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Wigilijna Korona
W przedświąteczny czas,
17 grudnia grupa seniorów
z klubu „Korona” została zaproszona na wieczór wigilijny
do Stemplewa. Były występy
dzieci specjalnej troski oraz
poczęstunek, na który złożyły
się tradycyjne potrawy wigilijne. Zostaliśmy bardzo sympatycznie przyjęci, były życzenia i łamanie się opłatkiem.
Wracaliśmy do Poznania naładowani dobrą energią – opowiadają uczestnicy wigilijnego
spotkania.
Tekst i foto Bogumiła Mądra

dobrze
połączeni
telewizja
AND

światłowód

Do zobaczenia w domu.

www.eastwest.com.pl
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Hop do teatru
bogaty w wydarzenia i piątkowscy artyści gościli na
kilku scenach.
Najpierw
występowali w klubie „Korona”, a potem na rataj-

Teatr „Hop z kanapy” w
dalszym ciągu bawi swoimi
występami w poznańskich
klubach seniora. 10 stycznia
występował w klubie „Słoń-

skim osiedlu Rusa w klubie „Jesienna Rezydencja”.
31 stycznia wystąpią w klubie „Bajka” na osiedlu Wichrowe Wzgórze.

ce” na osiedlu Przyjaźni.
Wszędzie gdzie występuje
jest mile widziany i z wielką sympatią przyjmowany.
Styczeń był szczególnie

Opłatek u wędkarzy z „Chrobrego”
Blisko 50 osób przybyło
do klubu „Korona” na coroczne, tradycyjne już, wędkarskie spotkanie opłatkowe. Byli to członkowie Koła
PZW „Chrobry” wraz z żonami, a nawet wnukami. Pięknie zastawione stoły, a także smakowite potrawy przyciągały uwagę jak spławik na
wodzie. Zaczęto jednak od
świątecznych życzeń i łamania się opłatkiem. Po krótkiej części oficjalnej można
było przystąpić do spożywania różnego rodzaju potraw

wigilijnych. Kuchnia, w której dyrygował gospodarz koła kol. Jacek dawała radę
i gorące, prosto z patelni,
smażone porcje karpia lądowały na talerzach biesiadników. Były również sałatki,
bigosy i inne frykasy, nie
zabrakło również słodkości,
które przygotowały panie
Korcz i Galas. Apetyty dopisywały, a wspólne odśpiewanie kolęd zakończyło wigilijne spotkanie.
Tekst – Zbigniew Jędrys
Foto – Eugeniusz Szaj

Thor Master z Sobieskiego

Udanie rozpoczęli tegoroczne międzynarodowe zmagania
zapaśnicy Klubu Sportowego Sobieski Poznań. Na turnieju
zapaśniczym Thor Master 2020 na podium stanęli Tadeusz
Michalik, który w kat. 97 kg zajął drugie miejsce i Edgar
Babayan zdobywca trzeciego miejsca w kat. 77 kg.
Był to pierwszy ważny sprawdzian kadry Polski w tym roku.
Dla T. Michalika było to przetarcie przed Mistrzostwami Europy 2020 a E. Babayan walczy o wyjazd na turniej eliminacyjny
do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
Andrzej Słabęcki

Na wysokościach
Widok potężnych dźwigów potrafiących ramionami sięgnąć nieba zawsze zwraca uwagę, zwłaszcza gdy wykorzystywane są do przeprowadzenia niezbędnych remontów
na najwyższych kondygnacjach budynku na os. Władysława Łokietka.
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych
Windows
rozwiązywanie problemów
z działaniem komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci (routery,
WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

hW/E/


<ŝůŬĂŶĂƑĐŝĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁhďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝŽǁǇĐŚ
ǁũĞĚŶǇŵŵŝĞũƐĐƵ͊͊͊

WZz:/WKZMtE:
WƵŶŬƚWĂƌƚŶĞƌƐŬŝ
WŽǌŶĂŷ͕Ƶů͘:ĂƌŽĐǌǇŷƐŬŝĞŐŽϯϱ
ƚĞů͘нϰϴϲϬϬͲϰϵϴͲϯϯϯ
ĐǌǇŶŶĞ͗ƉŶʹƉƚϵ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ

Gabinet Weterynaryjny

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań
czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:
● czyszczenie garderoby
● prasowanie
● pranie i maglowanie
● renowacja skór
● czyszczenie dywanów
● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz na tel. 729 882 531
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Wędrówki z KOiR

Gorące wyspy Indonezji

W przedświąteczny
grudniowy czas uczestników spotkania Klubu
Odkrywców i Reporterów rozgrzewały opowieści o gorących indonezyjskich wyspach. Opowiadała o nich oraz prezentowała filmy i zdjęcia poznańska podróżniczka Zuzanna Król-Wąsicka.
-Dla większości Polaków
zaskoczeniem jest ogrom

tego kraju. Obejmuje on kilkaset wysp o powierzchni
ponad 1,9 mln kilometrów
kwadratowych. Zamieszkuje je 260 milionów osób mówiących kilkuset językami.
Ta różnorodność sprawia,
że po Indonezji można podróżować niemal bez końca. Tym bardziej że mieszkańcy, będący w większości wyznawcami hinduizmu
są bardzo życzliwie i przyjaźnie nastawieni do tury-

stów – mówiła globtroterka. Wszystkie indonezyjskie wyspy są warte poznania, jednak najwięcej turystów przyciąga słynna Bali.
Obok kilometrów przepięknych plaż posiada ona kilka czynnych wulkanów mających blisko 3 tys. m wysokości. Mieszka na niej ponad 4 mln ludzi, którzy w
znacznej mierze kultywują jeszcze dawne tradycje i
zwyczaje.
Niezwykłym przeżyciem jest zderzenie się z
tamtejszymi specjałami kulinarnymi. Obok owoców
znanych już u nas, jak marakuja, na tamtejszych targowiskach można spotkać
drugie tyle całkowicie nam
nie znanych. -Najsłynniejszym z nich jest durian wyróżniający się raczej wstrętnym smakiem i zapachem.
W dodatku trudno usuwalnym. Natomiast najdroższa
kawa świata, wytwarzana z
ziaren, które przejdą przez
trzewia jednego z tamtejszych zwierzaków, przypomina smakiem, jak orzekł

jeden z polskich kawoszy,
swojską inkę. Nie można tego powiedzieć o sosie sambal, który pali podniebienie
a nawet, jeśli skapnie, koszule – opowiadała Z. Król-Wąsicka.
Nie mogło też zabraknąć opowieści o ostatnich
smokach żyjących na ziemi, czyli wielkich waranach
z wyspy Komodo. Jaszczury osiągają blisko 3 m długości i wagę ponad 90 kg.
Żywią się wszystkim, także mniejszymi przedstawicielami własnego gatunku.
Uczestnicy mieli wiele
pytań dotyczących organizacji oraz kosztów wyjazdu
w te odległe rejony. Miłym
finałem ciekawego spotkania były skromne upominki
od wielkopolskiego gwiazdora oraz zaproszenie na
kolejne wyprawy piątkowskiego Klubu Odkrywców i
Reporterów. Podczas styczniowego spotkania wraz
z poznańską podróżniczką
Anną Sotą poznawano kraj
kontrastów – Japonię. (i)

Podróżnicze święto

Spotkanie ludzi drogi

Festiwal Na Szage to
trzydniowe podróżnicze
święto w Poznaniu. Jego organizatorzy współpracujący z Piątkowskim
Klubem Odkrywców i
Reporterów zapraszają na kolejną, dziewiątą edycję festiwalu, która odbędzie się w od
31 stycznia do 2 lutego
2020 r. w Auli Akademii
Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.
Festiwal Na Szage to

spotkanie ludzi drogi i
wszystkich tych, którym
bliskie jest piękno przyrody, doświadczanie obcych
kultur, przeżywanie przygód. Głównym celem Festiwalu jest propagowanie
idei dzielenia się wrażeniami z wypraw i podróży jak
najpiękniej, i najciekawiej.
Festiwalowi towarzyszy
konkurs na najciekawszą prezentację z podróży dla tych, którzy potrafią
w
atrakcyjny
sposób
podzielić się wrażeniami
ze swoich podróży. Liczy się
przede wszystkim ciekawa
prezentacja
i
spójna
opowieść.
W tegorocznym finale
konkursu przedstawionych
zostanie 12 podróży. Będzie
więc 12 opowieści z 33 krajów na 3 kontynentach. 23
podróżników przemieszczało się po nich pieszo, rowerami, motocyklami, autem,

na nartach, konno i łodzią.
A przedsmakiem niesamowitych wrażeń są poniższe
zapowiedzi niektórych prezentacji.
-Jesteśmy dwójką studentów, dwa lata temu kupiliśmy Busa Lapidusa –
VW T3 z 1981 roku, po
czym przerobiliśmy go na
kampera. W zeszłym roku
byliśmy nim w Skandynawii, w tym roku udaliśmy
się na południe - Czechy,
Słowacja, Słowenia, Włochy, Węgry. W 44 dni pokonaliśmy ponad 3.500 km.
Nigdy nie wiedzieliśmy, co
przyniesie kolejny dzień –
zapowiada swą opowieść
Maksymilian Libera.
-Wyprawa rowerowa rozpoczynająca się w Szczecinie, a kończąca się w Suwałkach może nie zrobić specjalnego wrażenia. Chyba,
że trasa prowadzi trochę
naokoło, bo przez: Niemcy,

