Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
OBCH
Pawilon 110

Przyjęcia
7 dni w tygodniu

MARZEC 2021

rodzinne, taneczne i inne:
chrzciny, 18-tki, śluby, stypy,
rocznice, imieniny, itp.
obiady wt.- piątek 14.00-16.30
f lubczykpiatkowo
601-226-264

ISSN 1505-4497
Nr 3/308
rok XXIV
Bezpłatna

Zimowe
atrakcje
Rzędy
przysypanych
śniegiem aut na osiedlowych ulicach i parkingach
to typowy widok tegorocznej zimy. Zmotoryzowani
nie mają łatwo, bo z odpalaniem zamrożonych pojazdów bywają kłopoty, w dodatku po śniegu i oblodzonych nawierzchniach jeździ
się ciężko, a znaleźć wolne
miejsce postojowe jeszcze
trudniej.
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Gorące zabawy mimo mrozu

Walentynki z parasolkami i sercami
przed pandemią i świetnie
się bawili. W przygotowanie
wspólnej zabawy zaangażowali się seniorzy, instruktor „Korony” oraz przyjaciel klubu - Justyna Kucner.
Natomiast w niedzielne
popołudnie na os. Jana III
Sobieskiego osobiście zawitał św. Walenty, patron zakochanych. Wraz ze świtą
członków z Klubu Seniora „Hetman”obszedł osiedle wręczając mieszkańcom
pięknie ozdobione jabłka i
wykonane przez seniorów
serca. Dodatkowo udekorowano też nimi osiedlowy
dąb. (na)

Choć tegoroczne walentynki – 14 lutego wypadły w środku prawdziwej zimy oraz pandemii, to na piątkowskich
osiedlach obchodzono je
radośnie i wesoło. Gorącym uczuciom i zaba-

wom nie straszne były
śnieg i mróz.
Do wspólnej zabawy zaprosił Osiedlowy Klub „Korona” na os. Bolesława
Śmiałego. Mieszkańcy szukali na osiedlu pięknych
„Walentynek” z czerwony-

mi parasolkami, które rozdawały słodkie upominki i
specjalny kod, po rozszyfrowaniu którego można było
otrzymać specjalną walentynkową niespodziankę.
Frekwencja przerosła
oczekiwania. Ludzie pytali
o kolejne imprezy tego typu, bo choć przeprowadzona w reżimie sanitarnym,
to wszyscy czuli się jak

USŁUGI REMONTOWE
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Promocje!

tel. 578 911 240
Zamów on-line: www.milanopiatkowo.pl
Możliwość płatności kartą, darmowa dostawa
Os. Bolesława Chrobrego 13 paw. 4
Obok salonu kosmetycznego Libra
(wjazd ten co do Biedronki)

V
V
V
V
V
V
V

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS
Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji,
a teraz:


potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia

chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji

szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np.
lokalnych grup wsparcia, warsztatów zajęciowych

potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub
osobistym

chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która
przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC
BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA
Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta

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
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań PÓŁNOC
ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań
tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl
Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego Poznań
PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020
Fundacja Ciszum

Termedia sp. z o.o.
Wydawnictwa Medyczne
i Specjalistyczne
Miasto Poznań

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35
tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt 9.00-17.00

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

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
Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE
I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl
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KALENDARIUM PSM
4 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
9 marca - Komisja ds. aktów prawnych RN
16 marca - Komisja Rewizyjna RN
25 marca - zebranie RN

Zdalne obrady radnych

Dyskutowanie na ekranie
Koronawirusowe
obostrzenia sprawiły, że obrady Rady Nadzorczej PSM a
także jej poszczególnych komisji odbywają się obecnie
w systemie zdalnym. Specjalny system łączności zapewnia możliwość sprawnego dyskutowania i przedstawiania przez radnych wniosków oraz swych racji, a
także przeprowadzania głosowania. Uczestnicy obrad
są widoczni na ekranie. Internetowe posiedzenia spółdzielczych organów prezentują się nowocześnie, jed-

nak wszyscy chyba tęsknią
za powrotem do normalnego bezpośredniego obradowania. (i)

Spółdzielcy pytają – GOAP odpowiada

Dlaczego drożeje odbiór odpadów
Drastyczna podwyżka opłat za
odbiór odpadów komunalnych wywołała wiele krytycznych opinii. Wyraził je również Zarząd PSM w piśmie skierowanym do Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Przedstawiamy jego fragmenty wraz z
otrzymaną odpowiedzią ze Związku
Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
ZARZĄD PSM DO PREZYDENTA
Zwracamy się do Pana Prezydenta w imieniu ponad trzydziestotysięcznej rzeszy mieszkańców budynków Spółdzielni na Piątkowie w sprawie wzrostu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i bioodpadami w Aglomeracji Poznańskiej.(…) Opłaty te naliczane
od każdego mieszkańca Aglomeracji od
dnia 1 stycznia 2021 roku wynosić będą 25,00 zł w budynkach wielomieszkaniowych (powyżej czterech lokali mieszkalnych w budynku) i 28,00 zł w pozostałych nieruchomościach mieszkalnych.
Oznacza to, iż w pierwszym przypadku
nastąpi wzrost opłat o 78,6% zaś w drugim o 75%. Jest to sytuacja zupełnie niezrozumiała bowiem koszty obsługi nieruchomości wielomieszkaniowych są na
pewno dużo niższe niż budynków jednorodzinnych. Firma wywożąca odpady z

terenów zabudowy jednorodzinnej musi
dużo większy przebyć dystans by te odpady pozbierać, a tym samym pozyskanie tej samej ilości odpadów w obu systemach zabudowy wymaga dużo większego
nakładu pracy. Według oceny piszących
to pismo te nieprawidłowe relacje cenowe są wynikiem wyraźnego lobbowania
na rzecz utrzymania preferencji cenowych ościennych gmin znajdujących się w
„Związku Międzygminnym Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Na
ten fakt poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe już wielokrotnie zwracały uwagę lecz nic się zasadniczo w tych relacjach nie zmienia. Co prawda w budownictwie wielorodzinnym opłata w wielkościach nominalnych wzrosła o 11,00 zł, a
w budownictwie jednorodzinnym o 12,00
zł od osoby. Ale gdyby jednak przyjąć taki sam względny wzrost opłaty dla obu
typów budownictwa, to stawka od osoby
w domkach jednorodzinnych winna wynieść nie 28,00 zł lecz 29,00 zł. Zapewne
poprawiłoby to relacje zaproponowanych
korekt opłat ale nie wyeliminowałaby złą
strukturę kosztów i wysokości opłat od
osób zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Przyglądając się uzasadnieniu decyzji władz GOAP-u o dokonaniu korekty
stawek, to nie do końca można się z ni-

mi zgodzić.(…) Pierwszy podany argument to, że zmieniły się realne koszty
gospodarowania odpadami. Otóż nie do
końca tak jest, bowiem stawka spalarni
za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu GOAP-u wynosiła:
Okres
Cena brutto za 1 Mg
30.12.2016 r. – 30.06.2017 r. 308,99 zł
01.07.2017 r. – 31.12.2017 r. 297,12 zł
2018 r.
306,36 zł
2019 r.
276,65 zł
2020 r.
256,17 zł
A zatem w okresie 2018 – 2020 opłata ta spadła. Natomiast cena zagospodarowania biodegradowalnych odpadów
przez biokompostowanie w Suchym Lesie we wszystkich w/w okresach wynosiła 248,04 zł za 1 Mg, co oznacza, iż
powyższa teza nie do końca jest prawdziwa.
Poza w/w kosztami gospodarowania
odpadami, które zmalały lub w ogóle nie
wzrosły, są jeszcze koszty wywozu odpadów. W tym przypadku błędna strategia GOAP-u przyczyniła się do ich wzrostu. Otóż zmniejszenie z 13 do 7 ilości
sektorów w mieście Poznaniu doprowadziło do wyeliminowania z rynku wiele
małych firm transportowych, które cenowo konkurowały na omawianym rynDokończenie na stronie 13
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Pod patronatem PSM

