bez polityki
Jak widać, część nazwisk przewijała się 

przez ostatnie lata w lokalnej polityce.
– Tym niemniej grupa inicjatywna 

nie jest związana z żadną opcją politycz-
ną – zapewnia Anna Ohirko. – Chodziło 
o to, żeby dostarczyć maseczki starszym 
mieszkańcom naszej gminy.

Starszym, czyli takim po 65. roku 
życia. Członkowie grupy inicjatywnej 
najpierw sami maseczki szyli bądź kupo-
wali. O swojej inicjatywie poinformowa-
li lokalną społeczność za pomocą ulotek 
i plakatów.

– Kiedy dzwonił do nas senior, za-
woziliśmy mu maseczkę – mówi Anna 
Ohirko. – W ten sposób rozdaliśmy ok. 
350 sztuk. Tymczasem dołączyli miesz-
kańcy Złotnik: radni Michał Przybylski 
i Grzegorz Słowiński.

– Jeszcze na początku kwietnia jako 
klub postanowiliśmy, że przeznaczymy 
nasze diety na maseczki – informuje 
Michał Przybylski. – Kiedy zapropo-
nowano nam dołączenie do grupy 
mieszkańców z osiedla Grzybowego i 
Suchego Lasu, od razu uznaliśmy, że to 
dobry pomysł. Grupa ta bowiem dyspo-
nowała lepszą logistyką, znała już adresy 
seniorów. Chcieliśmy pomagać ponad 
podziałami.

– Bo to takie koncyliacyjne maseczki 
– kiwa głową Małgorzata Salwa-Haibach. 

– Zauważyłam na Facebooku, że gru-
pa mieszkańców miejscowości Suchy Las 
rozprowadza maseczki wśród seniorów 

– wyjawia Kamila Jankowiak, kierownik 
Wydziału Organizacji Urzędu Gmi-
ny. – Stwierdziłam, że nie ma sensu, żeby 
mieszkańcy i urząd dublowali swoje dzia-
łania, więc skontaktowałam się z wójtem.

– Uznaliśmy, że rozsądnie i racjonal-
nie będzie połączyć siły, ponad różnica-
mi politycznymi – mówi wójt Grzegorz 
Wojtera. – Jako gmina kupiliśmy w jed-
nej z firm 2,5 tys. maseczek, z myślą o 
tym, żeby maseczki te otrzymał każdy 
senior w naszej gminie.

Ludzie się dopominali
Z kolei grupa inicjatywna zobowią-

zała się w ciągu kilku dni te maseczki 
dostarczyć osobom uprawnionym.

– I tak też się stało – kiwa głową wójt.
– Podzieliliśmy teren gminy na rejony, 

żeby wszystko poszło sprawnie – infor-
muje Małgorzata Salwa-Haibach. – Nie 
oznacza to jednak, że każdy rozdawał 
maski wyłącznie na swoim osiedlu. Ja np. 
rozdawałam je także w Biedrusku, a moi 
koledzy z osiedla Grzybowego również 

w Chludowie, Golęczewie, Zielątkowie 
i Złotkowie. To były początki pandemii, 
wiadomo było, że najsłabszych z nas mu-
simy wesprzeć jak najszybciej.

– Maski roznieśliśmy w okresie oko-
łoświątecznym – dopowiada Anna 
Ohirko. – Ze strony Urzędu Gminy or-
ganizacją bardzo profesjonalnie zajmo-
wała się kierownik Kamila Jankowiak.

– Skontaktowałam się z Anną Ohirko, 
która zareagowała bardzo pozytywnie – 
kiwa głową Kamila Jankowiak. – Szybko 
porozumieliśmy się, jak podzielić pracę. 
Zamówiłam maseczki w lokalnej firmie 
Argos. Większość kupiliśmy, ale 200 
sztuk właściciel firmy przekazał w darze. 
Po dwóch dniach od mojej rozmowy te-
lefonicznej z panią Anną, maseczki już 
zostały przekazane społecznikom, któ-
rzy następnie przekazali je seniorom.