Danię, Szwecję, Finlandię,
Estonię, Łotwę i Litwę, a
licznik na mecie wskazuje
ponad 2 i pół tysiąca kilometrów – mówi Tymon Pastucha.
- Cały wrzesień spędziłam w północnych Indiach,
gdzie przemierzałam dolinę Spiti oraz Królestwo
Ladakh na motocyklu. Była to absolutnie moja wyprawa życia. Północne Indie to trasy bardzo niebezpieczne na motocykle, znajdują się tutaj jedne z najniebezpieczniejszych i najwyższych przełęczy na świecie
– opowiada Izabela Handerek.
Więcej ekscytujących
wrażeń z dalekich wypraw
oraz prezentacji i spotkań
z podróżnikami czeka podczas festiwalu Na Szage w
auli poznańskiej AWF przy
ul. Królowej Jadwigi.
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XIX gwiazdkowy turniej piłkarski

Rywalizacja na 64 mecze
Tradycyjnie przed świętami w hali Szkoły Podstawowej nr 35 na os. Władysława Łokietka rozegrano
już XIX Gwiazdkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej.
Organizatorami były PSM, Administracja os. Władysława Łokietka oraz Szkoła Podstawowa nr 35.
Do rywalizacji stanęło 28 zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Rozegrano 64 spotkania i emocji nie brakowało. Zwycięskie zespoły uhonorowano medalami, dyplomami oraz strojami i sprzętem piłkarskim. Nagrody wręczyli Katarzyna Norman, wicedyrektor SP 35 oraz przedstawiciele PSM.

Klasyfikacja końcowa:
Kat. „B” roczniki 2005 i młodsi: I- Columbus, II – Medicus, III - Abacus
Kat. ,,C” roczniki 2000 i młodsi: I – Canarinhos, II –
Marcinek, III – ZSZ nr 1
Kat. Open: I – Boca Juniors, II – DP Plan, III – Młode Wilki, IV – Ostatni w tabeli
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania firmom Quay i Decathlon Winogrady za pomoc i wsparcie
w organizacji corocznego turnieju gwiazdkowego.
Tomasz Mierzejewski

Zapaśnicze sukcesy i jubileusz

Stypendium do Tokio

Podczas X Gali Sportowej Miasta Poznania, która odbyła się 2 stycznia w

Centrum Kultury Zamek
zapaśnik z KS Sobieski Poznań Tadeusz Michalik uzy-

skał stypendium sportowe
w kat. senior. Rok 2019
był dla zapaśnika z Piątkowa bardzo udany, podczas zawodów w Nursultan
– Kazachstan, wywalczył V
miejsce w kat. 97 kg i uzyskał kwalifikację do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020.
Warto podkreślić, że mija właśnie XXXV lat od pojawienia się zapasów na
Piątkowie.
2 stycznia 1985 odbył się
pierwszy trening w sali gimnastycznej nr 15 na os. Jana

Zapasy z Gwiazdorem
Blisko setka zapaśniczek i zapaśników
stawiła się na matach KS Sobieski Poznań
aby uczestniczyć w przedświątecznych zawodach - Zapasy z Gwiazdorem.
Zawody dla najmłodszych stały się już tradycją. Podsumowały one cały rok zmagańsportowców z Piątkowa i miały formę zabawy
i spotkania świątecznego całej braci zapaśniczej. Rywalizowano w kategoriach: zapasy styl
klasyczny, zapasy kobiet, mini zapasy i mocowanie. Zawodom patronowała Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Tekst i foto
Andrzej Słabęcki

III Sobieskiego. Klub Sobieski powstał jako sekcja zapaśnicza PSM Poznań. Pierwszymi trenerami byli Józef
Moczyński, Bronisław Maciejewski, Henryk Półtorak
oraz Andrzej Antkowiak.
Kierownikiem sekcji został Bogdan Broda. Od tamtej pory zapasy wrosły w Piątkowo i obecnie w klubie trenuje je prawie 150 osób. KS
Sobieski Poznań zaprasza
dzieci i młodzież na treningi.
Andrzej Słabęcki
Foto - Maciej Kula
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Os. Jana III Sobieskiego

Nowe elewacje oraz windy

Zimowe zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni

Ferie zimowe, chociaż
zimy nie widać, coraz bliżej więc od rana Maciej
Delikta, kierownik Administracji os. Jana III Sobieskiego miał na głowie
przygotowania do organizacji półkolonii. Wraz ze
współpracownikami oraz
kierownictwem szkoły nr
15 muszą zadbać o ciekawy program zajęć dla
najmłodszych, w którym
nie może zabraknąć rozgrywek sportowych i innych atrakcji oraz pozyskać sponsorów.
–Chętnych do wspierania takich wspólnych osiedlowych przedsięwzięć służących wszystkim mieszkańcom zwykle nie brakuje, chociaż czasami trzeba ich poszukać. Dzięki nim, a przede
wszystkim wsparciu Zarządu PSM, każdego roku organizujemy osiedlowe półkolonie dla najmłodszych
a także różne festyny. Naj-

Odnowiona elewacja budynku 16

większym wydarzeniem są
czerwcowe Dni Piątkowa tradycyjnie już odbywające się
na naszym osiedlu a jesienią organizujemy dla mieszkańców wspólny piknik przy
ognisku. W tym roku również na nie zapraszamy –
mówi M. Delikta.
Integrowanie lokalnej
społeczności poprzez rozwijanie różnych form aktywności kulturalnej i sportowej
stanowi istotny aspekt spółdzielczej działalności. Sprawia ona, że na osiedlu, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 40-lecia zasiedlenia pierwszych budynków mieszka się przyjemnie
i ciekawie. Pięknieją też kolejne bloki. Po zakończeniu
ich docieplania przystąpiono
do kompleksowego odnawiania elewacji tych budynków,
które najwcześniej przeszły
termomodernizację. Od tego
czasu upłynęło już kilkanaście lat i pora na ich odma-

lowanie połączone z odgrzybianiem ścian oraz wymianą zagrożonych korozją metalowych blach na szczytach
budynków. Taką gruntowną
modernizację rozpoczętą w

prowadzona zostanie wymiana wodomierzy. Modernizowane będą również kolejne
odcinki osiedlowych alejek
oraz nawierzchnie parkingów
przy budynkach 16 oraz 22 F
przy ul. Stróżyńskiego.
Istotne znaczenie dla
mieszkańców, zwłaszcza budynków wysokich, ma prowadzona systematycznie wymiana dźwigów osobowych.
Nowoczesne
urządzenia,
sprawniejsze, wygodniejsze i
bezpieczniejsze zainstalowano już w budynkach 23 oraz
6 A i B. W tym roku wyposażone w nie zostaną bloki 6
C i D oraz 26 A. Wymiana
wind w klatkach schodowych
jest kosztownym ale koniecznym przedsięwzięciem i będzie systematycznie realizowana w kolejnych latach.
Tegoroczna zima jest łaskawa i na razie ze zgromadzonych na osiedlu zapasów

Kolorowe place zabaw

ubiegłym roku przechodzi
budynek nr 16, a w tym rozpocznie się ona w budynku nr
27. Kontynuowane jest również rozpoczęte przed kilku
laty docieplanie stropów piwnicznych. Przedsięwzięcie poprawiające izolację termiczną
a także zabezpieczenie przeciwpożarowe prowadzone będzie w bloku nr 3.
Kilkadziesiąt lat eksploatacji daje się we znaki sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systematycznie jest
ona remontowana i wymieniane są zagrożone odcinki
rurociągów. W tym roku w
blisko tysiącu mieszkań prze-

piasku i soli nie trzeba było
korzystać. Pracownicy administracji zamiast odśnieżać
alejki mogą się więc zająć
innymi zadaniami, między
innymi pielęgnacją zieleni,
a przy krzewach i hektarach
trawników pracy nigdy nie
brakuje. Tej jesieni w miejsce
usuniętych wskutek suszy i
wiatrołomów drzew nasadzono ponad 20 nowych. Wśród
nich są klony kuliste, jawory
i lipy. Dużo uwagi poświęca
się także kilkunastu osiedlowym placom zabaw, na których każdego roku pojawiają
się coraz bardziej kolorowe
i atrakcyjne urządzenia. (i)
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Jak segregować i wywozić