IX Memoriał B. Brody oraz puchary

imprezą objęła Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Pucharowe zwycięstwa
Bardzo dobrze zaprezentowała się zapaśniczka
KS „Sobieski Poznań” Maja Kmiecik w Pucharze Polski rozgrywanym w Karlinie
w swojej kategorii wagowej
43 kg zajęła trzecie miejsce.
Był to pierwszy start w
tym roku i Maja pokazała się

Po raz dziewiąty najmłodsi zapaśnicy i zapaśniczki uczcili pamięć
założyciela i pierwszego
prezesa klubu KS „Sobieski-Poznań”, Bogdana Brodę, rywalizując w
Memoriale jego imienia.
Walczono na czterech
matach z podziałem na
zapasy styl klasyczny, za-

pasy kobiet i mini zapasy dla dzieci. Zawody były ważnym sprawdzianem
dla zapaśniczek i zapaśników na początku roku.
W zawodach wystartowali
przedstawiciele 29 klubów z
całej Polski, a patronat nad

z jak najlepszej strony, przegrywając tylko jedną walkę
w półfinale. Piąte miejsce na
tych samych zawodach wywalczyła Polina Onyshchak,
która również doszła do walki o trzecie miejsce ale kontuzja spowodowała przerwanie pojedynku i przegraną.
Walka o puchary
Na matach KS „Sobieski Poznań” rywalizowano o Puchar Polski Seniorek. Na Piątkowie stawiła się czołówka zawodniczek z naszego kraju i był
to dla nich ważny występ
przed kwalifikacjami do IO
Tokio 2021. Na macie mogliśmy zobaczyć brązową
medalistkę z Pekinu 2008
Agnieszkę Wieszczek-Kordus, wicemistrzynię świata Iwonę Matkowską oraz
Katarzynę Krawczyk medalistkę mistrzostw Europy i
świata. W sumie rywalizo-

wało 87 zapaśniczek z 22
klubów.
Zaciętych walk i emocji było wiele. W tym zacnym gronie nie zabrakło
dziewczyn z „ Sobieskiego”,
które choć jeszcze juniorki
ale już toczyły zacięte pojedynki ze starszymi koleżankami. Nie udało się zdobyć medalu, ale było blisko.
Piąte miejsca zajęły: Wiktoria Powałowska, Amanda
Nowak i Katarzyna Januła. Wychowanka „Sobieski
Poznań” a obecnie zawodniczka WKS Grunwald Poznań Weronika Sikora wywalczyła brązowy medal. Zawodom patronowała PSM.
Natomiast zawodnicy stylu klasycznego walczyli w

Radomiu w Pucharze Polski
Seniorów. Zimowa wyprawa
okazała się szczęśliwa dla Gerarda Kurniczaka i Stiopy
Czitawa. G. Kurniczak w gronie seniorów, będąc jeszcze
młodzieżowcem, wywalczył w
kat 97 kg brązowy medal a
S. Czitawa po raz kolejny pokazał, że nie ma sobie równych, wygrywając wszystkie
swoje walki przed czasem.
Andrzej Słabęcki
Foto: KS Sobieski
Poznań
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Starania o termomodernizacje i parkingi

Na najmniejszych piątkowskich osiedlach miejsca parkingowe są prawdziwym skarbem. Nie
można więc dopuścić by
blokowały je wraki czy porzucone pojazdy. Administracja osiedla we współpracy ze Strażą Miejską
doprowadziła do usunięcia w ubiegłym roku ponad dwudziestu takich porzuconych samochodów.
W tym roku przekazano strażnikom informacje o czterech kolejnych
autach.

czasami nawet trzy pojazdy,
ponadto swoje auta próbują
nierzadko stawiać na spółdzielczych parkingach także
lokatorzy pobliskich deweloperskich bloków – mówi Renata Michałowska, kierownik Administracji os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
Terenów, na których można byłoby urządzić miejsca
postojowe trudno znaleźć pomiędzy budynkami. Jest tak
ciasno, że nawet z ustawieniem kontenera na odpady
zielone bywają kłopoty. Po-

Na obu kameralnych i
stosunkowo gęsto zabudowanych osiedlach jednym z największych problemów jest
właśnie niedostatek miejsc
parkingowych. – Gdy je projektowano i budowano zakładano wskaźnik 0,7 miejsca parkingowego na jedno
mieszkanie. Obecnie wskaźnik ten wynosi już półtora miejsca parkingowego
na mieszkanie ale nawet to
okazuje się niewystarczające.
Chociaż mieszkańców raczej
na osiedlach nie przybywa,
to samochodów z pewnością
tak. Rodziny mają po dwa, a

mysł zbudowania parkingu
wielopoziomowego ze względów ekonomicznych wydaje
się na razie mało realny. Pozostaje więc rozsądne gospodarowanie obecnymi zasobami parkingowymi.
Budynki, choć należą do
młodszych na Piątkowie też
wymagają już mniejszych
i większych remontów. Na
te kosztowne przedsięwzięcia środków zawsze brakuje.
Tym bardziej że na osiedlach
nie ma wielu lokali użytkowych, z których wpływy za
wynajem można byłoby przeznaczać utrzymanie i moder-

nizację obiektów. Administracja wspólnie z osiedlowymi radnymi szuka więc sposobów na pozyskanie środków i sfinansowanie potrzebnych przedsięwzięć napraw
elewacji poprzez termomodernizację. Dyskusje nad
znalezieniem optymalnego
rozwiązania trwają. Prowadzone są także przygotowania do docieplenia budynku
nr 5, między innymi uzyskano już niezbędną na podjęcie takich prac opinię ornitologiczną.

ści mieszkańców. Niektórzy
bywają trudno uchwytni w
mieszkaniach, zwłaszcza jeśli
są one wynajmowane. A takich podnajmowanych lokali
w spółdzielczych budynkach
jest coraz więcej.
W uzgodnieniu z mieszkańcami zlikwidowano kilka
mniejszych placów i w ich
miejsce powstały tereny zielone. Natomiast urządzono
place zabaw i rekreacji dla
młodszych i starszych mieszkańców. Na razie z uwagi na
zimę i pandemię są one mało

W minionych miesiącach
pomimo koronawirusowych
obostrzeń kontynuowano
odnawianie klatek schodowych połączone z instalacją
oszczędniejszego i wygodniejszego oświetlenia ledowego
oraz wymianę wodomierzy i
podzielników ciepła. Przepisy nakazują dokonanie jej co
pięć lat. Wymiana i coroczne
przeglądy instalacji wentylacyjnych w mieszkaniach prowadzone są z zachowaniem
wszelkich wymagań sanitarnych. Są one więc utrudnieniem lecz wykonawca uzgadnia indywidualne terminy by
dostosować je do możliwo-

wykorzystywane, ale wkrótce, gdy przeminą zagrożenia,
powinno się na nich zrobić
rojno i gwarno.
Na przekór koronawirusowym ograniczeniem stara
się działać osiedlowy klub seniora „Królewska oaza”, który zachęca swych członków
do różnych, także internetowych aktywności. Musiano
wprawdzie zrezygnować z
organizacji tradycyjnego letniego festynu z okazji Dnia
Dziecka, ale za to pojawienie
się w grudniu gwiazdora powitano z wielką radością. Zapewne przybędzie więc on na
osiedle także w tym roku. (i)
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Z kronik klubu „Przyjaciele”