– Cieszę się, że udało nam się coś zro-
bić wspólnie z wójtem – zaznacza Mał-
gorzata Salwa-Haibach. – W sprawach 
ważnych trzeba się łączyć, a nie dzielić.

– Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci 
przez mieszkańców – podkreśla radny 

Michał Przybylski. – To zrozumiałe, bo 
maseczki zostały przygotowane profe-
sjonalnie, z dobrej jakości bawełny. Są 
mocowane na dwie gumki i na tyle duże, 
że bez problemu zakrywają i nos, i usta. 
Nikt ich nie reklamował, ludzie się wręcz 
dopominali, kiedy ktoś maseczki nie do-
stał wystarczająco szybko – dodaje.

Radny poinformował nas też, że ma-
seczki przeszły swego rodzaju kwaran-
tannę, żeby wyginęły wszelkie szkodliwe 
drobnoustroje, które mogły znajdować 
się na materiale.

– Cała ta akcja ma wymiar nie tylko 
praktyczny, ale i edukacyjny – podsumo-
wuje nasz rozmówca.

I dodaje, że podobną akcję przepro-
wadził też na swoim terenie Zarząd Osie-
dla Złotniki.

– I w tym przypadku staramy się 
przestrzegać wszelkich procedur – za-
znacza. – Różnica polega tylko na tym, 
że nie chcemy dublować akcji gminnej i 
nastawiliśmy się teraz na mieszkańców 
65 minus.

Krzysztof Ulanowski
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Warto wskazać, że samo pojawie-
nie się koronawirusa nie jest podstawą 
do wypowiedzenia umowy o pracę, 
szczególnie że wiele pracodawców 
wdrożyło u siebie pracę zdalną. Pod-
kreślić również należy, że nie zmieniły 
się zasady obowiązujące w przypadku 
wypowiadania umów o pracę.

Umowa o pracę może zostać roz-
wiązana na cztery sposoby: na mocy 
porozumienia stron, przez oświad-
czenie jednej ze stron z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia; przez oświad-
czenie jednej ze stron bez zachowania 
okresu wypowiedzenia albo z upły-
wem czasu, na który była zawarta.

Okres wypowiedzenia
Zgodnie z przepisami kodeksu 

pracy okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony 
oraz umowy o pracę zawartej na czas 

określony jest uzależniony od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy 
i wynosi dwa tygodnie, jeżeli pracow-
nik był zatrudniony krócej niż sześć 
miesięcy, miesiąc, jeżeli pracownik był 
zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, 
albo trzy miesiące, jeżeli pracownik był 
zatrudniony co najmniej trzy lata.

Natomiast w przypadku umowy na 
okres próbny, okres wypowiedzenia wy-
nosi trzy dni robocze, jeżeli okres próbny 
nie przekracza dwóch tygodni, tydzień, 
jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa 
tygodnie, albo dwa tygodnie, jeżeli okres 
próbny wynosi trzy miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę po-
winno mieć formę pisemną. W piśmie 
takim powinna być wskazana przy-
czyna uzasadniająca wypowiedzenie, 
a także pouczenie o przysługującym 
pracownikowi prawie odwołania od 
tego wypowiedzenia do sądu pracy. 
Przyczyna wskazana w wypowiedze-
niu musi być bowiem konkretna, rze-

czywista i zrozumiała dla zwalnianego. 
Obowiązek ten nie dotyczy wypowie-
dzenia terminowej umowy o pracę. 

