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Słupki ruchome
i bezpieczne
Rząd białoczerwonych słupków, który w połowie kwietnia zablokował szeroką pieszojezdnię pomiędzy budynkami
1 i 2 na os. Bolesława Śmiałego ucieszył jednych mieszkańców i wzburzył
drugich. Uniemożliwiając przejazd zmotoryzowanym skracającym sobie drogę
do pobliskiego marketu zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców, ale jednocześnie zatarasował drogę pożarową, a to
jest niedozwolone i może nieść jeszcze
większe zagrożenie. O tym jak blokada stała się ruchoma i bezpieczna piszemy na str. 4
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Do zobaczenia w domu.
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Wielkanocne akcenty

Pomysły
z artystycznym jajem

Patron ulicy i pasażu

Handel pod nowym logo

Animuszu i pomysłów
seniorkom z osiedlowego
klubu „Korona” na os. Bolesława Śmiałego nie brakuje. W przedświąteczny
czas postanowiły zabawić
współmieszkańców i wyszły
do nich w fantazyjnych
przebraniach z wielkanocnymi życzeniami i upominkami. Tym razem poczynania pań wsparł Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM,
który gratulował im humoru i zaangażowania w rozwijanie kulturalnych przedsięwzięć na osiedlu. Taka postawa w czasie koronawiru-

sowych ograniczeń zasługuje na uznanie.
Również na os. Jana
III Sobieskiego pojawiły się
świąteczne akcenty. Wielkanocna inscenizacja wykonana z artystycznym jajem
budziła sympatię przechodniów i napawała wiosennym
optymizmem.

Był „Hit”, było „Tesco” a teraz na pawilonie handlowym na osiedlu Stefana Batorego pojawiło się logo „Kauflandu” oraz nazwa obiektu „Pasaż Opieńskiego” nawiązująca do ulicy, przy której on się znajduje. W ten sposób
Henryk Opieński, kompozytor i skrzypek, uczeń Ignacego
Paderewskiego i w latach dwudziestych minionego wieku
prezes Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych, stał się
nie tylko patronem ulicy na Piątkowie ale także tutejszego
„nowo-starego” centrum handlowego. Pojawienie się wielkiej firmy handlowej zdaje się wskazywać, że przedwczesne
były obawy, iż po wycofaniu się „Tesco” i nabyciu terenu
przez prywatnego developera nastąpi szybka jego zabudowa. Na razie szyldy się nieco pozmieniały ale reszta zostaje
po staremu. W pawilonie, położonym w dogodnym punkcie, w środku piątkowskich osiedli, w pobliżu pętli PST i
oraz kampusu UAM nadal króluje handel.
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Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczciwą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i doświadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

USŁUGI REMONTOWE
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

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

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

#bezwychodzeniazdomu

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta

Gabinet Weterynaryjny

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

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

 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

Wiosenne rabaty
na ogłoszenia w „Echu Piątkowa”
Skorzystaj tel.

501 354 108
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Dla bezpieczeństwa na os. Bolesława Śmiałego

Słupki już ruchome
Pojawienie się słupków w ruchliwym punkcie osiedla Bolesława Śmiałego wywołało wśród niektórych mieszkańców sporo emocji. Jedni się cieszyli, że będzie
bezpieczniej, drudzy narzekali, że
nie mogą przejechać pod swą klatkę schodową, a inni zaalarmowali
strażaków i osiedlowych radnych, a
także zarząd spółdzielni.
W wyjaśnienie sprawy zaangażował
się Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM,
który w uzgodnieniu z prezesem Krzysztofem Winiarzem, udał się obejrzeć zainstalowane słupki. Po rozmowach z
przedstawicielami administracji osiedla,
którzy uzyskali także opinie ekspertów
pożarnictwa zdecydowano, że środkowe
słupki, zamontowane początkowo na
stałe, zostaną wymienione na ruchome.
W sytuacjach koniecznych, np. przejazd
wozów strażackich, słupki będzie można otworzyć.
- Blokadę zainstalowaliśmy na wniosek mieszkańców, którzy skarżyli się na

samochody przejeżdżające pod ich oknami, tuż przy wyjściach z klatek schodowych. Pędzące auta stanowiły spore zagrożenie. Postawienie słupków je wyeliminowało. Warto też zaznaczyć, że według eksperta pieszojezdnia nie spełnia
w pełni standardów drogi pożarowej,
gdyż wozy strażackie nie mogły na jej
końcu zawrócić. Jednak po wymianie
słupków na ruchome, którą przeprowadziliśmy szybko, strażacy nie będą mieli już problemów z dojazdem do budynków. Natomiast usunięte słupki, też się

Początkowo słupki zamontowano na stałe

nie zmarnują. Wykorzystamy je w innych miejscach dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – wyjaśnia Przemysław Twardowski, kierownik Administracji os. Bolesława Śmiałego.
- Najważniejsze, że sprawę udało się
szybko załatwić i na osiedlu jest obecnie bezpieczniej. A postawę wszystkich
osób, które przyczyniły się do tego, żeby w tym miejscu stanęły słupki i żeby były one ruchome należy docenić –
podsumowuje M. Tokłowicz. (i)