40 lat - 4000 wydarzeń
W roku 1980 na os. Bolesława Chrobrego, zostało założone Koło Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów Piątkowo. Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
wygospodarował w budynku nr 12. pomieszczenie
piwniczne i przystosował je
do użytku przydatnego dla
członków koła. Na stanowisko kierownika klubu seniora zatrudniono etatowego pracownika. Pierwszą
kierowniczką klubu została
Czesława Jagłukowska.
Jak czytamy w kronikach
klubowych, początki były trudne, jednak z czasem pomieszczenia zostały wyposażone w
potrzebny sprzęt radiowo-telewizyjny oraz meble i klub zaczął regularną działalność. Powołano różne sekcje przy współpracy z jego kierowniczką. Zaczęto organizować uroczystości
Obecna siedziba klubu „Przyjaciele” w pawilonie 110 na os. Bolesława Chrobrego
okolicznościowe z różnych okazji: pogadanki, jubileusze, spotkania przy kawie, dni sole- do Chodzieży i Ujścia, zwiedzali także lokalne parki, skwenizanta, porady kosmetyczne i robótki ręczne. Od pierw- ry i jeziora. Jak czytamy w kronice: „Wiosną, gdy jest ładszych dni inicjatywy i przedsięwzięcia klubu były realizo- na pogoda organizujemy wycieczki piesze do Ogrodu Botawane ze wsparciem PSM.
nicznego, do pobliskich lasów na zbieranie ziół i owoców
Po rezygnacji Cz. Jagłukowskiej obowiązki kierownika leśnych oraz grzybów”.
klubu przejął Franciszek Mikołajczak, który był równoczeW roku 1992 odbyła się wycieczka do Zaniemyśla oraz
śnie przewodniczącym koła PZEiR. Jak opisuje anonimowy impreza z udziałem nauczycielskiego Kabaretu Seniorek
kronikarz, działalność nabierała rozmachu, a liczba człon- Janiny Michałowskiej oraz recital Edmunda Ratajczaka.
ków się zwiększała. W 1981 roku została zorganizowana Od 1994 r. klubowicze regularnie uczestniczyli w wycieczpierwsza wycieczka koła PZEiR do Krakowa. To pierwszy kach m.in do Torunia, Śmiełowa, Gołuchowa, Sierakowa,
zachowany wpis oraz fotografia w kronice klubowej. Z ko- Rokitna. Odbywały się także imprezy z okazji Dnia Kobiet
lei pierwsza wzmianka o nazwie klubu „Przyjaciele” po- i Dnia Inwalidy. E. Matysiak zorganizowała także w klubie
chodzi z roku 1983. W tym czasie zaczęto organizować na lekcje języka esperanto.
szerszą skalę wyjazdy krajoznawcze, głównie po Poznaniu
W roku 1996 kierownictwo klubu objęła Ludwika Kai okolicach. W 1984 r. odbyła się wycieczka szlakiem mic- sprzyk. Klubowicze wskazują ten czas jako okres kolejnekiewiczowskim, klubowicze byli także w Gostyniu i Śmie- go wielkiego rozkwitu działalności klubu. Uczęszczało do
łowie. W klubie odbywały się odczyty, imprezy okoliczno- niego w tym okresie regularnie ok. 100 osób. Na uwagę
ściowe z udziałem zaproszonych artystów.
zasługuje ilość i różnorodność oferty wycieczkowej, któKolejnym kierownikiem klubu został Jan Łągiewka, któ- ra objęła: Osieczną, Rydzynę, Pawłowice, Gostyń, Gniery kontynuował działalność swojego poprzednika. Wpro- zno, Lednogórę, Biskupin, Skorzęcin, Szamotuły, Uzarzewadził do programu odczyty na tematy podróżnicze przy wo a nawet Berlin. W kronice często pojawiają się wpisy
wyświetlanych na ścianie przezroczach oraz warsztaty kra- lokalnej poetki Ireny Ostrowickiej. Jeden z nich zamywieckie. Jak wspomina anonimowy kronikarz, w wyniku ka stary rok: „Jakby z bicza trzasnął, stary rok nam miwłamania i kradzieży zniknął cały sprzęt radiowo-telewizyj- nął, wciąż jesteśmy razem jak jedną rodziną. Każdy dziny i maszyna do szycia. Dopiero staraniami kolejnej kierow- siaj troski niech utopi w winie, bawmy się wesoło, bo rok
niczki klubu Alicji Pawełczyk udało się uzupełnić sprzęt. szybko minie”.
Klubowiczów przybywało, nowa kierowniczka włączyła w
W roku 1998 odbył się piknik nad jeziorem Kierskim,
program klubu bale karnawałowe oraz Spółdzielcze Ogni- ognisko i rejs statkiem. Klubowicze odwiedzili Kobylnisko Muzyczne dla dzieci. Pierwszy raz zatem pojawiła się ki, Bąblin, Obrzycko, Czerniejewo, byli także na wakapropozycja dla młodszych odbiorców, których występy łą- cjach w Skorzęcinie. Kroniki klubowe z tego okresu obficzyły dwa pokolenia. Zorganizowano także spotkanie z Li- tują w najróżniejsze materiały wizualne: zdjęcia, rysunki,
dią Wysocką, która zaprezentowała program kabaretowy. bilety wstępów do muzeów, teatrów i opery. Obchodzono
W roku 1986 odbyła się klubowa wycieczka do Warszawy. wszystkie jubileusze, imieniny i urodziny klubowiczów. Ze
Od 1987 r. kierownictwo klubu przejęła emerytowana wspomnień z 2004 roku: „Seniorzy z klubu seniora „Przynauczycielka Eugenia Matysiak. Organizowała imprezy an- jaciele” zwiedzali w Paradyżu opactwo cystersów, w Bładrzejkowe w siedzibie klubu, klubowicze często bawili się żejewku płynęli statkiem, w Krępsku jedli grillowanego
także na imprezach w PCK Dąbrówka. Podjęto na szer- pstrąga, w Międzyrzeczu zwiedzali miejscowe muzeum. Do
szą skalę współpracę z klubem „Hetman” oraz założonym Karpicka koło Wolsztyna wybrali się na piknik, byli także
tam zespołem muzycznym, który często gościł u „Przyja- we Włocławku i Ciechocinku”.
ciół”. Klubowicze brali udział w kilku wycieczkach m. in
Dokończenie na stronie 8
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Z kronik klubu „Przyjaciele”

40 lat - 4000 wydarzeń
Dokończenie ze strony 7

Ostatnią kronikę z 10-letniego okresu działalności
klubu pod kierownictwem
L. Kasprzyk zamykają wspomnienia z zabawy sylwestrowej. W 2006 roku kierowniczką klubu została Jadwiga Mróz. Nie dotarłam do
kronik z tego okresu, natomiast z opowieści klubowiczów wynika, że w ciągu kolejnych 13 lat liczba klubowiczów znacznie zmalała, a
sam klub zyskał miano kameralnego. Ze wspomnień
wynika, że w tym okresie
klubowicze uczęszczali na
salony poetyckie Anny Dym-

Wycieczka, szlakiem mickiewiczowskim, 1984

Lichenia, Skorzęcina, a także co roku dwutygodniowe
wczasy w Mielnie. Klubowicze chętnie chodzili do PCK
Dąbrówka na występy i recitale oraz regularnie, raz w
tygodniu do kina.
W roku 2018 w wyniku
awarii, pomieszczenia klubowe zostały zalane, zatem
kierownictwo osiedla podję-

łam prowadzić kolejną kronikę klubową. Od tego czasu do klubu zapisało się ok.
100 osób. Klubowicze wzięli udział w wycieczkach m.
in do Inowrocławia i Kruszwicy, Łodzi, Kalisza, Gołuchowa, Łysego Młyna w Biedrusku, Rogalina, Kórnika,
Pałacu w Jankowicach, Swarzędza, Pleszewa, Dziewi-

Wycieczka do Krakowa, 1981

filmowe, zajęcia ruchowe
(qigong, zdrowy kręgosłup,
zajęcia taneczne). Odbywały
się także zajęcia ze śpiewu,
które prowadziła prof. Antonina Kowtunow. Klubowicze bawili się na seniorskich potańcówkach w Domu Tramwajarza, zwiedzali muzea, odwiedzili Centrum Muzułmańsko-Oświa-

towe, chodzili do kina i na
spektakle. Odbywały się zabawy okolicznościowe takie jak andrzejki, czy zabawy karnawałowe. Latem w
okresie obostrzeń związanych z pandemią, zainicjowaliśmy działalność plenerowej kawiarenki na skwerze przed klubem. Zorganizowałam także zabawy i za-