Wypowiedzenie pocztą 
elektroniczną

W obecnej sytuacji wiele osób za-
stanawia się czy wypowiedzenie umo-
wy o pracę może zostać wysłane za 
pomocą poczty elektronicznej? Zgod-
nie z art. 61 § 2 kodeksu cywilnego 
oświadczenie woli wyrażone w postaci 
elektronicznej jest złożone innej osobie 
z chwilą, gdy wprowadzono je do środ-
ka komunikacji elektronicznej w taki 
sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać 
się z jego treścią. Do zachowania elek-
tronicznej formy czynności prawnej 
wystarcza złożenie oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenie 
go kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. Jest ono równoważne 
z oświadczeniem woli złożonym w for-
mie pisemnej.

Odpowiadając na postawione py-
tanie należy powołać się na stanowi-
sko Sądu Najwyższego, który w wyro-
ku z dnia 24 sierpnia 2009 roku, sygn. 
I PK 58/09 – stwierdził, że obowią-
zujące przepisy kodeksu cywilnego 
umożliwiają złożenie oświadczenia 
woli w postaci elektronicznej w sposób 
równoważny ze złożonym w formie 
pisemnej, ale pod warunkiem opatrze-
nia go bezpiecznym, certyfikowanym 
podpisem elektronicznym.

Jednak gdy pracodawca wysłał pra-
cownikowi jedynie maila z informacją 
o zwolnieniu lub skan pisma, bez użycia 
kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego, to takie zwolnienie jest wadliwe.

Pozew do sądu pracy
W tym miejscu wskazać jednak na-

leży, że również i takie wypowiedzenie 
będzie wywoływało skutek prawny, 
a to z uwagi na to, iż w polskim prawie 
pracy nie ma zwolnień nieważnych. 
Każde zwolnienie jest skuteczne, ale 
jeśli doszło do niego z pominięciem 
prawa, to wówczas pracownik może 
wnieść pozew do sądu pracy w ter-
minie 21 dni. W przypadku takiego 
postępowania pracodawcy, które jest 
niezgodne z prawem oraz w zależności 
od rodzaju umowy łączącej pracow-
nika z pracodawcą, sąd może orzec 
o bezskuteczności wypowiedzenia, 

przywróceniu pracownika do pracy 
lub przyznania mu odszkodowania.

W przypadku wypowiedzenia 
umów terminowych, czyli umowy na 
czas określony lub umowy na okres 
próbny, pracownikowi przysługuje – co 
do zasady – wyłącznie odszkodowanie. 
Natomiast w przypadku wypowie-
dzenia umowy na czas nieokreślony, 
pracownik może domagać się uznania 
wypowiedzenia umowy o pracę za bez-
skuteczne lub odszkodowania. 

W sytuacji, gdy pracodawca za-
proponował pracownikowi zawarcie 
porozumienia, to wówczas należy do-
kładnie przeanalizować jego warunki. 
Porozumienie powinno być korzystne 
zarówno dla pracodawcy, jak również 
dla pracownika. Pamiętać należy, że za-
warcie porozumienia jest wyrazem woli 
obu stron stosunku pracy i jest ono for-
mą polubownego rozwiązania stosunku 
pracy dlatego też jeśli pracownikowi nie 
odpowiadają jego warunki, to ma on pra-
wo wyrazić wobec niego sprzeciw. 

Umowy cywilnoprawne
Inaczej przedstawia się sytuacja 

w przypadku osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zgod-
nie z kodeksem cywilnym dający zlece-
nie może je wypowiedzieć w każdym 
czasie. Przy czym muszą ku temu wystą-
pić ważne powody. Takim powodem nie 
będzie epidemia koronawirusa jako taka, 
ale mogą być nimi skutki gospodarcze 
jakie spowodowała, uzasadniające spa-
dek liczby zleceń. Natomiast w przypad-
ku umowy o dzieło, zamawiający może 
w każdej chwili od umowy odstąpić. 
Przy czym przyjmującemu zamówienie 
należy się umówione wynagrodzenie. 
Jednakże zamawiający może odliczyć to, 
co przyjmujący zamówienie oszczędził 
z powodu niewykonania dzieła.