Wymienione, już ruchome słupki zwiększą
bezpieczeństwo na osiedlu

Obowiązki i przyjemności

Czworonożni pupile na osiedlach
Na piątkowskich osiedlach systematycznie ubywa mieszkańców
za to ciągle przybywa aut oraz…
psów. Miłośnicy czworonogów powinni pamiętać o zasadach opieki
nad ich pupilami, tym bardziej że
niedawno podniesiono kary za niektóre wykroczenia. W ubiegłym roku poznańska Straż Miejskiej przyjęła ponad 1 100 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zagrożenia ze
strony psów. Mandatami ukarano
ponad 160 osób.
Według nowych przepisów opiekunowi czworonoga przy okazji niezachowania zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
grozić będzie mandat w wysokości od
50 do 250 zł. Z wyższą karą należy się
liczyć w przypadku, gdy zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Wówczas brak zachowania odpowiednich środków ostrożności
może kosztować 500 zł.
Obowiązki opiekuna
Warto zaznaczyć, że zwykłe środki
ostrożności to takie, które wynikają ze
zdrowego rozsądku, są oparte na powszechnym doświadczeniu i zwyczaju
(np. właściciel zwierzęcia z doświadczenia wie, że jego pies może agresywnie
zachować się na spacerze w stosunku
do mniejszych czworonogów, dlatego w
miejscu przebywania innych zwierząt
utrzymuje go na smyczy). Mandat może
grozić np. w sytuacji, gdy pies nie jest

prowadzony na smyczy w miejscach, w
których gmina tego wymaga.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt „zabrania się puszczania psów bez
możliwości ich kontroli i oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”. Nie ma natomiast zapisu całkowicie zakazującego puszczania psów ze smyczy. Każdorazowo trzeba to robić odpowiedzialnie - w sposób
bezpieczny dla otoczenia, w tym innych
użytkowników przestrzeni publicznej.
Za kontrolę nad psem zawsze odpowiada jego opiekun.
Poznański regulamin
Zasady obowiązujące właścicieli
zwierząt są zawarte w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Najważniejsze
z nich to:
● stworzenie warunków uniemożliwiających samodzielne wydostanie się
zwierząt z lokali lub pomieszczeń, w
których są trzymane;
● zabezpieczenie nieruchomości w taki
sposób, aby zapobiec możliwości samodzielnego wydostania się czworonoga poza jej granice,
● wyposażenie psa w obrożę lub inne
narzędzie, które z jednej strony będzie umożliwiało skuteczne utrzymanie go na uwięzi, z drugiej - nie będzie
powodowało jego cierpienia i bólu,
● na terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku - wyprowadzanie
psów, tylko przez osoby, które są w

stanie sprawować odpowiedni nadzór
nad zwierzęciem - nie wysyłajmy na
spacer dzieci z czworonogiem, którego nie są w stanie utrzymać na smyczy; psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu dodatkowo muszą być
wyposażone w kaganiec,
● na terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku - zwolnienie psa
z uwięzi może nastąpić pod warunkiem, że nie będzie stwarzał zagrożenia ani uciążliwości dla innych osób
(nie każdy jest sympatykiem zwierząt i może nie życzyć sobie bliskości naszego czworonoga) oraz innych
psów; dodatkowo pupil musi posiadać
tzw. adresatkę lub inne oznakowanie
(np. czip);
● na terenie zamkniętego wybiegu dla
psów - zwierzę może tam przebywać
bez smyczy i kagańca (z wyjątkiem
psów ras uznawanych za agresywne,
ich mieszańców i innych zagrażających otoczeniu - zwolnienie z uwięzi takiego osobnika może nastąpić
tylko, jeśli na wybiegu nie przebywa
już inny pies).
Niezmienny pozostaje obowiązek
sprzątania po swoich czworonogach.
Zwolnione z tego są jedynie osoby o
znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz niewidomi, korzystający z psów
przewodników. Worek z psimi odchodami można wrzucać do każdego kosza
ulicznego. (o-mp)

5

ECHO 5/310 (XXIV)