Kalisz, Gołuchów, 2020

nej, zajęcia na basenie i seanse solankowe, odbywały
się odczyty, zabawy klubowe, świętowano w klubie i
poza klubem Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, odbywały się wycieczki m.in: do

ło decyzję o przydzieleniu
na działalność klubową nowego lokalu. Mieści się on
obecnie w pawilonie 110 na
os. Bolesława Chrobrego.
W 2019 r. zostałam kolejną
instruktorką klubu i zaczę-

czej Góry, Gniezna. W najnowszej kronice znajdziemy
także fotografie dokumentujące warsztaty zielarskie i
artystyczne, zajęcia z rysunku i malarstwa (oraz przegląd prac autorów), pokazy

Karta z kroniki, 1987
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jęcia sportowe dla dzieci, konkurs literacki i fotograficzny. Dzięki współpracy z CIL Piątkowo, seniorzy współtworzyli koncert, warsztaty świąteczne oraz brali udział w cyklu zajęć o tematyce psychologicznej.
W roku 2020 najstarszy piątkowski klub seniora
zmienił oficjalnie nazwę na klub osiedlowy „Przyjaciele” by zachęcić do wspólnych działań przedstawicieli wszystkich pokoleń. Choć nasza działalność była w minionych miesiącach ograniczona ze
względu na pandemię, nadziei dodaje cytat z kroniki: „Dopóki siebie mamy, różne podróże są zawsze
przed nami”.
Sylwia Czubała

Uzarzewo, 1995

Warsztaty zielarskie, 2019

Razem nam po drodze

Zawiązują się przyjaźnie na całe życie
Rozmowa z Krystyną Endler, Emilią Mondzik oraz Mirosławą Jasińską - mieszkankami
os. Bolesława Chrobrego najdłużej uczęszczającymi do klubu osiedlowego „Przyjaciele”

Jak się panie poznały? Jak trafiły do klubu seniora ,,Przyjaciele”, obecnie klubu osiedlowego „Przyjaciele”?

Krystyna Endler: Poznałyśmy się w klubie. Wiedziałam o tym miejscu, gdyż z mężem, chodziliśmy często na
spacery, mijałam wtedy klub seniora, który mieścił się w
piwnicy bloku 12. Gdy mąż zmarł, postanowiłam się do
klubu zapisać.
Emilia Mondzik: Mój syn pracował w spółdzielni, wtedy zapisałam się do klubu. Trafiłam akurat na ówczesną
instruktorkę panią Genię, która mieszkała w bloku obok
klubu. Na początku nie chodziłam zbyt często, więcej czasu spędzałam na działce.
Mirosława Jasińska: Mijałam kiedyś z moją koleżanką
Ireną Ostrowiecką klub w bloku nr 12. Nagle ona wpadła
na pomysł, żebyśmy zajrzały. Wówczas kierowniczką była
pani Lusia, oczywiście zgodziła się nas zapisać bez problemu. Ja w klubie pełniłam od początku określoną funkcję.
Jestem emerytowaną pielęgniarką, więc byłam wsparciem
medycznym podczas wycieczek. Chodziłam jak taki wielbłąd
(śmiech), z wielkim plecakiem z kroplówkami i rurkami,
na wypadek gdyby ktoś źle się poczuł. Do tego co wtorek
Dokończenie na stronie 10
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Razem nam po drodze

Zawiązują się przyjaźnie na całe życie
Dokończenie ze strony 9

mierzyłam wszystkim seniorom ciśnienie w klubie. Myślę,
że dzięki temu ludzie czuli się bezpiecznie.
Czyli klubowicze od początku angażowali się w
działalność klubu, oferując także coś od siebie dla
innych?
MJ: Tak, były osoby, które wydawały karty członkowskie, był zawsze skarbnik klubu, rada klubu, niektóre osoby piekły ciasta lub gotowały. Była taka para, małżeństwo,
organizowali gry i zabawy, były osoby, które uświetniały
imprezy swoim śpiewem czy grą na instrumentach. Takich
osób było sporo na przestrzeni tych 40 lat.
KE: Często klubowicze także udzielali się charytatywnie, zbierali datki i produkty dla potrzebujących.
Ile osób przewinęło się przez klub seniora “Przyjaciele”?
MJ: Mnóstwo! Przed laty frekwencja na zabawach była
bardzo duża, 80 osób mieściło się w trzech salkach.
KE: Jeździliśmy na wycieczki autokarowe w wiele ciekawych miejsc, czasami jechały nawet dwa autokary wypełnione po brzegi, a w każdym 40-50 osób.
Dlaczego klub jest dla pań ważny?
KE: Spotykamy się tam z przyjaciółmi. Trzeba też się
zawsze przygotować do wyjścia, a na miejscu można wielu
rzeczy dowiedzieć się od innych uczestników. Możemy brać
udział w różnych ciekawych zajęciach oraz wycieczkach.
MJ: A dzięki temu, że jeździmy na wycieczki poznajemy kraj, bo wielu z nas w różnych miejscach jeszcze
nie było. Na przykład wycieczka do Łodzi przed rokiem.
Ja nie myślałam, że będę kiedyś w Łodzi. To była piękna podróż!
Dała tam pani czadu!
MJ: Tak, wiele kilometrów przeszłyśmy, ale daliśmy
radę!
EM: Kiedyś nie było okazji by coś zobaczyć, zwiedzić
ciekawe miejsca. Złaszcza jak się miało małe dzieci i pracę. Teraz można razem, w grupie bawić się i uczestniczyć
w ciekawych wydarzeniach.
MJ: Wśród klubowiczów zawiązują się przyjaźnie na całe życie. My, jesteśmy zwartą paczką, spotykamy się często poza klubem. Co roku widzimy się np. na sylwestra.
Wyobrażacie sobie, że likwidujemy klub i zostają
nam tylko wycieczki, wyjścia do teatru, czy to ma sens?
MJ, KE, EM: Nie, absolutnie!!!
MJ: W klubie poznaliśmy wiele osób, które tutaj mieszkają. Osiedle jest rozległe i ludzie się mało znają, tylko się mijają, a w klubie można spokojnie porozmawiać,
poznać kogoś bliżej, nawiązać prawdziwą relację na lata. Przyjaźń między naszą trójką zacieśniła się właśnie
w klubie. Każda z nas może liczyć na siebie nawzajem.
Dziewczyny mi wynosiły śmieci, jak byłam po operacji.
Czasem zapraszamy się na obiad. To drobne rzeczy, ale
niezwykle ważne.
KE: A na wycieczkę np. jak się jedzie, z obcymi osobami to nie sprawia takiej przyjemności. Pójście do teatru
samemu także nie jest frajdą.
Czyli chodzi o regularność i ciągłość spotkań? Że
w każdym tygodniu można wyjść do ludzi, do miejsca, które jest prawie pod blokiem.
MJ: Tak, kluby odgrywają olbrzymią wartość dla osób,
które są samotne. Bo one są wyizolowane w tych czterech
ścianach. Dzięki klubom powstaje prawdziwa więź międzyludzka. Mieszkam tutaj od 1979 roku. Na osiedlach, jak
to nasze, mieszka wiele starszych osób, ale nie tylko, bo
żyją tutaj już właściwe cztery pokolenia. To jest osiedle
wielopokoleniowe.