Niewątpliwie sytuacja związana 
z pojawieniem się epidemii koronawi-
rusa mocno wpłynie na rynek pracy. 
Niezależnie jednak od tego, w dal-
szym ciągu pozostają w mocy przepisy 
regulujące kwestie zatrudnienia oraz 
wypowiadania umów o pracę.

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

OGRODY

SKRACANIE

FORMOWANIE

WYCINANIE

DRZEW

CYKLINOWANIE PODŁÓG  
I RENOWACJA SCHODÓW

TEL 501 063 672

POMOC  
W ODBIORZE
MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH
501 063 672
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WYNAJMĘ 

MIESZKANIE 47 m2  
NA WINOGRADACH

LOKAL SKŁADA SIĘ  
Z TRZECH POKOI, KUCHNI 

ORAZ ŁAZIENKI

TEL. 501 063 672

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

Zwolnienie pracownika  
w czasie epidemii koronawirusa
W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19, 
wiele firm zmaga się z problemami finansowymi. Przedsię-
biorcy poszukują możliwości ratowania swych firm i coraz 
częściej podejmują decyzje o zwolnieniu pracownika.

  Korekta lakieru 
  Powłoki ochronne
  Folie ochronne 
  Czyszczenie, pranie tapicerki, skór,  
zabezpieczenie permanentne 

  Odgrzybianie wnętrz i klimatyzacji
  Wymiana, naprawa tapicerki oraz skór 
  Wymiana, naprawa szyb samochodowych 
  Montaż, demontaż folii reklamowych 
  Kompleksowe przygotowanie aut do sprzedaży,  
aplikacja powłok ochronnych na auta nowe

Ul. Obornicka 327/1e, 60-650 Poznań 
(po lewej stronie stacji Shell)

PrzemoAuto@vp.pl   www.przemoauto.pl

tel. 508 402 609

PROFESJONALNY AUTO DETAILING
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Szczury
Było ciepło i przyjemnie. Gdzieś 

z góry, przez niedomknięty właz wpa-
dało światło, wydobywając z mroku 
betonowe ściany, usłane odpadkami 
dno kanału i gromadkę młodych 
szczurów baraszkującą wśród pisków 
i posykiwań. 

W pewnej chwili całe to stadko 
stanęło w szeregu i jak na komendę 
puściło się przed siebie. W powie-
trzu furkotały wąsiki i ogonki, łapki 
orały cuchnący szlam ostrymi pazu-
rami. Szczury pędziły na złamanie 
karku, nie rozglądając się na boki. 
Dotarłszy do rozwidlenia, zawró-
ciły i, nie tracąc impetu, pobiegły 
z powrotem. Na przedzie gnał najsil-
niejszy. Był większy od pozostałych, 
więc czynił to bez trudu. Wpadł na 
metę pierwszy. Prężył mięśnie, stro-
szył wąsiska i dumnie łypał czarny-

mi ślepiami. Stał na uboczu, podzi-
wiany przez wszystkich.

Nagle wyleniały i pogryziony przez 
insekty młodzian, jeden z ostatnich 
w wyścigu, zaczął coś szeptać do pozo-
stałych. Nie minęło kilka chwil, a cała 
wataha, podjudzona przez owego 
nieudacznika, rzuciła się na zwycięz-
cę. Pożółknięte zębiska poczęły ciąć 
lśniące futro raz za razem. Napadnięty 
próbował walczyć, lecz pod naporem 
dziesiątek łap i pyszczków musiał ulec. 
Popłynęła krew, a zaraz za nią wnętrz-
ności z rozprutego brzucha. Wkrótce 
biedak wyzionął ducha, zaś reszta za-
piszczała z uciechy. Najgłośniej darł się 
wyleniały prowodyr.

Na odgłos bijatyki zbudził się sta-
ry szczur, który do tej pory drzemał 
w niewielkiej wnęce pod sufitem. 
Przeciągnął się, ziewnął szeroko, 
przygładził posiwiałe wąsy. Spojrzał 

na drgające w konwulsjach truchło 
zwycięzcy i biegającą wokół rozsza-
lałą młódź.