Jak rozpoznać oszustów

Nie tylko „na wnuczka”
Nie ma
prawie dnia
bez informacji o kol e j n y c h
oszustwach, których ofiarami padają zwykle osoby starsze. W dobrej wierze, starając się pomóc
swym bliskim a nawet nieznajomym tracą swój majątek. Ostrzeżeń przez sprytnymi oszustami nigdy nie dość. Przedstawiamy więc
przygotowany przez policję oraz
poznańską Straż Miejską spis najczęściej stosowanych przez przestępców metod działania.
Jak działają oszuści?
ã Metoda „na wnuczka” – oszust podaje się za członka rodziny informując, że pilnie potrzebuje pieniędzy
na spłatę zaciągniętej pożyczki, na
operację dla chorego dziecka lub na
zakup mieszkania czy auta po okazyjnej cenie.
ã Metoda na „oficera Policji” –oszust
podaje się za policjanta prosząc o
przekazanie pieniędzy na „tajną
operację”.
ã Metoda „na pomoc społeczną” –
oszust podaje się za pracownika opieki społecznej, informując właściciela
mieszkania, że została mu przyznana zapomoga w określonej kwocie.
ã Metoda „na urzędnika” – oszust podaje się za pracownika gazowni, administracji, który okazuje sfałszowa-

ne dokumenty świadczące, że lokator musi dopłacić pieniądze za mieszkanie, gaz, wodę lub ogrzewanie.
ã Metoda „na akwizytora” – oszust podaje się za sprzedawcę, który oferuje różnego rodzaju towary lub proponuje kupno „staroci”, które może
posiadać właściciel mieszkania.
ã Metoda „na rurę” – oszust podaje
się za pracownika administracji budynku informując lokatora, że zalewane jest mieszkanie sąsiadów, wobec czego musi sprawdzić szczelność
rur lub innych urządzeń.
Ostrzegamy przed osobami podającymi się za pracowników różnych instytucji. Oszuści najczęściej odwiedzają osoby starsze, próbując zdobyć ich
zaufanie, dążąc do sytuacji, w której
będą mogli dokonać kradzieży.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
Nie wpuszczaj do domu każdej
osoby podającej się za pracownika instytucji lub firmy. Masz prawo
prosić, aby pracownik pokazał legitymację służbową lub telefonicznie
sprawdzić cel jego wizyty w firmie.
Jeśli nie musisz, to nie przechowuj
w domu dużych kwot pieniędzy
ani wartościowych przedmiotów, a
zwłaszcza w tzw. typowych miejscach
(szafki kuchenne, bieliźniarki, barek).
Zachowaj ostrożność w kontaktach
z nieznajomymi. Nie informuj w jakiej
wysokości i w jakich bankach gromadzisz oszczędności. Nigdy na czyjeś

zlecenie nie pobieraj gotówki i nie
przekazuj jej nieznajomym, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont
w banku, nie zaciągaj kredytów i nie
ujawniaj swoich danych osobowych,
numerów PIN i haseł. Po rozmowie
natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego i opowiedz o zdarzeniu.
Telefoniczne porady
Od niedawna poznaniacy mogą także skorzystać z porad telefonicznych.
Policjanci udzielają informacji na temat zagrożeń, jakie mogą nas spotkać
w życiu codziennym. Informują, gdzie
w razie konieczności uzyskać pomoc w
danej sprawie oraz jak zachować się
w sytuacji zagrożenia. Dyżury odbywają się w każdy wtorek w godz.
12.00-14.00 pod numerem tel. 887
666 508.
Policjanci podkreślają, że oszuści
nie wahają się wykorzystywać pandemii, by wyłudzić pieniądze. Proponują szczepionki bez konieczności oczekiwania na termin, oferują swoje usługi w związku z dezynfekcją mieszkań
- dzięki czemu dostają się do domów
i kradną pieniądze oraz wartościowe
rzeczy. Proponują też magiczne amulety, które mają odstraszać wirusy oraz
próbują wyłudzać pieniądze, podszywając się pod innych - np. udają kogoś z rodziny i proszą o dużą kwotę
na lekarstwa ratujące życie. Nie dajmy się nabierać oszustom.

Co zagraża Żurawińcowi

Ratowanie przez wycinanie?
W okresie koronawirusowych
ograniczeń zainteresowanie Żurawińcem chyba jeszcze wzrosło.
Lasek wciśnięty pomiędzy osiedla Batorego, Śmiałego i Łokietka z jednej strony, a linię kolejową i zabudowania Naramowic z
drugiej, przyciąga mieszkańców
jak magnes. Tym bardziej że odzyskuje on dawny blask i przybywa w nim atrakcji dla amatorów
czynnego wypoczynku.
Budowa nowych alejek a także stawianie na jego obrzeżu przyrządów
do ćwiczeń czy nawet ogrodzonego
wybiegu dla psów wiąże się jednak
z usuwaniem roślinności. Spacerowicze z niepokojem spoglądają więc na
rozmiary prowadzonej wycinki drzew,
najczęściej uschniętych i połamanych
przez wichury. Są to więc niezbędne
działania dla uratowania tej enklawy
zieleni pośród gęstniejącej zabudowy
mieszkaniowej.