KE: Dzięki temu, że należymy do klubu, często się
spotyka kogoś znajomego, np. w drodze do sklepu. Można przystanąć, zamienić parę słów z innymi klubowiczami.
Jaka musi panować atmosfera w klubie, by ludzie
chętnie do niego przychodzili?
MJ: Wzajemny szacunek przede wszystkim, kultura
osobista. Żeby nikt siebie nie obrażał. Można delikatnie
zwrócić uwagę, ale nie ma nic gorszego jak obrażanie się
nawzajem.
KE: Żeby każdy był dla drugiego miły i serdeczny, żeby nie wychodziło się z klubu z poczuciem niezadowolenia.
MJ: Oczywiście, zawsze są jakieś wyjątki, trudno dogodzić wszystkim. Od kiedy klub jest w nowym miejscu,
wciąż przychodzą do niego nowe osoby. Nie znamy się jeszcze dobrze wszyscy.
KE: W poprzednim klubie wszyscy się znaliśmy, była
tam mała, ale stała grupka. To jednak trochę inna sytuacja.
MJ: Kierowałam przychodnią, w której było zawsze dużo osób, więc musiałam tak działać by nie było zgrzytów.
Łatwiej mi wejść w dużą grupę ludzi, bo mam doświadczenie. Gdybym jednak pracowała całe życie sama, to nie
wiem jakbym się czuła wśród tylu nowych osób.
Nie wiem, czy się panie ze mną zgodzą, ale mam
wrażenie, że to trochę taka sytuacja jak w klasie w
szkole. Z jednymi się siedziało i rozmawiało, z niektórymi był słaby kontakt. Zawsze w życiu z kimś
będzie nam bardziej “po drodze”.
MJ, KE, EM: Tak, oczywiście.
A gdyby panie miały przywołać jedno wspomnienie z klubu, które szczególnie utkwiło w pamięci,
bo było zabawne, albo wyjątkowe?
EM: Ja zawsze się dobrze czułam w klubie, każde wspomnienie jest miłe.
KE: Byliśmy kiedyś na wycieczce w Skorzęcinie, to było
latem. Dopisywała piękna pogoda, ale wtedy gdy pojechaliśmy akurat bardzo lało. Nie mieliśmy co ze sobą zrobić
na miejscu. Była tam restauracja, weszliśmy na herbatkę,
a z tej herbatki zrobiła się wielka zabawa. Właściciel knajpy zorganizował muzykę, obiad. To było naprawdę fantastyczne. Do wieczora okupowaliśmy restaurację. Byliśmy
zadowoleni, choć nic z programu nie było zrealizowane.
Brzmi jak świetna przygoda!
MJ: Dużo było takich rzeczy, dużo miłych wrażeń. Złych
wrażeń nie pamiętam. Najwspanialsze wspomnienia to te,
gdy mogłam potańczyć. Dopóki byłam w pełni sprawna.
Czasem się za tym tęskni.
KE: Byłyśmy też na takiej wycieczce statkiem po Gople. Płynęliśmy my oraz grupa nauczycieli. Potem pojawiła się muzyka i jakoś te dwie grupy się naturalnie połączyły. To także piękne wspomnienie.
Czyli najlepsze są moment, gdy czuć moc całej grupy?
MJ: Tak, te wszystkie momenty, także obecnie w klubie, gdy są np. zabawy i ludzie tańczą, świadczą o tym,
że starsi ludzie mają chęć do życia.
A jak powinien wyglądać klub przyszłości, taki
idealny?
MJ: Ja uważam, że nasz klub jest idealny! Bo my lecimy do niego jak pszczoły do miodu!
KE: My tylko czekamy, aż znowu będzie otwarty!
MJ: Jeśli to będzie szło w taki sposób jak idzie, pod
pani egidą, do tego będziemy mieć większą przestrzeń, to
będzie naprawdę świetnie.
Dziękuję paniom serdecznie za rozmowę!
Rozmawiała Sylwia Czubała
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Wrastanie w Piątkowo

Pośród osiedlowych drzew
Myślę, że trzeci rok pisania tych felietonów należałoby zacząć od wspomnień rodzinnych, jako
że to rodziny są i powinny być dla nas najważniejsze. I to nie tylko teraz, w warunkach zdecydowanie przedłużającego
się kryzysu, który dotyka
nas nie tylko zdrowotnie,
ale także bardzo dotkliwie w wymiarze ekonomicznym. To dla swoich
rodzin oraz ich potrzeb
nie tylko teraz podejmujemy większość naszych
działań. Także o swoich
rodzinach myślimy, gdy
wspominamy naszą przeszłość, lata, miesiące i dni
oraz wydarzenia wspólnie przeżyte. Poniżej –
dwa z takich zeszłorocznych wspomnień:
W jedną z ubiegłorocznych niedziel na Piątkowo,
do swoich rodziców przyjechali młodzi, aby przy przywiezionym przez nich torcie
zrealizować odłożone rocznicowe spotkanie. Gospodarze, jako odwiedzani dziadkowie dołożyli swoje „słodkie” dla dwójki najmłodszych
i tak spędzone zostało bardzo przyjemnie późne popołudnie i wczesny wieczór. Wizyta była
oczywiście „za krótka”, ale przed młodymi był poniedziałek, czyli wczesny
wyjazd mamusi do pracy a także wyprawienie młodego ucznia do szkoły i
jego jeszcze młodszego brata do przedszkola, co realizował opiekun rodziny i
domu, czyli ich tato, czasowo zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
W czasie tej wizyty ośmioletni już Tymek chciał znów zagrać z dziadkiem w
szachy, co jak zawsze bardzo dziadka
ucieszyło. W tym celu poszli oni do
trzeciego pokoju, ale po pewnym czasie dołączył do nich przedszkolak Filipek, co uniemożliwiło dobrze rozpoczętą grę. Filipek zablokował szachownicę
i potem zaczął robić to, co najbardziej
lubi, czyli wdrapywać się na siedzącego dziadka i po jego korpusie i nogach
zjeżdżać na podłogę, głową w dół. W
trakcie tej zabawy cała trójka rozpoczęła rozmawiać o różnych sprawach i
w pewnym momencie przeszli na czas
przyszły, kiedy to Filipek także stanie
się uczniem. I kiedy dziadek powiedział, że to będzie już niedługo, bo za
kilka lat, Tymek nagle powiedział: Ale
Was już przecież nie będzie…
Dziadek zaś na to, zupełnie bez

zastanowienia, odpowiedział całkiem
spokojnie: Tak Tymusiu, nas już TU
nie będzie, ale my będziemy w innym
miejscu i TAM nas też będziecie mogli odwiedzać.
To wyszło dziadkowi całkiem
odruchowo i temat się zupełnie bezproblemowo zamknął. Zaraz potem
wszyscy trzej wrócili do rozmowy o
tym, co ciekawego dzieje się w przedszkolu Filipka i jak w szkole radzi sobie Tymek. Dziadek powiedział potem,
że jest prawie pewien, że obaj wnukowie tej wcześniejszej części rozmowy
nie zapamiętali, tym bardziej, że krótko potem sami bardzo chętnie i dużo
opowiadali o sobie. Jest jednak pod
dużym wrażeniem treści tej rozmowy
i sam za bardzo nie wie, czy bardziej
podziwiać należy samo stwierdzenie
przez dziecko tego zbliżającego się
nieuchronnie faktu przemijania pokoleń, czy spokoju w jakim ta rozmowa
była toczona i jak bezproblemowo została zamknięta.
Dziadkowie na Piątkowie mieszkają już prawie czterdzieści lat. Tu wprowadzili w dorosłe życie synów, którzy
poznawali to miejsce i jego okolice
podczas wspólnych, rodzinnych spa-