– Co tu się dzieje? – zapytał.
– Nic takiego – odparł ktoś z dołu. – 

Bawimy się w ludzi.

Coś specjalnego
Brzęknął staromodny dzwonek 

umieszczony wysoko na futrynie i po-
ruszany otwieranymi drzwiami. Do 
antykwariatu weszła młoda kobieta. 
W środku nie zastała nikogo, więc 
zatrzymała się i z lubością wciągnęła 
nosem zapach książek ustawionych 
w rzędach od podłogi do sufitu.

– Dzień dobry! – rzekł uradowa-
ny staruszek. Wyłonił się zza kotary, 
dzierżąc w rękach kilka opasłych 
tomów. – Dawno pani do mnie nie 
zaglądała. Czyżby jakaś podróż? Albo, 
odpukać, choroba?

– Dzień dobry. – Kobieta spo-
ważniała. – A ni podróż, ani cho-
roba, tylko mąż. Gdy ostatnim ra-
zem wróciłam do domu z kolekcją 
kryminałów, zrobił mi karczemną 
awanturę. Złościł się, że pół w ypła-
ty roztrwoniłam na książki. Może 
rzeczy wiście trochę wtedy przesa-
dziłam, ale było warto.

– Też tak uważam. To była perełka, 
wydanie sprzed kilkudziesięciu lat.

– No właśnie. Ale on, to znaczy 
mój mąż, zupełnie tego nie rozumie. 
Powiedział, że już wolałby, żebym pie-
niądze wydawała na kosmetyki albo 
ciuchy. Bardzo się wtedy pokłóciliśmy, 
lecz obiecałam, że przez jakiś czas 
będę omijać księgarnie i antykwariaty.

– Rozumiem – mruknął staruszek. 
Stanął na niewysokim stołku i począł 
wpychać tomiska na półkę.

– Jednak dzisiaj przechodziłam nie-
opodal i nie mogłam się oprzeć. Akurat 
jest po pierwszym i mam trochę grosza. 
Postanowiłam wstąpić do pana. Pewnie 
znów będzie o to awantura, ale co tam...

Antykwariusz zszedł ze stołka 
i otrzepał ręce z kurzu.

– Ma pan może dla mnie coś spe-
cjalnego? – zapytała kobieta.

– Coś się znajdzie. Proszę poczekać.
Staruszek zniknął za kotarą. Po 

chwili wrócił z niewielkim zawi-
niątkiem.

– Proszę mu to dosypać do kawy. 
A potem dokładnie umyć kubek.

OPOWIADANIA / REKLAMA

Kącik literacki

/PowiedzJakMnieZabijesz

 z kompleksowe rozwiązania dla wszystkich  
rodzajów dachów

 z różnorodny asortyment renomowanych 
producentów pokryć dachowych  
i fasadowych

 z fachowe doradztwo i bezpłatna wycena

 z współpraca z najlepszymi wykonawcami

 z usługi blacharskie - gięcie i profilowanie blach

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

www.dek-pol.com.pl

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.
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SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY 

Suchy Las ul. Sucholeska 1 

Tel.: 693 900 282 

GODZINY OTWARCIA 
Pn-Pt 12:00-18:00 

Sobota 12:00-17:00

Obiady Domowe
IMPREZY       OKOLICZNOŚCIOWE

/SMACZNY ZAKĄTEK

 �ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ  
DO SPRÓBOWANIA DAŃ 
KUCHNI UKRAIŃSKIEJ: 

 �CODZIENNIE INNE DANIE DNIA 
NA WYNOS - 18,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 20,00 ZŁ

 �WEGETARIAŃSKIE DANIE DNIA  
NA WYNOS - 16,00 ZŁ  

NA MIEJSCU - 18,00 ZŁ

PIELEMENI
CZEBUREKI

SOLANKA
FRYKADELKA
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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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