Jeszcze niedawno była ona zagrożona unicestwieniem i całkowitym wyschnięciem z uwagi na niedostatek wody. Dzięki podjętym z inicjatywy okolicznych mieszkańców i samorządów
osiedlowych działaniom ratowniczym
i skierowaniu w stronę lasku wód opadowych z pobliskich osiedli przywracany jest stopniowo dawny charakter
leśnej ostoi. W jeziorku i ciągnącej się
rynnie polodowcowej znów gromadzi
się woda, która sprzyja rozrostowi bagiennej roślinności. Pośród niej przy-

bywa kaczek oraz innego ptactwa.
Pięknieje także najbliższe otoczenie
lasku, zwłaszcza od strony ul. Jasna
Rola, gdzie powstało prawdziwe centrum rekreacyjne, z dobrze wyposażonymi boiskami oraz atrakcyjnym placem zabaw.
Właśnie powodzenie Żurawińca
stanowi dla niego największe zagrożenie. Jest on zadeptywany i zaśmiecany przez tłumy spacerowiczów. I od
ich zachowania zależy przede wszystkim w jakim stanie lasek przetrwa. (i)
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Młodzieżowcy i juniorzy na matach

Zmagania o mistrzowskie tytuły

Na matach KS „Sobieski Poznań” stawili się
najlepsi juniorzy stylu
klasycznego z trzech krajów aby w pojedynkach
drużynowych sprawdzić
się i pokazać na jakim
etapie przygotowań znajdują się przed najważniejszymi imprezami mistrzowskimi.

W turnieju uczestniczyła kadra narodowa Polski,
Litwy i Estonii. Każda z
drużyn wystawiła po 9 zawodników w różnych kategoriach wagowych. Pierwsze miejsce zajęła Litwa,
drugie reprezentacja Polski a trzecie zapaśnicy z

Estonii. Walki były emocjonujące i
stały na wysokim
poziomie.
WALKI
22 KLUBÓW
W sali KS „Sobieski Poznań” rozegrano w marcu Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski
Zapasy
Styl
Klasyczny. Impreza zaliczana do współzawodnictwa

dzieci i młodzieży zgromadziła na starcie 60 zawodników z 22 klubów całej
Polski.
Bardzo udanie zaprezentowali się zapaśnicy z Sobieskiego, którzy wywalczyli dwa złote medale.
W kategorii wagowej 97
kg swoją dominację potwierdził Gerard Kurniczak, który po raz kolejny wygrał
wszystkie pojedynki i zapewnił sobie tytuł Mistrza
Polski. W kat 87 kg z bardzo dobrej strony pokazał
się Bartosz Rajter, który
w mocno obsadzonej wadze
pokonał głównych fawory-

tów do złotego medalu. W
klasyfikacji drużynowej KS
„Sobieski Poznań” wywalczył drugie miejsce.
ZAPLECZE KADRY
Oprócz młodzieżowców
rywalizowali również juniorzy. W tej grupie wiekowej, która stanowi bezpośrednie zaplecze dla kadry Polski seniorów zapaśnicy „Sobieski Poznań”
wywalczyli dwa medale. Na
podium stanęli Jan Chojnacki i Jakub Adamski.
Zawody pokazały dobre
przygotowanie zawodników
z Piątkowa, którzy mają
szanse na występy w mistrzostwach Europy i świa-

ta. Patronat nad zawodami
objęła PSM POZNAŃ i Os.
Jana III Sobieskiego.
MEDALE PAŃ
W dalekim Chełmie odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorek i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - Zapasy
Kobiet. Dziewczynom z „Sobieskiego” udało się wywalczyć dwa medale w gronie
juniorek. Trzecie miejsca
zajęły Wiktoria Powałowska i Julia Wolniewicz. W
klasyfikacji drużynowej poznanianki zajęły IV miejsce.
NA EUROPĘ
W składzie reprezentacji
Polski na mistrzostwa Europy w zapasach znalazło się
dwóćh zawodników z „Sobieskiego”. W kat. 97 Kg zobaczymy brązowego medalistę ME z Rygi - Tadeusza
Michalika a w kat. 82 kg
zdobywcę srebrnego medalu również z Rygi - Edgara
Babayana. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Andrzej Słabęcki
Foto: Maciej Kula, A. Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
6 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
11 maja - Komisja Rewizyjna RN
18 maja - Komisja ds. aktów prawnych RN
27 maja - zebranie Rady Nadzorczej

Spółdzielnie jak gminy

Czas na porządki w gospodarce odpadami

Zawirowania wokół Związku
Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawiają, że poprawy z
odbiorem śmieci oraz ich zagospodarowaniem w mieście nie widać. Sytuację skomplikowały jeszcze niedawne podwyżki opłat oraz
zmiany w zasadach segregacji odpadów.
Na piątkowskich osiedlach nadal
więc pojemniki bywają przepełnione
a wokół altanek często straszą zwały
odpadów wielkogabarytowych. Apele
o przestrzeganie przez mieszkańców
harmonogramu ich odbioru z osiedli
nie znajdują większego odzewu. Przez
lata mieszkańcy spółdzielczych osiedli przywykli, że zepsute czy zbędne
im sprzęty wyrzucają do altanek kiedy im pasuje, a nie kiedy wskazuje
na to harmonogram. Zresztą, w spółdzielczych mieszkaniach nie ma możliwości na przechowywanie gabarytów.
O tej specyfice budownictwa wielorodzinnego, w którym nie ma piwnic, garaży czy strychów autorzy „rewolucji
odpadowej” sprzed kilku lat zupełnie
zapomnieli. Niestety, nie tylko o tym.
Także odgórnie wskazane w ustawie