cerów i pieszych wędrówek.
Niejako przy okazji wszyscy
także poznawali historię tego miejsca, w której to historii nie brakuje wydarzeń
wartych wspominania a nawet jeszcze bardziej utrwalania, jako że pamięć jest
ulotna i często zbyt szybko
się zaciera. Każdy z nas zachowuje w swojej pamięci jakieś okruchy minionego czasu. Dla dziadka takim okruchem jest pamięć o jednej
z dróg osiedlowych, po której często chodzi, a którą
znalazł przed laty na najstarszej z posiadanych, już
ponad stuletniej, mapie Poznania i okolic. Ta droga jest
teraz szlakiem spacerowym
dla wielu mieszkańców osiedla, szczególnie dla matek
z małymi dziećmi. Chodząc
tą prostą jak strzelił drogą
zawsze zachwycał się korytarzem obramowujących ją
klonów i lip. Tych starych,
teraz już ponad stuletnich
drzew, zaczęło ubywać. Najpierw trzeba było wyciąć
próchniejące lipy, rosnące
na początku drogi, w sąsiedztwie kościoła. Te lipy,
poza jedną, żyją jednak „w
następnym pokoleniu”, bo
wokół tych ginących pni wyrosły nowe pędy, będące już teraz kilkunastoletnimi lipkami. Od niedawna
trzeba usuwać rosnące przy tej drodze klony, których pnie tracą korę i
zaczynają próchnieć, tracąc także stare gałęzie. Administracja osiedla dba
o te drzewa a w miejsce tych utraconych sadzone są nowe, uzupełniające
ten jedyny w swoim rodzaju korytarz.
Ta droga jest, przynajmniej dla autora, pięknym, jedynym w swoim rodzaju wspomnieniem dawnego czasu. To
właśnie wspomnienie chciałby zatrzymać poniższymi słowami:
Z ust satyryka, którego bardzo lubię, usłyszałem skargę na życie:
Kaszel suchy, papierosy mokre,
wódka ciepła, zimne kobiety,
coraz bliżej słowo NIESTETY.
Pomyślałem wtedy nieco inaczej,
choć jeszcze trochę mniej wesoło:
A przy drodze na zachód
którą codziennie podążam
przynosząc dla nas chleb powszedni,
ubywa starych drzew.
Idąc tak, często pytam samego siebie:
Czy zdążę stać się też takim drzewem,
którego kiedyś tu, przy tej właśnie drodze,
także ubędzie, dla kogoś zabraknie…
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Jak wygrać z przedsiębiorczością
Większość poznaniaków wciąż żyje w
błogim przeświadczeniu, że ich miasto
jest ostoją ładu, porządku i gospodarności. Taką opinię wyrobili nam przodkowie w czasie wieloletnich zmagań
z pruskim zaborcą i trzymamy się jej
nadal. Chociaż coraz częściej już – niestety - na przekór faktom. Ostatnie tygodnie przyniosły sporo informacji mogących podważyć nasze dobre poznańskie samopoczucie.
HHH
Przedsiębiorczość, z której słynęli
Wielkopolanie przybiera bowiem ostatnio szczególne formy. Świadczy o tym lista firm ukaranych za nieprawidłowości
i nadużycia podczas tzw. sprzedaży pokazowej. W jej ramach klienci zapraszani
są na specjalne prezentacje cudownych
sprzętów lub badania medyczne, a tak
naprawdę podczas tych spotkań wciska
się im drogie i często bezużyteczne produkty. Ofiarami takiej przedsiębiorczości podają zwykle osoby starsze i mniej
zorientowane w technikach współczesnej sprzedaży. Wśród napiętnowanych
przedsiębiorstw wykorzystujących takie
nieuczciwe metody najwięcej było firm
z naszego regionu. Staliśmy się więc
prawdziwymi specjalistami w naciąganiu bogu ducha winnych ludzi. Na naszej wielkopolskiej ziemi stawiali pierwsze kroki inicjatorzy oszustw „na wnuczka” a teraz swoje wątpliwe biznesy rozwijają przedsiębiorcy mamiący klientów

pokazami cudów i mirażami zysków.
Walka z tym procederem jest trudna,
bo finału długoletnich starań o ukaranie ojca chrzestnego wnuczkowej mafii
jakoś ciągle nie widać. Również firmy
wyspecjalizowane w zapraszaniu ludzi
na pokazy czy badania medyczne nie
przejmują się karami i rozwijają swą
działalność, nawet w czasie pandemii.
Najdziwniejsze, że mimo tylu ostrzeżeń
wciąż znajdują klientów. Czyżby mimo
tylu doświadczeń z wszelkiej maści sprzedawcami towarów, usług i idei wciąż
jakoś najłatwiej przychodziło zwykłym
ludziom zaufać wytrawnym oszustom?
HHH
Z przedsiębiorczością wychodzi nam
więc obecnie różnie a na dodatek jakiś
instytut badawczy opublikował listę najbrudniejszych miast w Polsce i na jej
czele umieścił właśnie Poznań. Takiego
uderzenia w mit wielkopolskiej czystości
i gospodarności nikt się chyba nie spodziewał. Oczywiście, ranking nie miał
żadnych naukowych podstaw, jego twórcy nie dołożyli rzetelności ani staranności w rzekomych badaniach czystości na
ulicach oraz środkach komunikacji miejskiej. Zmierzyli, co zmierzyć chcieli i w
imię rozgłosu opublikowali listę, która
Poznaniowi popularności nie przysporzy. Jest tylko kolejnym kamyczkiem w
dziele burzenia wizerunku porządnego
gospodarnego miasta. Wiele innych ka-

myków dorzucają już jednak sami poznaniacy.
HHH
Inwencją i gospodarczym rozmachem
wyróżniają się obecnie w Poznaniu jedynie deweloperzy. Hipolit Cegielski, gdyby z nami żył, to zamiast fabryki na
Dębcu budował by apartamentowce oraz
tym podobne obiekty handlowo-biurowe.
W jego czasach stawiano jednak w Poznaniu fabryki i forty. Współcześni deweloperzy naprawiają tamte błędy i na potęgę stawiają bloki na dawnych terenach
przemysłowych oraz próbują na fortach,
przemienionych obecnie w nieco zaniedbane obszary zieleni. Szczególnie łakomym kąskiem okazuje się fort VII, znajdujący się już teraz niemal w centrum
rozrastającego się Poznania. Pod hasłem
jego ratowania, ochrony i upiększenia
inwestor chce na tym terenie postawić
kolejne osiedle. Propozycje spotkały się
z protestami okolicznych mieszkańców
i ekologów upominających się o zachowanie sławnych poznańskich klinów zieleni. Dyskusje jeszcze trwają ale nie napawają one optymizmem. Jeśli można
zbudować zamek w Puszczy Noteckiej,
to tym bardziej można postawić kilka
domków przy odrestaurowanym forcie
VII. Z takimi nowymi formami wielkopolskiej przedsiębiorczości wygrać coraz
trudniej, chociaż powinno się wygrywać.
WIST

Wokół Piątkowa

Z kosmodromu nad Wartę
Dziś sięgniemy terytorialnie trochę dalej.
Był czas, w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdy polityczna zależność od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wymuszała także propagandowe
podporządkowanie „Krajowi Rad”. Nie do pomyślenia było jakiekolwiek krytyczne spojrzenie na naszego wschodniego sąsiada, ocena inna od bezkrytycznego uwielbienia była
niemożliwa. W zasadzie aż
do 1989 roku była to jedna z podstawowych reguł
umożliwiających spokojne
przetrwanie.
Jednym z elementów tej
polityki propagandowej było reklamowanie radziec-

kich sukcesów w podboju
Kosmosu. Od końca lat siedemdziesiątych, gdy została zatrzymana zimna wojna, a Rosjanie wysłali na
orbitę pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, rozpoczęła się rywalizacja radziecko-amerykańska, w której
przysłowiowymi milowymi
krokami były wysłanie człowieka w Kosmos i lądowanie na Księżycu. Dziś wiemy, że udane przedsięwzięcia były poprzedzone niepowodzeniami, a nawet śmiercią ludzi i zwierząt wysyłanych na orbitę okołoziemską. Przełomem stał się 12
kwietnia 1961 roku, gdy
sukcesem zakończył się kosmiczny lot statku Wostok
1, z Jurijem Gagarinem na
pokładzie. Kosmonauta był

na orbicie prawie dwie godziny, dokonując w tym czasie niepełnego okrążenia
Ziemi. Sukces wykorzystano propagandowo i dziś już
nikt nie kwestionuje osoby
Gagarina jako pierwszego
człowieka w Kosmosie. Niestety, w siedem lat później,
w marcu 1968 roku Jurij
Gagarin zginął w katastrofie lotniczej.
Wyścig w podboju Kosmosu między Amerykanami i Rosjanami rozwinął
się na dobre. Dochodziło
jednak (w obydwu krajach)
do tragedii. 6 czerwca 1971
roku z radzieckiego kosmodromu wystartował statek
kosmiczny Sojuz 11, z Gieorgijem Dobrowolskim, Władysławem Wołkowem i Wiktorem Pacajewem na pokła-

dzie. Po 22 dniach pobytu
na orbicie okołoziemskiej,
w czasie powrotu na Ziemię, na wysokości 170 km
nad powierzchnią planety
doszło jednak do nagłej dekompresji kabiny i śmierci
kosmonautów.
W Poznaniu kosmiczny wyścig i radzieckich kosmonautów uczczono nazwą osiedla, a także parku.
Z ulicą Serbską sąsiaduje
Park Jurija Gagarina i pomnik kosmonauty dłuta Jerzego Sobocińskiego, odsłonięty w listopadzie 1977 roku. Każdy z badaczy przestrzeni z tragicznie zakończonej misji Sojuza 11 został upamiętniony oddzielną ulicą na osiedlu Kosmonautów.
Marek Rezler
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Spółdzielcy pytają – GOAP odpowiada