Na odpady jednak nie ma rady?
Niedawno wszystkie
media obiegła informacja,
że w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na
wschodzie kraju w związku koniecznością segregacji odpadów wprowadzono restrykcyjne zasady
ich wyrzucania do pojemników. Można to czynić jedynie przez dwie godziny
dziennie i to pod okiem
dyżurującego przy altance
pracownika. Uznano, że
tylko w ten sposób można
wyegzekwować właściwe
segregowanie odpadów.
Czy rzeczywiście udało
się to osiągnąć, tego już media nie podały. Wydaje się
to bardzo wątpliwe. Jeśli bowiem ktoś przyszedł z workiem ze śmieciami po godzinach urzędowania pana dyżurnego, to pewnikiem zostawił go pod altanką albo podrzucił na sąsiednie osiedle,
gdzie na tak biurokratyczne
pomysły jeszcze nie wpadli.
I niech się inni martwią co
dalej z porzuconymi odpadami począć.
SKĄD TE GABARYTY
Tak w każdym razie postąpiłaby zdecydowana większość rodaków, także mieszkańców piątkowskich osiedli.
Świadczy o tym widok zalegających na okrągło przy boksach różnego rodzaju śmieci.
Nie biorą się one na naszych
osiedlach znikąd, ktoś musi
je tam pozostawiać. Możliwe,
że część z nich jest rzeczywiście podrzucana przez przybyszów z innych osiedli lub
nawet spod Poznania. Załatwiając sprawy lub odwiedzając bliskich na Piątkowie
przy okazji pozbywają się gabarytów czy innych odpadów,
z którymi nie bardzo wiedzą
co zrobić. Jednak w znakomitej większości odpady zalegające wokół altanek są wytworzone w piątkowskich mieszkaniach. Mimo zwiększenia
przez Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej częstotliwości ich odbioru do
jednego wywozu miesięcznie
niewiele się zmieniło. Odpadów wielkogabarytowych nie
ubyło, a nawet jakby wprost
przeciwnie. Mieszkańcy wyrzucają je bowiem wtedy kie-

dy im to pasuje, a nie wtedy kiedy wyznacza to kalendarz ich wywozu. Zmienić te
przyzwyczajenia jest niezwykle trudno. Administracjom
osiedli pozostaje więc jedynie własnymi siłami i kosztami systematycznie wywozić odpady do punktów selektywnej ich zbiórki. Z ich
obiorem w nich też bywa coraz więcej kłopotów.
Gdy przed kilku laty
wprowadzano „rewolucję
śmieciową” jej autorzy zapowiadali szybkie zaprowadzenie ładu i sprawne zagospodarowanie rosnącej ilości odpadów. Wszystko miało być
proste, łatwe i przyjemne.
Krytycznych głosów płynących między innymi od spółdzielni mieszkaniowych nikt
nie chciał słuchać. Po kilku
latach obowiązywania owych
rewolucyjnych rozwiązań widać, że niczego one nie roz-

wiązały, a bałagan z wywozem odpadów, ich segregacją i zagospodarowaniem jest
chyba jeszcze większy niż
był. Kolejne zmiany nakładające na wszystkich obowiązek segregowania odpadów
czy wprowadzenie pojemników na bioodpady przyczyniają się jedynie do zwiększenia śmieciowego galimatiasu.
JAK SEGREGOWAĆ
Jest on szczególnie zauważalny na osiedlach mieszkaniowych. W każdej altance
jest kilkanaście pojemników
na różne frakcje, odpady do
nich wyrzucają mieszkańcy
kilku czy kilkunastu bloków.
Jakie są więc szanse, że wszyscy spośród nich będą właściwie segregować odpady? Ile
pojemników musieliby mieć
w swych niewielkich kuchniach by sprostać wymaganiom. W dodatku nieposegregowane śmieci mogą przecież

podrzucić mieszkańcy innych
osiedli. Próby zamykania altanek poprzez przydzielanie
uprawnionym do korzystania
z nich czipów raczej nie zdają
na osiedlach egzaminu. Albo
mieszkańcy zagubią czipy, albo urządzenia się psują. Altanki pozostają więc zwykle
ogólnodostępne. Ma to ten
plus, że mogą po nich buszować poszukiwacze skarbów,
którzy dokonują wtórnej segregacji odpadów i odzyskują sporo cennych surowców.
Ale to tylko efekt uboczny
niesprawnego systemu gospodarki odpadami.
Wraz z odgórnie wprowadzanymi zmianami w zasadach segregacji odpadów należy się też spodziewać zmian
w wysokości opłat za ich odbiór. Jak będą one wyglądać
oraz jakie będą obowiązywać szczegółowe zasady segregacji i odbioru na obszarze działania GOAP obejmującego Poznań i osiem sąsiednich gmin na razie nie wiadomo. Na razie do 31 stycznia br. Związek Międzygminny przeprowadza konsultacje
nad regulaminem i szczegółowymi zasadami odbioru
odpadów. Opinie i uwagi
można przekazywać na kartach konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej
GOAP.
Jakkolwiek mądre propozycje zostaną zgłoszone podczas konsultacji trudno się
spodziewać radykalnej poprawy w gospodarce odpadami.
Mimo bowiem rosnącej świadomości społecznej, że są one
wielkim problemem, to jednak nikt nie wie jak sobie z
nimi poradzić. Starania trzeba jednak podjąć. Tym bardziej że każdy może wnieść
swój mały wkład w rozwiązanie tego wielkiego problemu, choćby poprzez właściwe segregowanie oraz przestrzeganie terminów wystawiania odpadów wielkogabarytowych. Niby to niewiele,
ale gdyby wszyscy mieszkańcy osiedli wywiązywali się z
tych powinności, to na pewno zwały gabarytów – jak to
widać na załączonych obrazkach - nie zalegałyby wokół
altanek. No, albo byłyby chociaż mniejsze… (i)
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KALENDARIUM PSM
3 lutego - dyżur członków Rady Nadzorczej
4 lutego - Komisja ds. aktów prawnych RN
12 lutego - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
11 lutego - Komisja Rewizyjna RN
20 lutego - zebranie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Rada poparła budowę przy ul. Boranta

Bez uwag członkowie
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęli analizę
ekonomiczną wybranych
działalności PSM za 10
miesięcy roku 2019. Były one pozytywne, a nieliczne ujemne wskaźniki
na niektórych osiedlach
w październiku nie rzutowały na ogólną sytuację Spółdzielni.
Zaległości czynszowe w
stosunku do września w

październiku zmniejszyły
się. Na lokalach mieszkalnych o 2110 zł (o 0,1%), a
na lokalach użytkowych o
18.390 zł (o 8%). Od stycznia do końca października
z tytułu dodatków mieszkaniowych do PSM wpłynęło
164.810 zł, średnio co miesiąc korzystały z nich 74
osoby.
Ze względu na różne
propozycje mieszkańców i
konieczność ich wnikliwego rozpatrzenia członkowie

Rady postanowili zawiesić
do 30 czerwca wykonanie
uchwały własnej z 18 lipca 2019 r. w sprawie docelowych zasad uregulowania
odpłatności za utrzymanie i
eksploatację dźwigów w budynkach mieszkalnych Spółdzielni. Miała ona wejść w
życie od 1 stycznia 2020 r.
Rada wyraziła zgodę na
obciążenie działki o pow. 6
m kwadratowych na osiedlu
Władysława Jagiełły odpłatną służebnością przesyłu na
rzecz PlayNet Sp. z o.o.,
która umieści na działce
sieć światłowodową Operatora NETIA umożliwiającą