rozwiązania dotyczące naliczania opłat
czy konieczności ich „samobilansowania” nie sprawdziły się w praktyce i
są nieustannie reformowane. Obecnie
trwają już prace nad kolejnymi zmianami. Mają one między innymi wprowadzić możliwość dopłacania przez gminy do gospodarowania odpadami na
swoim terenie oraz wprowadzić górne granice opłat za odbiór odpadów.
- Częste zmiany w zasadach gospodarowania odpadami, połączone w dodatku w Poznaniu najpierw z tworzeniem GOAP-u a teraz z wychodzeniem
z niego, raczej szybko systemu gospodarowania odpadami nie poprawią. Przy okazji
czekających nas zmian warto
byłoby więc uwzględnić stanowisko spółdzielni mieszkaniowych. W ich zasobach
mieszka więcej ludzi niż w
niejednej gminie. Jeśli więc
gminom przyznaje się uprawnienia do organizowania systemu na ich terenie, to powinno się je przyznać także spółdzielniom mieszkaniowym. Przez poprzednie lata
to właśnie one organizowały

odbiór odpadów z osiedli i wywiązywały się z tych zadań należycie. Opłaty były stosunkowo niskie a wszystkie
odpady, także gabaryty czy odpady
zielone, odbierane sprawnie. Zarówno rząd, który przygotowuje kolejne
ustawowe zmiany, jak i władze Poznania, które wkrótce po wyjściu z GOAP-u organizować będą nowy poznański
system gospodarki odpadami powinny
więc skorzystać z tych dobrych spółdzielczych doświadczeń – mówi Michał
Tokłowicz, wiceprezes PSM.
Czy racje spółdzielców zostaną
wzięte pod uwagę przez odpadowych
reformatorów przekonamy się niebawem. Dotychczas ich argumenty nie
odnosiły większego skutku. Jednak sytuacja jest tak trudna, że niezbędne
wydaje się skorzystanie ze sprawdzonych rozwiązań. Świadczą o tym nie
tylko zapełnione gabarytami osiedlowe altanki ale przede wszystkim sterty
śmieci zalegające w różnych zakątkach
miasta, Od początku tego roku Straż
Miejska naliczyła w Poznaniu już 319
nielegalnych wysypisk odpadów. Straszą one przede wszystkich w lasach
komunalnych oraz nad brzegami Warty. Walka ze sprawcami jest utrudniona, gdyż nie łatwo ich wykryć i udowodnić im niecny proceder. Ponadto
wymierzane mandaty do 500 zł chyba nie stanowią dostatecznego środka odstraszającego. Pozostaje więc jak
najszybciej zabrać się do uporządkowanie gospodarki odpadami na osiedlach a także na miejskich terenach
zielonych. (i)
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Os. Jana III Sobieskiego

Odnowione elewacje, parkin
ingi i boiska

Traktor z przyczepą jest przydatny podczas wiosennych porządków na terenach
zielonych

Miłośnicy aktywnego wypoczynku doczekają się niebawem kolejnych rekreacyjnych atrakcji na os. Jana III
Sobieskiego. Na skraju osiedlowego parku urządzone zostanie boisko do gry w bule,
ogrodzone z ławkami i stolikiem, a w sąsiedztwie zainstalowane zostaną urządzenia do ćwiczeń. Przybywa
więc miejsc do rozwijania tężyzny fizycznej.
- Ograniczenia związane z zagrożeniem koronawirusem dają
się we znaki mieszkańcom i nie
ułatwiają też pracy spółdzielczej
administracji. Mimo obostrzeń i
konieczności przestrzegania reżimów sanitarnych udało się nam
zrealizować w minionym roku niemal w całości plan remontowy.
Najważniejszymi przedsięwzięciami były wymiana poziomów kanalizacyjnych w budynku 7 B i
C, wymiana tranzytu centralnego ogrzewania i cieplej wody po-