Dlaczego drożeje odbiór odpadów
Dokończenie ze strony 4

ku z dużymi podmiotami. Zwiększenie natomiast powierzchni obsługiwanych sektorów to ukłon w stronę dużych podmiotów operujących na tym rynku typu Remondis, Sita, FB
Serwis, które dyktują dzisiaj cenę usługi dysponując potencjałem pozwalającym te duże sektory obsługiwać.
Kolejny podany argument to, iż zapchał się cały system
recyklingu i przetwarzania. I w tym przypadku uzasadnienie
nie znajdujące uzasadnienia w rzeczywistości. Ilość bowiem
makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali pozyskanych
przez GOAP kształtowała się następująco:
Rok
Ilość w Mg
2015
42 869,10
2016
44 852,97
2017
43 007,91
2018
37 560,86
Powyższe świadczy o tym, iż od 2016 roku następuje spadek pozyskiwanych selektywnie odpadów. Być może powstał problem przetwarzania tworzyw sztucznych z
powodu zamknięcia się chińskiego rynku ale dla pozostałych frakcji nie powinno być problemu z ich zagospodarowaniem. Ponadto GOAP przy udziale Radnych Miasta Poznania, czy też posłów z Wielkopolski winien skuteczniej
lobbować w kierunku zmiany istniejących zasad pokrywania kosztów pozyskiwania i zagospodarowywania odpadów
selektywnie zbieranych. W tym przypadku dużo większy
musi być udział przemysłu w tych kosztach. Niech płaci
za to producent towaru w opakowaniu, a nie nabywca tego towaru.(…)
Niebagatelny wpływ na stawkę liczoną od osoby mają nie
tylko koszty funkcjonowania systemu ale również podstawa
rozliczeniowa. Wielokrotnie spółdzielnie mieszkaniowe sygnalizowały potrzebę zmiany tej podstawy z ilości osób na powierzchnię lokali lub wielkość zużycia wody. Ale jak do tej
pory w tej kwestii nic się nie zmieniło, a system ewidencjonowania ilości osób jest dziurawy z czym mamy do czynienia przy każdej podwyżce opłat zależnych od ilości osób. Po
prostu wiele osób znika z ewidencji.
Reasumując Szanowny Panie Prezydencie prosimy o refleksję nad skalą zapowiedzianej podwyżki opłaty, która bardzo mocno uderzy w portfele Poznaniaków zwłaszcza seniorów, którzy mając skromne emerytury i kupując proporcjonalnie mniej towarów będą musieli tak samo partycypować
w pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu jak osoby z
nieporównywalnie większymi budżetami.”
ODPOWIEDŹ GOAP
W imieniu prezydenta Poznania odpowiedział Andrzej
Springer, dyrektor Biura ZM GOAP, gdyż jak wyjaśnia w piśmie: „kompetencje miasta w zakresie gospodarki odpadami realizuje właśnie Związek i Urząd Miasta Poznania nie posiada
kompetencji w tym zakresie.” W dalszej części listu czytamy:
„Przyjmujemy ze zrozumieniem Państwo stanowisko, iż należy podejmować działania zmierzające do minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu. Niestety skala podwyżek nie mogła być mniejsza, wynika to z konieczności zapewnienia zbilansowania systemu wyłącznie w oparciu o opłaty pobierane od
właścicieli nieruchomości. Przyczyny wzrostu kosztów gospodarowania odpadami były Państwu już przedstawiane, są także
szeroko omawiane w mediach i dotyczą terenu całego kraju.
Skala podwyżek w innych samorządach jest częstokroć znacznie większa. Dotychczas wiele gmin z gmin stosowało różne
metody pokrywania ewentualnych strat, co z mocy ustawy nie
powinno mieć miejsca, jednak obecnie wobec szerszych problemów budżetowych zmuszone były do urealnienia stawek. Stąd
opłaty w wysokości trzydziestu i więcej złotych od mieszkańca
nie są dziś niczym niezwykłym.(…)

Zróżnicowanie stawek dla zabudowy jedno- i wielorodzinnej budzi kontrowersje od samego początku jego zastosowania.
Choć w ujęciu procentowym rzeczywiście doszło do „spłaszczenia” stawek, to jednak w ujęciu nominalnym różnica wzrosła
o kolejną złotówkę. Przy ustalaniu tej różnicy brać musieliśmy
pod uwagę nie tylko rozproszonej zabudowy z obrzeży Poznaniu i gmin ościennych, ale także tych, zamieszkujących zwartą zabudowę bliźniaczą, szeregową, czy wolnostojącą w dzielnicach o bardzo dużym zagęszczeniu.(…)
Zgłoszony przez Państwa postulat uszczelnienia systemu
poprzez naliczanie opłaty od powierzchni lokalu spotkał się z
ogromnym sprzeciwem nie tylko mieszkańców, ale także zarządców, w tym części przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.
Choć dla Związku byłaby to najwygodniejsza metoda, dająca
największą stabilność dochodów i generująca minimum obciążenia biurokratycznego, Zgromadzenie zdecydowanie sprzeciwiło się dalszym pracom nad tym rozwiązaniem. Bardziej akceptowalną metodą jest rozliczenie w oparciu o zużycie wody.
Działania nad opracowaniem takiego rozwiązania dla zabudowy wielolokalowej są w Związku prowadzone, jednak przyjęcie tej metody oznacza podjęcie znacznego ryzyka finansowego w początkowym okresie jej funkcjonowania, dlatego konieczne jest bardzo dobre przygotowanie do wdrożenia. Dotychczas
nie było także zgody Zgromadzenia Związku na przyjęcie tej
właśnie podstawy rozliczeń, a doświadczenia Warszawy i Łodzi, w których doszło do uchylenia uchwał w drodze nadzoru
Regionalnej Izby Obrachunkowej pokazują, iż niezwykle trudno jest przygotować właściwy akt prawa miejscowego. Wynika
to przede wszystkim z niejednoznaczności przepisów ustawy i
trudności w ich właściwej (lub po prostu jednoznacznej) interpretacji. Zobowiązuję się jednak do zgłoszenia Państwa postulatu na najbliższym posiedzeniu Zarządu w celu zaproponowania Zgromadzeniu podjęcia prac nad przyjęciem metody w
możliwie najkrótszym czasie.(…)”
POZNAŃ WYJDZIE Z GOAP?
A.Springer kończy swą odpowiedź, pomijającą wiele istotnych kwestii podniesionych w liście Zarządu PSM, propozycją
zorganizowania spotkania przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz ZM GOAP. Tylko czy z takich kolejnych dyskusji wyniknie cokolwiek dobrego dla mieszkańców spółdzielczych osiedli? Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jest
to raczej wątpliwe. Jednak niedawna zapowiedź miasta Poznania o wyjściu z GOAP wskazuje, że źle on funkcjonuje i
niezbędne są istotne zmiany w obecnym systemie gospodarowania odpadami na terenie miasta. (oi)
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MIĘSIEŃ RAMIENIA
DZIELNY SZWEJK