świadczenie usług internetowych, telefonicznych i telewizyjnych. Odpłatność wyniesie jednorazowo 2.257 zł.
Informację na temat Bazy Boranta przekazał prezes
Krzysztof Winiarz. Przypomniał historię podejmowanych negocjacji z firmami, które chciały uczestniczyć w pracach inwestycyjnych. Prezes zapewnił, że
nie ma takiej możliwości,
by spółdzielcy zamieszkujący teren Piątkowa dopłacali do mieszkań przy ul. Boranta. Nie pozwolą na to
zresztą zabezpieczenia kredytów bankowych. Po szczegółowym wyjaśnieniu działań Zarządu co do kontynuowania prac wszyscy obecni
poparli uchwałę o realizacji
inwestycji.
Profesor Jerzy Kołacki
z Wydziału Historii UAM
przesłał pismo rekomendujące projekt „Wrastanie w
Piątkowo, w Poznań” jako
przedsięwzięcie organizacji
pozarządowej oraz instytucji naukowej. O projekcie tym Echo informuje od
marca ubiegłego roku. Komisja Społeczno-Samorządowa RN postanowiła niewielką kwotą pieniędzy wesprzeć ten projekt, którego
część wizualna ma być prezentowana w PCK „Dąbrówka”. (big)
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Osiedlowe kluby seniora

Dla siebie i dla innych

Podczas spotkań w klubie „Przyjaciele”

- W klubie nigdy się nie
nudzimy. Wśród młodych
duchem, bo wiekiem już
nie zawsze, czas nam wesoło płynie i razem spędzamy w nim najlepsze
chwile – mówią panie Ela
i Hania. Kończą właśnie
przygotowywanie kartek
świątecznych podczas kolejnego grudniowego spotkania w klubie „Przyjaciele” na os. Bolesława Chrobrego, który niedawno zyskał nową przestronną siedzibę w pawilonie 110. Własnoręcznie
wykonane kartki czy inne
gwiazdkowe drobiazgi dostarczają osobistego zadowolenia, bo wreszcie można się oddać artystycznym
pasjom, a także stanowią
wspaniały dowód sympatii dla bliskich.
Przedświąteczny czas w
tym klubie był szczególnie
bogaty w wydarzenia. W programie znalazły się bowiem
nie tylko różnorodne zajęcia plastyczne, ale także ćwiczenia gimnastyki chińskiej,
spacery z instruktorką nordic walking, warsztaty zielarskie połączone ze sporządzaniem cynamonowo-pomarańczowego peelingu i kremu
do rąk oraz klubowa wigilia
w podpoznańskich Biskupicach. Było też wspólne kolędowanie, śpiewanie i długie
pogawędki w klubowej kawiarence.
- Na okrągło u nas coś
się dzieje. Panie i panowie,
choć tych jest nieco mniej,
mają mnóstwo pomysłów na
dobrą zabawę i niewyczerpaną fantazję. Młodzi mogliby
się od nich uczyć, dlatego

organizujemy międzypokoleniowe spotkania. Chcemy być
nie tylko klubem seniora, ale
przede wszystkim otwartym
dla wszystkich klubem osiedlowym, w którym każdy może miło spędzić czas i znajdzie dla siebie coś interesującego – mówi Sylwia Czubała, prowadząca klub „Przyjaciele”.

Teresa Zaworska z klubu „Złoty
Liść”

- Trzy lata już chodzę do
klubu „Złoty liść” – mówi Teresa Zaworska z os. Władysława Łokietka. – Podpowiedziały mi koleżanki, że jest
taki klub. Wcześniej opiekowałam się dziewczynką, którą odbierałam ze szkoły, ale
teraz już tego nie robię, wiec
mam dużo czasu, by pójść do
klubu. Poza tym jest blisko,
w tym samym budynku. Lubię tam chodzić na dwie, trzy
godziny, można pogadać, wymienić się doświadczeniami.
Robimy własnoręcznie kartki świąteczne. Chodzimy do
kawiarni, a inne koleżanki nie zawsze mają czas, bo
opiekują się wnukami. Jeździmy na wycieczki. Czasami
z innymi klubami, które nas
zapraszają, wyjeżdżamy też
na wczasy nad morze, oczywiście za własne pieniądze.
Co roku jeździmy do jednej
pani, która koło Pniew ma
domek. Udostępnia nam go

podczas grzybobrań, pieczemy przy ognisku kiełbaski.
Ostatnio był prawnik, który
wyjaśniał nam sprawy spadkowe, kto był zainteresowany, mógł zadawać pytania.
Kluby seniora działają na
każdym piątkowskim osiedlu i liczni uczestnicy organizowanych przez nie spotkań, prelekcji czy wycieczek nie wyobrażają sobie
bez nich osiedlowego życia.
Pierwsze powstały na najstarszych osiedlach Bolesława Chrobrego oraz Jana III
Sobieskiego. Ich początki
przed blisko trzydziestu laty dobrze pamięta Stanisława Golińska, która do dzisiaj
kieruje klubem „Hetman”
na os. Jana III Sobieskiego
i skrzętnie przechowuje jego kroniki. – Zaczynaliśmy
skromnie, w bloku nr 17 zebrało się ledwo kilkanaście
osób, którym jednak chciało
się robić coś wspólnie. Dzisiaj mamy okazałe pomieszczenia w pawilonie, które
jednak podczas niektórych
zajęć, wieczorków tanecznych czy przedstawień teatralnych okazują się jeszcze
za małe. Klub liczy bowiem
240 członków i chętnych nie
brakuje – mówi.
W tych a także innych
osiedlowych klubach propozycji na ciekawe spędzanie
wolnego czasu jest wiele i
korzysta z nich coraz więcej mieszkańców Piątkowa.
Bo też, nie ma co ukrywać,
coraz więcej jest wśród nich
osób określanych mianem
seniorów, będących na emeryturze i dysponujących wol-

Klub „Hetman” zaprasza i informuje

nym czasem. Pokończyli zawodowe kariery, wychowali
dzieci, czasem mogą się jeszcze zająć wnukami, ale chcą
jeszcze aktywnie żyć, robić
coś dla innych i dla siebie.
Niekiedy mają wreszcie czas
i możliwości by spełnić swe
młodzieńcze marzenia o podróżach czy scenicznych występach. Pomocne w tym
okazują się właśnie osiedlowe kluby.
Dla niektórych samotnych, starszych osób stają
się one niemal namiastką
rodziny. Można w nich też
sporo się dowiedzieć podczas
spotkań z ciekawymi prelegentami czy też nawiązać
znajomości z równolatkami.
Zawsze jest co opowiadać i
wspominać. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wieczorki taneczne oraz wspólne wyjazdy i wycieczki.
W Poznaniu klubów seniora działa kilkadziesiąt,
piątkowskie wspierane przez
Poznańską
Spółdzielnię
Mieszkaniową należą do najaktywniejszych. Potwierdzają to ich sukcesy w różnych
przeglądach czy udział w corocznych poznańskich targach Viva Seniorzy. Obecnie,
z uwagi na starzenie się społeczeństwa wszyscy – rząd i
samorządy starają się na różne sposoby wspierać seniorów. Dobrze, że w tym gronie jest od lat także Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. - I oby była nadal –mówią z przekonaniem uczestniczki klubowych zajęć – bo
przecież wszyscy będziemy
kiedyś seniorami. (i)
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Wrastanie w Piątkowo

Polowanie na wannę
Ale się „udało”! W poprzednim felietonie zaliczyłem rok 2020 do
rozpoczętego drugiego
tysiąclecia! A przecież
drugie tysiąclecie rozpoczęło się za panowania Bolesława Chrobrego! Już w samym końcu pierwszego tysiąclecia, w roku 1000, miało miejsce ważne dla
nowo powstałego państwa pierwszych Piastów spotkanie nazwane Zjazdem Gnieźnieńskim, na które wtedy
jeszcze książę Bolesław
Chrobry zaprosił niemieckiego cesarza Ottona III. Po tym zjeździe,
już w roku 1001 rozpoczęło się drugie tysiąclecie, co oznacza, że rok
2001 był pierwszym rokiem tysiąclecia trzeciego, a nie drugiego!
Niesamowite, bo już kiedyś pomyliłem się podobnie
uważając, że mój Ojciec,
urodzony w roku 1900,

przyszedł na świat w wieku dwudziestym. A przecież tamten rok zamykał
wiek dziewiętnasty podobnie jak rozpoczęty obecnie
rok 2020 zamyka pierwsze
dwudziestolecie rozpoczętego nie tak dawno wieku
dwudziestego pierwszego
w trzecim tysiącleciu! Niezły bałagan w tym liczeniu,
prawda? Na szczęście - „Errare humanum est” – ludzką rzeczą jest się mylić a
potem za błędy, szczególnie te rachunkowe przepraszać, co niniejszym czynię.
W dzisiejszym felietonie o wrastaniu w Piątkowo pozwolę sobie na przytoczenie epizodu z wrastania
w to miejsce, przed prawie
czterdziestu laty, mającego
(o dziwo) radziecki epizod:
Łazienki w mieszkaniach
tamtego czasu wyposażane
były w takie miniwanny,
w których można było tylko usiąść z podkurczonymi nogami. A opowiadający
tę historię chciał mieć du-

żą wannę, w której mógłby się położyć. Chodziło
o to, aby mógł się dobrze
wygrzać, wprost wyparzyć
w gorącej wodzie w przypadku wymarznięcia, które jemu zdarzało się nieraz,
nie tylko w zimowych warunkach ćwiczebnych. Był
on wtedy w wojsku, biorąc
udział w wielu ćwiczeniach,
rozgrywanych w zimie również. Ten sposób dbania o
zdrowie praktykował już od
czasów służby w pułku lotniczym, gdzie przecież samoloty stały pod gołym niebem i tam były obsługiwane przez okrągły rok, bez
względu na pogodę.
Po dłuższych poszukiwaniach dowiedział się, że
w niedużym sklepiku przy
ulicy Grochowe Łąki zdarzają się duże wanny. Okazało się, że tam dostarczane wanny to był radziecki,
solidny, żeliwny produkt,
który udźwignąć a potem
przenosić musiało przynajmniej dwóch silnych ludzi.