Pojemnik na nakrĊtki w ksztaácie serca pracownicy administracji wykonali
spoáecznie, po prostu z serca

między budynkami 29 i 30, odnowienie elewacji bloku 27, położenie nowych nawierzchni na
dwóch parkingach przy budynkach 22 i 16, remont czterech

bieskim”, w którego organizację włączył się klub seniora oraz inne organizacje odbyło się
około 70 wydarzeń,
w tym koncertów,
spotkań a nawet
dyskotek dla najmłodszych mieszkańców
osiedla.
Również tej wiosny
nie brakuje atrakcji. Sporo pozytywnych opinii zyskała
wielkanocna instalacja z życzeniami
świątecznymi, natomiast wielkim po- Odnowiony budynek 27 tonie w kwiatach a do budek zainstalowaRekreacyjne tereny wzbogacą siĊ o nowe atrakcje
pt lokatorzy
wodzeniem cieszy nych na jego Ğcianie wkrótce wprowadzą siĊ ptasi
się akcja zbierania
się nakrętkami w niebyw
iebywałym hektarów zieleni ma więc pełne kach kilkunastu ławek i stojanakrętek do wielkiego zbiornika tempie. Trzeba je było
ków na rowery.
yło opróż- ręce roboty.
w kształcie serca. Zostało ono niać nawet dwa razy
Do pomyślnego finału zbliża
y w tygoRozmachu nabierają także
wykonane z serca przez pracow- dniu. Zebrane przez mies
mieszkań- prace remontowe. Remontowa- się długotrwały proces opraconików administracji i wypełniło ców nakrętki przeznacza
aczane są ny jest chodnik wzdłuż budyn- wywania Miejscowego Planu Zana wsparcie rehabilitacj
itacji niepca, którepełnosprawnego chłopca,
ana z osiego rodzina jest związana
dlem Sobieskiego. Jeśli
śli są
s inni
zainteresowani taką formą
form pomocy, to proszeni są o ko
kontakt
z administracją.
ą szczególTradycyjnie wiosną
szc
nie wiele uwagi poświęca
ęca się
s zieleni. Jednak pracy przy
y jej utrzymaniu jest wiele przez
ez o
okrągły
rok. Przez ostatnie miesią
iesiące wywieziono kilkanaście konte
ontenerów
liści. Rozi 25 przyczep suchych liści
poczęły się nasadzenia
dr
a drzew
i
kwiatów, pielenie rabat
at a latem
dojdzie jeszcze podlewanie
wanie. Pięeleni, pod Remont chodnika wzdáuĪ budynku 10
ciu konserwatorów zielen
których pieczą jest kilkad
lkadziesiąt

MieszkaĔcy „16” juĪ mogą korzystaü z odnowionego parkingu

rozdzielni elektrycznych i wymiana 400 lamp oświetleniowych w
piwnicach, wymiana ponad 2500
sztuk wodomierzy oraz kompleksowa modernizacja pięciu dźwigów osobowych. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, gdyż oznacza praktycznie montaż nowych
wind. Ich modernizację prowadzimy systematycznie i w tym roku
odnowionych zostanie kolejnych
sześć dźwigów w budynku 26 –
mówi Maciej Delikta, kierownik
Administracji os. Jana III Sobieskiego.
Sporo działo się nie tylko w infrastrukturze technicznej osiedla ale także na niwie kulturalnej. Przez wakacje
w ramach akcji „Lato na So-

Przed budynkiem 12 zostanie wyremontowany parking

ku 10. Latem rozpocznie się modernizacja parkingu przy budynku 12. W jej wyniku powstanie
dodatkowych sześć miejsc postojowych, a akurat w tym rejonie
osiedla każde miejsce do parkowania jest na wagę złota. Kolejnymi przedsięwzięciami do realizacji w tym roku są odnowienie elewacji połączone z wymianą ocieplenia szczytów budynku
30, wymiana ocieplenia szczytów
budynku 16, odnowienie północnej elewacji budynku 33, wymiana ponad 2200 wodomierzy, wymiana kolejnych 24 kaset domofonowych w niskich budynkach,
wymiana głównych rozdzielni
elektrycznych w budynku 42C i
D. W planach jest także zamontowanie przy osiedlowych alej-

gospodarowania Przestrzennego,
który ma istotne znaczenie dla
przyszłego kształtu osiedla. W
toku prac i dyskusji Miejska Pracownia Urbanistyczna pozytywnie odniosła się do wniosków zgłaszanych przez Radę Osiedla Jana III Sobieskiego i jego Administrację. Uwzględniono możliwość
nadbudowania jednej kondygnacji
na pawilonach handlowo-usługowych, budowy na obrzeżach dwupoziomowych parkingów oraz postawienia balonowego zadaszenia
nad kortami tenisowymi. Zapisane w planie możliwości, choć na
razie nikt nie zamierza nadbudowywać pawilonów czy parkingów,
jest ważne, gdyż jakiekolwiek
zmiany w uchwalonym planie są
niezwykle trudne. (i)

/E&KZDdKZW^D
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Komunikaty PSM

Biura, czynsze i eBOK
W okresie pandemii COVID-19 biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedli będą czynne: - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
Zawieszone zostają dyżury członków Zarządu i Rady Nadzorczej PSM. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną: info@psm.poznan.pl , korespondencyjną lub przez skrzynkę podawczą.
Informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w
opcji menu głównego „CZYNSZE-2019” na stronie internetowej PSM. Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
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Wrastanie w Piątkowo