KWIATOWY
JAMOCHŁON

6

Krzyżówka nr 3

MIŁO,
ROZKOSZNIE

ZAPRZĘG
DWUKONNY
LUB „E”
Z BEMOLEM

TUZ

8

CHĘĆ

SZEROKIE
ULICE

10

HYCEL
POSADA

CZĘŚĆ
TRASY

PORT
W JAPONII

MĘŻNY
SPOD TROI

3

NA PIECZĘCIE
MĘSKI
ZWIS

7
LAOYAŃSKI
GROSZ

KANIULA
DOŻYLNA

KONIEC, BASTA

9
NAJEŹDZCA
APLIKANT
ZŁY NAWYK
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13

SYN
DZIEDZICA
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SANKCJA

5
LEKCJA
W SZKOLE

OKRES
DZIEJÓW
POLEMIKA

4

SUMERYJSKI OJCIEC BOGÓW

STAWIA
NA NOGI
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STOLICA GRENLANDII
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CZERWONY
KWIAT

2

KRAJ
W OCEANII

PIGMEJE
Z RWANDY
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15
GRUBIANIN

ZAGON
ZBOŻA

2 3 4 5 6

7 8 9

STOLICA
GRUZJI

10

1

16

HUMORKI
Na wywiadówce nauczyciel mówi do rodzica:
- Jasiu musi koniecznie
wziąć się do nauki. W ogóle nie ma pojęcia o geografii.
- Ach, to nic nie szkodzi.
Na urlopy jeździmy zawsze
na Majorkę.
HHH
- Dlaczego podejrzewasz
żonę o zdradę? – pyta kolega kolegi.
- Bo dzieci mamy mądre
i ładne.
HHH
Żona krzyczy na męża:
- Znowu wróciłeś o trzeciej
nad ranem!
- Bo ja prowadzę regularny tryb życia.
HHH
- Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien
zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw
zobaczyć: mój dzienniczek
czy rachunek za nowe futro
mamy?
Rozwiązanie krzyżówki nr: 3
W marcu jak w garncu.

MOTYLI
KRZEW

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). Zez wystawianiem kalafy na wiosenne słonyszko jeszcze lepiej poczekać, a zamiast glapić się po próżnicy wew telewizję lepiej weź
się za porzundki wew chałupie.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez większym szwungiem zabieraj się do roboty, a bejmy same skapną. Jak trochę z wiarą poblubrasz, pomyślisz co i jak, a potem
pochapiesz, to uzorgujesz ich całką wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez te mrozy oraz insze wirusy ino byś w chałupie siedział
i wew telewizor albo komputer się glapił. A z tego nygusowania, to ino do łba ci
wuchta głupich pomysłów przychodzi.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez wiarą, a już zwłaszcza szefami, trza dobrze
żyć. Nie borchaj się więc o byle co. Chociaż niektórzy rozrabiać i trochę poszuszwolić muszą, ale zaś można się z nimi jakoś dogadać.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zima odejdzie i zez wiosennym słonyszkiem
skapną ci fest propozycje: jakiejś rajzy albo całkiem intratnej roboty. Ale lepiej
uważaj na szczegóły i za chybko decyzji nie podejmuj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez borchania i brynczenia na famułę, a zwłaszcza
gzubów, nic dobrego nie wyniknie. Przestań się więc stalować i zaproś ich do
marketu albo na jakie słodkie.

RAK (22.06 - 22.07). Lofrowanie ze starą eką albo famułą po całkim świecie
lepiej odłożyć na zaś. Ale wew domu nie udawaj jakiego nyrola czy nygusa, ani
tyż na imieninach z blondkami nie przesadzaj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Święta, karnawał oraz wirusy jakoś przepynkałeś, ale zaś dalej też nie ma co szaleć. Zwłaszcza, że najważniejsze zdrowie,
które nieco szwankuje. Trza więc o nie zadbać i o szczepienia tyż.

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

WODNIK (21.01 - 20.02). Warto dać se trochę luzu, polofrować zez kumplami
albo nawet udać się w jaką wiosenną rajzę zez famułą. Ale zaś pamiętać trzeba
o zdrowiu i antywirusowym zabezpieczeniu.

PANNA (23.08 - 22.09). Wiosna to nie jest czas na nygusowanie i rozmemłanie.
Zez wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny szczun i ﬁfnych
pomysłów ci nie zbraknie, ino zaś weź się do chapania.

RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie przyjdzie ci teraz chapać za dwóch abo
i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą wypchaną bejmami będziesz se mógł do
woli nygusowac i trochę polofrować.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. 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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Śladami olimpijskiego medalisty

Wyścigi na ergometrach

Nawet w tych trudnych pandemicznych czasach,
dzięki wsparciu PSM oraz wielu miłośników sportu

w Szkole Podstawowej nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka zorganizowano tradycyjne zawody „Ergometr dla Wszystkich”. W tym roku w szranki stanęli uczniowie klas 1--3.
Zawody odbywają się od lat i zawsze
dostarczają wiele emocji i zaciętej rywalizacji. Ich inicjatorem i organizatorem
jest medalista Igrzysk Olimpijskich w
Moskwie w 1980 r. Grzegorz Nowak.
Wyścigi rozgrywano na dystansach 250 i 500 m. Wszyscy uczestnicy rywalizowali do ostatnich metrów.
Zmagania prowadzone w duchu fair
play dostarczyły wiele emocji i dobrej zabawy.
Tekst i foto - Andrzej Słabęcki

Babciu, Dziadku, cóż Wam damy?

Jedno serce, które mamy!
Babcia i dziadek, to
najważniejsze osoby w
życiu dziecka (zaraz po
rodzicach). Dla dzieci
dziadkowie są szczególnymi osobami, często łączą ich wyjątkowe relacje,
a każda wspólnie spędzona chwila, każda wspólnie udekorowana babeczka czy wspólne wakacje
zapadają w pamięć dziecka na zawsze.
Święto Babci i Dziadka
na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości Przedszkola nr 35 im. Króla Maciusia
I. Każdego roku pieczołowicie przygotowywaliśmy się do tego święta. Dzieci ćwiczyły tańce, piosenki, wiersze oraz wykonywały prezenty, w
które wkładały całe swoje serce.

W tym roku nie mogliśmy
niestety zaprosić tak szanownych gości, jakimi są babcie
i dziadkowie w nasze przedszkolne progi, aby na żywo
zaprezentować program artystyczny. Nie oznacza to jednak, że pominęliśmy tak wyjątkowe dni. Każda grupa
przygotowała program artystyczny, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne, taneczne,
recytatorskie. Najstarsza grupa przygotowała przedstawienie w języku angielskim oraz
zaprezentowała kolędy w języku migowym. Występy zostały nagrane i przesłane drogą elektroniczną – spotkało się
to z wieloma miłymi komentarzami rodziców oraz dziadków.
Monika Heigelmann

Ponad 100 zabytkowych aut

Na MTP szpital i… muzeum

Miłośnicy podróżowania i zwiedzania mają w Poznaniu nową
atrakcję. Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich obok
tymczasowego szpitala i największego w kraju punktu szczepień

od niedawna działa także… Muzeum Motoryzacji. Na zwiedzających czeka w nim ponad 100 zabytkowych pojazdów.
Wystawa została podzielona na kilka stref tematycznych: zaczynając od
początku masowej motoryzacji z linią
produkcyjną Henry’ego Ford’a poprzez
amerykańskie klasyki.
Nie zabraknie oczywiście kultowych samochodów z czasów PRL-u, takich jak: Warszawy, Fiaty 125p, 126p,
Tarpany czy Żuki. W otoczeniu trzepaka, campingu i innych przedmiotów z
lat 60, 70 i 80-tych tworzą wyjątkowy
klimat wystawy.
Muzeum Motoryzacji w pawilonie
nr 2, wejście od ul. Głogowskiej na-

przeciwko Dworca Zachodniego, zaprasza w każdy piątek w godz. 10-18 oraz
weekend w godzinach 10-17. Bilety do
muzeum będą dostępne do kupienia
tylko online na stronie www.tobilet.pl