Jak powiedział, „wyczaił”
dzień dostawy i potem z pomocą dwóch kolegów, ciężarówką przetransportował
tę „zdobycz” na Piątkowo.
Jednak aby stała się częścią
mieszkania, musiał jeszcze
zabawić się w murarza i
nieco przerobić ściankę, bo
łazienka była krótsza niż
przywieziona wanna! Ale
przecież „Polak potrafi”, on
także za murarza robić potrafił. Pozostało mu to po
szkolnych czasach, kiedy
dorabiał na budowach podczas wakacji. Murek wtedy zbudowany przez niego
jest podobno do dziś istniejącym tego dowodem. Wanna swoją rolę spełnia do
dzisiaj, a problemem stać
się może próba jej wymiany, jako że jest to nielekki
i niemały żelazny gabaryt.
Tak i podobnie w czasach
powszechnego deficytu zaczynało się rodzinne wrastanie w piątkowskie osiedla wielu z nas.
Hubert Owczarek

Pracodawco
- do 31 stycznia PIT-11
Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali w 2019 r. osoby fizyczne, muszą sporządzić imienne informacje o wysokości
dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje
o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Na przesłanie ich
do urzędu skarbowego mają czas do 31 stycznia 2020 r.
W tym roku muszą oni również pamiętać o poprawnym wpisaniu ulgi dla młodych pracowników (do 26 r. ż.).
Podczas rozliczania za 2019 r. przedsiębiorca powinien
zwrócić uwagę na właściwe (aktualne) wzory formularzy za
2019 r. (np. w przypadku PIT-11 jest to wersja 25).
Interaktywne dokumenty można znaleźć na podatki.
gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.
Od tego roku nowością jest tzw. ulga dla młodych
w PIT. Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie jej w usłudze Twój e-PIT.
Aby zapobiec przesyłaniu drogą elektroniczną PIT-11
za 2019 r. na nieaktualnych formularzach, do końca stycznia aktywna będzie jedynie najnowsza wersja. Możliwość
przesyłania wcześniejszych wersji (do składania korekt za
poprzednie lata), przywrócona zostanie od lutego.
Termin na przekazanie formularzy do urzędu skarbowego mija 31 stycznia 2020 r. Dodatkowo PIT-11 i PIT-R
powinny być przekazane osobom, których dotyczą, najpóźniej do 2 marca 2020 r.
Więcej informacji na ten temat – w tym do kiedy przygotować i jak podpisać oraz wysłać formularze –na podatki.gov.pl w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.

URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY

ZATRUDNIMY
NA ODPŁATNE PRAKTYKI
ABSOLWENCKIE
Wymagania niezbędne:
- wiek 18-30 lat,
- ukończenie przez kandydata minimum gimnazjum,
- znajomość obsługi komputera (sprawne obsługiwanie klawiatury),
- dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność
pracy pod presją czasu.
Warunki odbywania praktyki:
- praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin,
- wynagrodzenie miesięczne 1.600 zł brutto,
- czas trwania praktyki od 1 do 3 miesięcy.
Dodatkowe informacje lub zgłoszenia kandydatów:
Referat Sekretariat, Izabela Machnis, pok.112,
tel. 61 8270161
lub mailowo: us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
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Dzień Myśli Braterskiej

Trening skautowy w filii 14

22 lutego na całym świecie
obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Tym samym świętujemy rocznicę urodzin założyciela skautingu – sir Roberta Baden-Powella. Z tej okazji filia 14
Biblioteki Raczyńskich zaprasza dzieci do sprawdzenia się w
podstawowych technikach skau-

towych, a dorosłych do obejrzenia wystawy związanej z rozwojem ruchu skautowego w Polsce
i na świecie.
Dzieje skautingu zapoczątkowało
zorganizowanie przez brytyjskiego
generała Roberta Baden-Powella w
sierpniu 1907 roku obozu dla młodzieży na wyspie Brownsea w Anglii. Wówczas też ten doświadczony
żołnierz zaczął wcielać w życie idee
społeczno-wychowawcze ukierunkowane na propagowanie wartości koleżeństwa, bezinteresownej pomocy,
szacunku dla otaczającego świata czy
odpowiedzialnego samokształcenia.
Młodych, energicznych ludzi zrzeszano w związkach skautów, w których nadrzędnym celem stało się jak
najlepsze wykorzystanie możliwości
społecznych, umysłowych, fizycznych
i duchowych każdego z nich. Hart ducha i ciała, odwaga, opanowanie czy
sumienność stały się cechami, mającymi pomóc w budowaniu świadomego, otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
Wszystkich czytelników w wieku 7-11 lat, chcących dowiedzieć się
więcej na temat samego ruchu skautowego, a przede wszystkim poznać

od praktycznej strony jego podstawowe zasady, zapraszamy w środę
19 lutego o godz. 17.00 na zajęcia warsztatowe z technik skautowych. Podczas spotkania dzieci
zapoznają się z postacią lorda Roberta Baden-Powella oraz jego siostry Anges i żony Olave, twórczyń
ruchu dziewcząt-przewodniczek, i nauczą się wiązania węzłów, oznaczania kierunków geograficznych, użycia własnej dłoni do mierzenia odcinków czy różnych zastosowań zwykłej
igły z nitką. Zbudują makietę obozu i zasmakują skautowego braterstwa: będą poznawać się wzajemnie
wspólnie śpiewać piosenki i pląsać.
Będzie można porozmawiać z prawdziwymi harcerzami i harcerkami,
dotknąć elementów umundurowania,
przejrzeć książki, obejrzeć zdjęcia dotyczące historii oraz współczesności
ruchu skautowego i harcerskiego w
Polsce i na świecie. Warsztaty są
bezpłatne, adresowane do czytelników biblioteki, obowiązują na
nie zapisy. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych!
Kinga Baszczuk,
Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Prognozy astrologiczne i feng shui na 2020

Rok Metalowego Szczura

Nowe zodiakalne zwierzę horoskopu chińskiego, nowy władca świata,
który urząd swój będzie
sprawować przez chińskich dwanaście miesięcy, to Metalowy Szczur.
Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się radować i smucić od soboty,
25 stycznia 2020 r. godz.

12.59, do 11 lutego 2021
r. godz. 18.45.
Rok Metalowego Szczura, będzie to rok zmienny,
raz będziemy na wozie, raz
pod nim. W tegorocznej prognozie napisanej przez Jacka Kryga jest kilka nowości.
Przede wszystkim dla każdego znaku w sposób tabelaryczny przedstawione zostały
jego relacje z innymi znakami. Ta zmiana dotyczy części
ogólnej podręcznika astrologii. Co się zaś tyczy prognozy na ten rok, to uzupełniamy
ją tabelą miesięcznego szczęścia dla poszczególnych znaków, która pochodzi z działu
metafizyki chińskiej zwanego
Dobór Daty.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć: jakim jesteś znakiem
zodiaku, jakie są Twoje predyspozycje, jakie są Twoje
wady, z kim możesz współpracować, kogo masz unikać, kto znany urodził się

pod Twoim znakiem, co czeka Ciebie, świat i Polskę w
nowym roku – to musisz
mieć tę książeczkę!
Spotkanie z autorem,
Jackiem Krygiem, rozpocznie się 5 lutego o
godz. 18 w PCK Dąbrówka na os. Bolesława
Chrobrego 120.

A 6 lutego o godz. 18
w restauracji Bergamotka,
przy ulicy Gdyńskiej 42 w
Czerwonaku będzie okazja
do zjedzenia kolacji z J.
Krygiem.
Bilety w cenie 60 zł
do nabycia w Bergamotce, szczegóły pod nr tel.
661 834 930.