Czeskie i morawskie ślady
Rozpoczęta w marcu,
choć w dość zimowej aurze, tegoroczna wiosna
pędzi w kierunku lata. To
powinno skłaniać do pozytywnego myślenia, szczególnie ludzi w poważnym
wieku. Właśnie ci ludzie seniorzy powinni cieszyć
się z pomyślnego wejścia
w kolejną wiosnę, choćby dlatego, że jak mówi będące mądrością narodu przysłowie: „Cieszy
się starzec, jak przeżyje
marzec”.
Powstało ono w czasach,
kiedy starcami stawali się ludzie w wieku, w którym teraz
jeszcze wielu nawet nie zaczęło myśleć o emeryturach.
Wydłuża się bowiem nasza
średnia wieku. W 2019 roku przeciętne trwanie życia
mężczyzn w Polsce wynosiło 74,1 roku, a kobiet 81,8
roku. A trzydzieści lat temu
te średnie wynosiły dla mężczyzn 66,2 a dla kobiet 75,2
roku, czyli stosownie dla mężczyzn o 7,9 roku a dla kobiet
o 6,6 roku mniej. To jednak
i tak nic, skoro średnia długość życia mężczyzn w 1915
r. wynosiła zaledwie 47 lat i
była porównywalna z czasem
życia kobiet. Dziś to dla nas
niewyobrażalne a jednak tak
to było. I pomyślmy także,
iż po zakończeniu pierwszej
wojny światowej przyszła grypa „hiszpanka”, która „skosiła” więcej ofiar, niż zginęło
żołnierzy na wszystkich frontach pierwszej wojny światowej w latach 1914 – 1918.
Myślmy więc o naszym życiu,
także w czasie koronawirusa
jak najpomyślniej, z wiarą w
przyszłość.
Już kilkakrotnie nawiązywałem do mocnego niemieckiego epizodu w historii Piątkowa, do wsi Schoen-

herrnhausen, po której pozostała już tylko pamięć o
jej cmentarzu w parku na
osiedlu Jana III Sobieskiego.
Ten temat wciąż daleki jest
od jego wyczerpania czy zamknięcia. Czas jednak także
powiedzieć, że nie tylko z zachodu do Wielkopolski przybywali osadnicy, których potomkowie wrastali w tę ziemię, stając się Wielkopolanami i Polakami, walczącymi o
tę nową ojczyznę i swoją nową ziemię, na przykład przeciw polityce germanizacyjnej
Drugiej Rzeszy Niemieckiej.
Na jednym z cmentarzy na
poznańskiej Cytadeli znaleźć
można grób powstańca wielkopolskiego Józefa Moellenbrocka, który zginął w czasie
walk o Babimost w styczniu
1919 roku. Dwaj jego bracia
Edmund i Tadeusz byli także powstańcami wielkopolskimi. A co mówi to nazwisko o
ich pochodzeniu?
Do Wielkopolski od stuleci przybywali nowi osadnicy nie tylko z zachodu,
z niemieckich krain, leżących pomiędzy Odrą i Renem. Takimi przybyszami,
którzy przyszli i wrośli w tę
ziemię, byli także osadnicy,

przybywający z południa, z
terenów czeskich. Wiadomo
na przykład, że wielkopolskie miasto Wschowa (nie
wiem dlaczego obecnie należące do województwa lubuskiego) właśnie skutkiem
przyjmowania przybyszów z
terenu Czech stało się w swoim czasie drugim co do wielkości miastem Wielkopolski.
Ten proces rozpoczął się już
w wieku XVI. Po tych przybyszach z południa pozostała w Szamotułach ulica Braci
Czeskich. Nie do końca także został wymazany z pamięci historycznej epizod spalenia przez uczniów poznańskiego kolegium jezuickiego
zboru Braci Czeskich, stojącego na wzgórzu Świętego
Wojciecha. Jeszcze zupełnie
niedawno na mapie Wielkopolski, niedaleko Zbąszynia,
można było znaleźć dwie nazwy – Czeskie Stare i Czeskie
Nowe. Teraz, też nie wiem –
dlaczego, jest to jedna miejscowość – Stefanowice. O
tych przybyszach z południa
przypominają także niektóre,
prawdziwie czeskie, bo morawskie nazwiska, choćby
Hawranek czy Kurek. Z czeskimi epizodami w Wielko-