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
4.II.2020 o godz. 18 (wtorek) – Jak pisać? Przykazania,
normy, sugestie – według Łucji Dudzińskiej i Leszka Żulińskiego. Warsztaty Klubu Literackiego, prosimy o wiersze
i fragmenty prozy w kopiach, do rozmowy.
18.II. 2020 o godz. 18 (wtorek) Edyta Kulczak – „Szkic o
metaforze” i nowe wiersze. „Hegen – artysta słowa i obrazu” –
pokaz fotografii i prac graficznych Andrzeja Haegenbartha.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce” na os. Bolesława Chrobrego 120
prowadzi Jerzy Grupiński.
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Prosto z miasta

Lata dwudzieste w rankingu
A to psikusa wywinęli naszemu miastu krajowi specjaliści od rankingów i wszelakich klasyfikacji szans rozwojowych miast.
Jeszcze w ubiegłym roku Poznań zajmował w nich czołowe lokaty i zbierał różne laury i dyplomy. Natomiast teraz w ogólnopolskim
zestawieniu pod względem
poziomu jakości życia znalazł się on dopiero pod koniec pierwszej setki. Lepiej
i przyjemniej ponoć się żyje
w sąsiednich wielkopolskich
miastach: Kaliszu, Koninie,
Lesznie czy Ostrowie. Gorzej
od Grodu Przemysława wypadło tylko Gniezno. Wysoka pozycja Poznania w poprzednich rankingach wydawała się mocno na wyrost,
ale takiego upadku i degrengolady wizerunku stolicy Wielkopolski trudno się
było spodziewać. Dobrze w
Poznaniu nie jest, ale tak
źle to chyba też nie. Statystycznie, poprzez dobór odpowiednich wskaźników i
należyte nimi manipulowanie można wykazać wszystko. Zapewne więc Poznań
tym razem nie miał szczęścia do wybranych przez
twórców rankingu wskaźni-

ków ani też metod operowania nimi. Na to wskazują przede wszystkim włodarze miasta także wstrząśnięci miejscem w tej klasyfikacji. Jednak spokojnie wobec
takich wyników przejść nie
można. Powinien to być sygnał ostrzegawczy, że niedobrze się dzieje w mieście.
HHH
Zdaniem wielu ekspertów oraz nielicznych mieszkańców nie podzielających
samozadowolenia miejskich
władz, popada ono w stagnację i nie ma pomysłu na
siebie. Widocznym znakiem
jest choćby brak przemyślanej strategii promocyjnej.
Każde miasto i gmina ma
dzisiaj swe logo i dumne,
choć niekiedy mało rozumne, hasło reklamowe. Za poprzedniej ekipy Poznań też
miał swoją gwiazdkę i slogan „Miasto know how”.
Było to słabe, ale było i odpowiednio popularyzowane
mogło jakieś pożytki przynosić. Obecni włodarze miasta
z poprzednich pomysłów promocyjnych niby zrezygnowali
a sami nic nowego nie wymyślili. Zajmują ich ważniejsze ogólnokrajowe sprawy. A

na takim podejściu miasto i
jego mieszkańcy tylko tracą.
HHH
Jakości życia w mieście nie poprawią też plany
wprowadzenia radykalnych
podwyżek opłat za parkowanie pojazdów w śródmieściu. Zresztą, w jakim tam
śródmieściu, strefa płatnego
parkowania obejmie chyba
już pół miasta i zacznie się
tuż za jego rogatkami. Za
pozostawienie w niej auta
na godzinę zapłacimy więcej niż w stolicy oraz kilku
innych polskich miastach.
Miejscy urzędnicy uzasadnienie dla takich podwyżek
zawsze znajdą, zwłaszcza że
nie oni będą płacić. Przytoczą również wiele argumentów przemawiających za planami „uspokojenia”, czyli
wyeliminowania a w każdym
razie znacznego ograniczenia ruchu na kolejnych śródmiejskich ulicach, rozwiązanie to ma objąć m. in. ul.
Głogowską. Zmotoryzowanym pozostanie więc wkrótce omijać Poznań szerokim
łukiem albo korzystać z miejskiej komunikacji lub odwiedzać miasto na piechotę, ale
zapewne wybiorą to pierwsze rozwiązanie. Wątpliwe

aby było ono najkorzystniejsze dla rozwoju Poznania.
HHH
Tak oto ni z tego, ni
z owego weszliśmy w lata
dwudzieste, a przed nami
nieodległe lata trzydzieste…
tym razem już dwudziestego
pierwszego wieku. Ach, tamte szalone lata dwudzieste,
lata trzydzieste poprzedniego wieku, po wielokroć opisywane i filmowane, które odcisnęły niezatarte piętno w światowej kulturze.
Okres tamtego dwudziestolecia międzywojennego to
przede wszystkim czas rozbudzonych wielkich nadziei,
ale też kryzysów i w końcu kolejnej wojennej tragedii. Aż strach pomyśleć jakie będą nasze lata dwudzieste. Na ich progu bowiem o
wielkie radości i nadzieje,
choćby z uwagi na odczuwane już zmiany klimatyczne czy wybuchające tu i ówdzie wojenki, raczej trudno.
W Poznaniu, co wykazał nieszczęsny ranking i co każdy
poznaniak widzi też dobrze
nie jest. Ale skoro jest tak
źle, to dalej może być już
chyba tylko lepiej.
WIST

Wokół Piątkowa

Ruś – ale która?
Pojęcie zdawałoby się
proste, jasne i oczywiste. To
wszystko, co jest na wschód
od polskiej granicy. Tymczasem rzeczywistość wcale nie
jest taka prosta. Ulica Ruska łączy Morawską z Mołdawską.
Kiedy używamy pojęcia
Ruś, historyk, kulturoznawca i etnolog zapyta najpierw: która? Rozróżniamy
bowiem, aż 10 nazw Rusi, z
określeniem. Były to:
- Ruś Kijowska – państwo, które istniało w latach
862 – 1240,
- Ruś Biała – Smoleńszczyzna i obszar wschodni
obecnej Białorusi,
- Ruś Czarna – oddzielne państwo, istniejące w latach 1084 – 1441,

- Ruś Czerwona – pogranicze obecnej Polski i
Ukrainy,
- Ruś Szlachtowska –
okolice czterech wsi położonych w dolinie Ruskiego
Potoku,
- Ruś Halicko – Wołyńska – państwo w latach
1199 -1392,
- Ruś Zakarpacka (inaczej Podkarpacka) - państwo w latach 1136 – 1478,
- Ruś Włodzimiersko –
Suzdalska – państwo w wiekach X – XIV,
- Ruś Moskiewska – państwo w latach 1328 – 1547,
i wreszcie
- Ruś, miasteczko na Litwie.
Trudno dziś powiedzieć,
o którą Ruś chodziło insty-

tucji nadającej nazwę ulicy.
Wiadomo, że państwo moskiewskie, które z czasem
urosło do rangi mocarstwa,
zbierało owe ziemie, zwłaszcza po najeździe mongolskim, i w XVI wieku mieliśmy do czynienia już z organizmem, który krok za krokiem zaczął się rozrastać i
wchłaniać okoliczne ziemie.
Wydaje się, że w okresie wczesnośredniowiecznym tworzące się państwo
polskie szczególnie często
miało do czynienia z Rusią
Kijowską, położoną na obszarze dzisiejszego państwa
ukraińskiego. Już w czasach
Bolesława Chrobrego Polska rywalizowała z Kijowem
o Grody Czerwieńskie, a
wkroczenie polskiego wład-

cy do Kijowa połączone było z nie zawsze chwalebnymi
manierami Bolesława. Próbowano sobie podporządkować państwo Jarosława
I Mądrego. Władca kijowski jednak wsparł Kazimierza Odnowiciela w walce z
powstaniem pogańskim. W
sprawy dynastyczne w Kijowie usiłował ingerować polski król Bolesław Śmiały,
co w ostatecznym rachunku
nie skończyło się dla niego
szczęśliwie. Po śmierci Jarosława Ruś Kijowska uległa rozbiciu dzielnicowemu,
a potem najazdowi mongolskiemu. Te czasy już jednak
nie miały związku z kontaktami z Polską.
Marek Rezler
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Spotkanie z mieszkańcami bloków 36 i 37 na Śmiałego

O bezpieczeństwie i dociepleniach
montaż nowych drzwi wejściowych. Ostatecznie postanowiono, iż Kierownik Administracji zorientuje się czy jest możliwe
wykorzystanie drzwi będących w dobrym stanie technicznym,
demontowanych w innych osiedlach. Jeżeli nie będzie takich
możliwości, nowe drzwi zostaną zainstalowane podczas prac
termomodernizacyjnych.

Dnia 9 grudnia 2019 roku do klubu Korona zostali
zaproszeni, zgodnie z wcześniejszą sugestią mieszkańców, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, radny Samorządu Pomocniczego, szef firmy ochroniarskiej oraz
kierownik Administracji OBŚ. W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady Osiedla i Rady Nadzorczej,
z uwagi na to, iż spotkanie było częścią posiedzenia
Rady Osiedla Bolesława Śmiałego. Moderatorem spotkania była przewodnicząca RO. Omawiano kilka ważnych spraw.
1. Bezpieczeństwo mieszkańców. Zebrani zwracali uwagę na osoby gromadzące się w blokach nr 36 i 37 i zakłócające mir domowy. W sezonie zimowym problemem są bezdomni koczujący na klatkach schodowych. Mieszkańcy nie zauważają interweniujących policjantów. Ich zdaniem Policja, również Straż Miejska powinna być widoczna w postaci patroli
nadzorujących i dbających o bezpieczeństwo. Policja, zdaniem
funkcjonariuszy uczestniczących w spotkaniu, choć cierpi na
niedobory kadrowe, reaguje na każde zgłoszenie. Policjanci zachęcali do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, przy czym
podawanie również kodów do klatek, co umożliwi szybsze dotarcie do osób zakłócających mir domowy. Sytuację utrudnia
to, że wśród osób zachowujących się niestosownie znajdują
się również sami mieszkańcy bloków 36 i 37. Jeżeli chodzi o
bezdomnych, to często mieszkańcy wpuszczają te osoby na teren budynku usiłując pomóc w ten sposób osobom, które ich
zdaniem są w potrzebie. Bloki nr 36 i 37 są na liście Policji i
Straży Miejskiej jako miejsca pod szczególnym nadzorem. Policjanci i mieszkańcy wspólnie apelowali, o zacieśnienie współpracy celem poprawy bezpieczeństwa. W zakresie bezpieczeństwa ważna jest również współpraca firmy Cerber nadzorującej monitoring na terenie osiedla z Policją. Radny Samorządu
Pomocniczego obiecał zwrócenie szczególnej uwagi na sprawy
bezpieczeństwa w OBŚ, szczególnie w wyżej opisywanym rejonie. Ustalono, iż kolejne spotkanie z przedstawicielami Policji
sprawdzające efekt podjętych działań odbędzie się za pół roku.
2. Przewodnicząca ROBŚ skierowała prośbę do przedstawicieli Straży Miejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na
łamanie przepisów o ruchu drogowym przez kierowców pojazdów skracających sobie drogę, przejeżdżających wzdłuż budynku nr 1.
3. Rozmawiano o zatrudnieniu firmy ochroniarskiej.
Szef firmy chroniącej wyżej wspomniane budynki w poprzednich latach przedstawił sposób działania pracowników ochrony i efekty ich pracy. Wcześniej Rada Osiedla zaproponowała
przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców, czy ich zdaniem
mają być ponownie zatrudnieni pracownicy ochrony. Mieszkańcy w drodze ankietowania wyrazili opinię, iż nie ma potrzeby zatrudniania firmy ochroniarskiej.
Gorąca dyskusja uczestników spotkania na temat ochrony
z rozważaniem wariantów uwzględniających szczególną ochronę drzwi wejściowych zakończyła się jednak ostateczną decyzją
o rezygnacji z ochrony. Mieszkańcy zaproponowali, aby pieniądze, które miałyby być wydane na ochronę przeznaczyć na

4. Bezpieczeństwo związane z windami. Mieszkańcy
zwrócili uwagę na to, iż ich zdaniem winda prawa towarowa
w budynku nr 36, w obecnym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W windzie nie ma naklejek Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających windę do bezpiecznej eksploatacji. Przewodnicząca poprosiła Kierownika Administracji o zbadanie sprawy i rozwiązanie tego problemu, bowiem bezpieczeństwo mieszkańców jest zawsze priorytetowe.
Kierownik zobowiązał się do załatwienia sprawy dodając, iż
od przyszłego roku każda winda eksploatowana powyżej 10
lat będzie musiała spełniać wymagania określone w procedurze RESURS określającej parametry graniczne stosowane do
oceny i identyfikacji stanu technicznego windy.
Jednocześnie poinformował, iż Administracja OBŚ planuje po zakończeniu termomodernizacji rozpocząć proces sukcesywnej wymiany wind.
Przewodnicząca RO przekazała zgromadzonym, iż Rada
Nadzorcza PSM podjęła Uchwałę o odstąpieniu od planowanej
zmiany sposobu naliczania opłat za windy. Na razie pozostaje
więc dotychczasowy sposób naliczania opłat tj. od liczby osób
mieszkających w danym mieszkaniu. Nie ma wątpliwości, iż
ten sposób naliczania opłat musi być zmieniony, z uwagi na
to, iż niektórzy z mieszkańców celowo zaniżają liczbę osób zamieszkałych w lokalu, aby uniknąć wyższych opłat. Dyskusja
dotyczy wyboru jednego z dwóch wariantów: czy ma to być
rozliczenie od zużycia wody, czy od powierzchni mieszkania.
5. Harmonogram prac związanych z dociepleniem
budynków nr 36 i 37 podał, zgodnie z prośbą mieszkańców, kierownik OBŚ. Niektóre z nich już zostały zrealizowane.
 a
 udyty energetyczne dla budynków 36, 37 – wykonane;
 e kspertyzy ornitologiczne - wykonane, dalsza obserwacja ornitologiczna od wiosny 2020 roku;
 w
 niosek do UM o włączenie budynków do programu gospodarki niskoemisyjnej – wysłany;
 w
 nioski o pożyczkę z Jessici 2 - wysłane do BGK (dla bud.
36 i 37);
 d
 okumentacja przetargowa do przetargu na projekt architektoniczno-budowlany – przygotowana;
 p
 rzewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu na projekt
elewacji - koniec stycznia 2020 roku (ogłoszenie konkursu
jest w gestii Zarządu);
 p
 rzewidywany termin wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla budynków 36 i 37 - koniec lutego 2020 roku;
 p
 rzewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu na wybór
wykonawcy inwestycji - koniec marca 2020 roku;
 p
 rzewidywany termin rozpoczęcia robót na budynku 37 początek kwietnia 2020 roku (termin preferowany początek
października 2020 roku).
Po obliczeniu kosztów termomodernizacji odbędzie się spotkanie dotyczące wyboru przez mieszkańców sposobu finansowania inwestycji dociepleniowej.
Zaproszenie na kolejne spotkanie RO i kierownika administracji z mieszkańcami zostanie wywieszone na klatkach schodowych oraz na stronie www.psm.poznan.pl w zakładce OSIEDLA/OS. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO.
Urszula Cicha
Przewodnicząca ROBŚ
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Krzyżówka nr 2
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Wygrała z Echem
Za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru album pt. „Skarby wielkopolskiej
przyrody. Ziemia Woda Powietrze” otrzymuje Elżbieta Lewandowska z osiedla Stefana
Batorego, wyślemy go pocztą.
Hasło brzmiało „Marzeń spełnienia”.
HUMORKI
- Mąż czule mówi do żony:
- Kochanie dziś nie musisz zmywać po kolacji, bo to
przecież twoje urodziny. Zostaw resztę domowej roboty
na jutro.
HHH
Przy stole Jasiu pyta:
- Tatusiu, czemu ożeniłeś
się z mamusią?
Tata, odkładając widelec i
patrząc na żonę, mówi:
- Widzisz, nawet dziecko
tego nie rozumie.
HHH
Przychodzą pracownicy
do szefa i proszą o podwyżkę.
- Podoba się wam praca
u nas?
- Tak, podoba.
- To czemu mam płacić
więcej za wasze przyjemności?
Rozwiązanie krzyżówki nr 2:
Hu ha nasza zima lekka

INSTRUMENT
DĘTY

UTRZYMUJE
STATEK

Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu.
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Taka jesienna zima to nie jest dobry czas na nygusowanie i rozmemłanie. Z wiarą po próżnicy też nie blubraj. Jesteś szportowny szczun
więc zabieraj się ze szwungiem do roboty.

WAGA (23.09 - 22.10). Z większym szwungiem bierz się do chapania, a bejmy
same skapną. Jak trochę z wiarą poblubrasz, pomyślisz a potem się akuratnie
przyłożysz, to uzorgujesz ich całką wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Zez wystawianiem kalafy na słonyszko jeszcze poczekaj,
a zamiast glapić się cięgiem wew telewizję, lepiej weź się za porzundki, zwłaszcza wew kwitach i inszych szpargałach.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez borchania i brynczenia na famułę, a zwłaszcza
gzubów, nic dobrego nie wyniknie. Przestań się więc stalować i zabierz ich do
marketu albo na jakie słodkie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez wiosennym słonyszkiem skapną ci fest propozycje: albo rajzy, albo całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na szczegóły i za szybko decyzji nie podejmuj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez wiarą, a już zwłaszcza szefami, trza dobrze
żyć. Nie borchaj się więc o byle co ani też za frechownie se nie poczynaj. Lepiej
zawsze po dobroci się z ludźmi dogadać.

RAK (22.06 - 22.07). Bez te chlabre na dworze ino byś w chałupie siedział
i wew telewizor albo komputer się glapił. Ale zaś bez to nygusowanie do łba ino
ci wuchta głupich pomysłów przychodzi.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Karnawał jakoś przepynkasz, ale zaś dalej też
szaleć nie można. Zwłaszcza, że zdrowie nieco szwankuje i w krzyżu zacznie coś
strzykać. Trza więc o siebie zadbać jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). Wiosna za pasem, a to najlepszy czas na porzundki. Klunkry oraz insze klamoty najlepiej wyćpnij na gemyle, a do odmalowanych izb
lajsnij se nowe szafonierki.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch abo
i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.

PANNA (23.08 - 22.09). Wygib ze starą eką albo famułą na narty będzie całkiem
fest. Ale zaś nie udawaj tam jakiego nyrola czy nygusa, ani tyż na balangach zez
blondkami nie przesadzaj.

RYBY (21.02 - 20.03). Warto dać se trochę luzu, zrobić jaki wygib z kumplami
albo nawet jakąś większą rajzę do inszych krajów. Miło będzie brechtać się zez
wiarą i nygusować na słonyszku.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Laureatki „Tęczowego
Kalendarza”

Przedstawiamy
najmłodsze uczestniczki Warsztatów
Plastycznych
w
Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka”, których
prace zostały docenione w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Tęczowy Kalendarz”.
Spośród kilku tysięcy prac międzynarodowe jury wybrało 24 obrazy, które
przedstawiają różne
pory roku.
Ideą konkursu było stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci z różnych zakątków świata i kręgów kulturowych. Idea ta sprawdziła się, wybrano prace zróżnicowane technicznie, stylistycznie, w bardzo oryginalny sposób
ilustrujące różnorodność przyrody, zwyczajów, odmienność
etniczną, tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata przez pryzmat zmieniających się pór roku.
Miło zobaczyć nasze podopieczne Marię Furgal i Gabrielę Konieczną w tak prestiżowym gronie. Serdecznie
gratulujemy!

ŻALUZJE

PLISY

ROLETY

ZASŁONY
ul.Naramowicka

ul. âuĦycka

TESCO

ul. Sielawy
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Zima z PSM
Aktywne Wakacje 2020

OGŁOSZENIE

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza dzieci i młodzież
na zajęcia sportowo-rekreacyjne w
czasie ferii zimowych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w dniach 27.01 - 07.02.2020. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Oto nasza propozycja aktywnego spędzania ferii:

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja os. Wł. Jagiełły
i Z. Starego,
Uczniowski Klub Sportowy
„CHROBRY”
przy Szk. Podst. Nr 17 w Poznaniu
zapraszają na :
P Ó Ł K O L O N I E ferie zimowe 2020
Miejsce:
Świetlice os. Wł. Jagiełły 15
i Z. Starego 15
w okresie I turnus:
27.01.2020 - 31.01.2020
oraz II turnus:
3.02.2020 - 7.02.2020

Szkoła Podstawowa nr 67
os. Stefana Batorego 101
Zajęcia sportowo - rekreacyjne
Gry zespołowe
Godzina 9.00 - 13.00
Szkoła Podstawowa nr 34
os. Bolesława Śmiałego
Piłkarska Zima z PSM
Godzina 10.00 - 14.00

Liczba uczestników 20/turnus.
Zajęcia w godzinach
od 8.00 – 15.00.
Proponujemy ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne (m.in. kino, kręgle, pływalnia, ścianka wspinaczkowa, warsztaty „Buduj. Programuj.
Ucz się – roboty z Lego” gry sportowe itp.).
Zapewniamy obiad, owoce, napoje.
Informacje i zapisy pod nr tel.
Tel. kont. 601 556 584
Decyduje kolejność zgłoszenia.

Zespół Przedszkolno-Szkolny
nr 1
os. Władysława Łokietka
27.01 - 31.07.2020
10.30 - 12.30 - koszykówka
12.30 - 13.30 - fitness/zajęcia
rekreacji ruchowej
Andrzej Słabęcki
Szef Działu Sportu PSM

Konkurs „Zielony Poznań” na Piątkowie
W ubiegłym 2019 roku odbył
się, jak co roku, konkurs „Zielony Poznań” organizowany przez
Urząd Miasta Poznania. Była to
już XXVI edycja konkursu. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie, osiedlowym, organizacją konkursu zajmują się rady
osiedli samorządu pomocniczego
miasta Poznania. Również na Piątkowie co roku odbywa się konkurs
„Zielony Poznań”.
Przypomnę tylko, że obszar Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje trzy osiedla miejskie.
Są to osiedle Piątkowo, do którego należą osiedla: Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego. Osiedle Jana III
Sobieskiego i osiedle Marysieńki tworzą osobne osiedle miejskie o takiej
właśnie nazwie, a osiedle Władysława Łokietka należy do miejskiego osiedla Naramowice. Tak więc na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej aż trzy rady osiedli organizują konkurs „Zielony Poznań”.
Jako radna jestem w komisji konkursu „Zielony Poznań” Rady Osiedla
Piątkowo i wraz z całą naszą komisją zajmuję się organizowaniem konkursu „Zielony Poznań” na naszym
terenie. W konkursie co roku biorą
udział mieszkańcy, którzy mają zacięcie ogrodnicze i lubią uprawiać ro-

śliny, a zwłaszcza kwiaty. W 2019 r.
oglądaliśmy wiele pięknych ogródków
kwiatowych na Piątkowie i widzieliśmy
wiele pięknie ukwieconych balkonów.
Odwiedzaliśmy również ogrody przydomowe przy domkach jednorodzinnych. Konkurs, jak co roku, rozpoczął
się w maju. Aby wziąć w nim udział
należało wypełnić zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenia co roku dostępne są w XV Liceum Ogólnokształcącym na osiedlu Bolesława Chrobrego.
Udział w konkursie „Zielony Poznań”
to przede wszystkim radość z podzielenia się z innymi własną pasją i pokazania swoich ogródków i balkonów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują też upominki od Miasta Poznania oraz pamiątkowy dyplom.
W 2019 r. dwa ogródki z naszego
osiedla zakwalifikowaliśmy do drugiego etapu konkursu. Wszystkie ogro-

dy i balkony z całego Poznania, które
znalazły się w drugim, miejskim etapie
były oceniane przez specjalną miejską
komisję. Z naszego osiedla, z Piątkowa, w etapie miejskim brał udział ogródek Jadwigi Matysik z osiedla Bolesława Śmiałego oraz ogródek Krystyny
Loliki z osiedla Stefana Batorego (na
zdjęciu). Wielką radością dla nas było
zajęcie trzeciego miejsca w kategorii
„zieleńce” w miejskim etapie konkursu, przez ogródek K. Loliki. Obydwa
ogródki, które znalazły się w etapie
miejskim są bardzo piękne i wspaniale reprezentowały nasze osiedle na
tym forum.
Tak naprawdę w konkursie „Zielony Poznań” wygrywają wszyscy. Dzięki pasji i pracy uczestników konkursu
Poznań jest piękniejszy, a nas cieszy
najbardziej to, że nasze osiedle jest
pięknie ukwiecone. Do etapu miejskiego mogliśmy zakwalifikować tylko
dwa ogródki, ale wszyscy nasi piątkowscy ogrodnicy, który ukwiecają nasze
osiedle są przez nas wysoko cenieni
i jako rada osiedla bardzo wszystkim
dziękujemy. Jako rada osiedla co roku nagradzamy też uczestników konkursu z naszego osiedla dodatkowymi nagrodami. Już teraz zachęcam do
udziału w tegorocznym XXVII Konkursie „Zielony Poznań”. Niech nam się
Piątkowo zieleni!
Aleksandra Błaszak