polsce łączy się także nazwa nieodległej od Piątkowa
miejscowości Morasko, której
pierwotna nazwa Morawsko
wskazuje na pochodzenie jej
mieszkańców – Morawców
czyli Morawian, którzy kilka
stuleci wcześniej przybywali z
Moraw na Śląsk i do Wielkopolski, uciekając przed niepokojami i konfliktami na swojej ziemi. Jak możemy przeczytać w piątkowskim czasopiśmie parafialnym, ziemię
pod świątynię na osiedlu Jana III Sobieskiego przekazał
gospodarz o nazwisku Hawran. Spytać można, czy to potomek Morawców z pobliskiego Moraska czy też potomek
innych przybyszów zza południowej granicy Wielkopolski, jako że nazwisko wskazuje na to jednoznacznie.
Świadomość pochodzenia
swoich przodków, na podstawie brzmienia nazwiska, nie
jest powszechna. Pokazuje to
przeprowadzony przed kilkunastu laty, przez jednego z
nauczycieli, eksperyment w
jednej z poznańskich szkół.
Tym eksperymentem było
zachęcanie uczniów o niemieckich i czeskich nazwiskach do zainteresowania
się historią rodzinną. Pierwszym pytaniem, na które
uczniowie mieli odpowiadać
było: „Co znaczy twoje nazwisko i dlaczego ono tak
brzmi?” Niestety, o zgrozo,
w wielu przypadkach okazywało się, że nawet rodzice
i dziadkowie tych uczniów
mieli w tym przedmiocie
bardzo skromną wiedzę. A
przecież historię warto znać,
przynajmniej historię naszego najbliższego otoczenia,
tego z którego wyrośliśmy,
które nas w określony sposób
ukształtowało.
Hubert Owczarek

Miliardowe zwroty dla podatników
Rozliczenia podatkowe za ubiegły rok należy złożyć
do 30 kwietnia br. Najlepiej uczynić to w formie elektronicznej. Na takie rozwiązanie zdecydowało się większość podatników. Ponad 91 proc. złożonych PIT-ów
wpłynęło do urzędów w formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT udostępnionej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl i systemu e-Deklaracje.
W wyniku rocznego rozliczenia PIT więcej osób otrzy-

muje zwrot nadpłaconego podatku niż musi podatek dopłacić. W tym roku, jak wynika ze złożonych dotychczas
zeznań, do dopłaty zobowiązanych jest prawie 1,7 mln podatników, a na zwrot z urzędu skarbowego może liczyć ponad 4,1 mln podatników.
Do tej pory administracja skarbowa zwróciła na konta podatników 5,5 mld zł nadpłaconego podatku. Z kolei
podatnicy wpłacili dotychczas 921 mln zł, które wykazali
w swoich zeznaniach jako podatek „do zapłaty».
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Prosto z miasta

Dokopiemy koronawirusowi
Czasy nie są najlepsze, bo od ponad
roku zmagamy się z koronawirusem i
końca tej batalii nie widać. Jednak władze miasta starają się podnosić poznaniaków na duchu i wychodzą z pomysłami, które mogą jedynie rozbawić. No
chyba, że wcześniej nas zdenerwują i doprowadzą do wściekłości. W tej dziedzinie prezydent Poznania i jego była żona, a obecnie posłanka też mają spore
doświadczenie. Pani poseł na początku
swej kariery politycznej zasłynęła od publicznego użycia słowa powszechnie uznawanego za obraźliwe. Stwierdziła, że jest
po prostu ”wk…” działaniami obecnych
władz i to zaprowadziło ją najpierw na
ławy sądowe a potem parlamentarne.
Prezydent postanowił widocznie kontynuować rodzinne tradycje i swe niedawne
wystąpienie na konferencji naukowej także zainaugurował mocnym słowem spopularyzowanym podczas strajków kobiet.
„Wyp….” rzucił gromko przed dostojnym
audytorium, które choć nieco zaskoczone
w większości doceniło jednak głębię myśli oraz politycznego przeslania autora.
Na razie doprowadziło go ono do konieczności składania wyjaśnień na policji, ale niewykluczone że w przyszłości

otworzy ono przed nim również podwoje parlamentu.
HHH
Zanim to nastąpi prezydent ogłosił
pomysł zbudowania trasy tramwajowej
do Swarzędza. Z budową tras tramwajowych w mieście nie idzie najlepiej, może
więc z układaniem torów do pobliskiego
Swarzędza pójdzie lepiej. Tym bardziej
że koszty można rozłożyć na gminnego sąsiada i przede wszystkim zakłady
„Volkswagena”, które najbardziej by zyskały na tej inwestycji. Śmiałe przedsięwzięcie wydaje się więc łatwe do zrealizowania. Droga na wschód prosta jak
strzelił, jedynie węzeł w Antoninku nieco komplikuje sprawę, ale go się ominie
i można już układać tory. Dlaczego jednak tylko do Swarzędza? Nie lepiej od
razu do Wrześni, tam przecież też jest fabryka „Volkswagena”? Mielibyśmy wtedy
najdłuższą linię tramwajową na świecie,
co można byłoby znakomicie wykorzystać
„pijarowo”. A realne szanse zbudowania
linii do Swarzędza czy od razu do Wrześni wydają się takie same.
HHH
Pomysłów na urozmaicenie życia w
czasach pandemii nie brakuje. Ogólnopolską sławę zyskali organizatorzy wese-

liska na sto osób pod Koninem. Dobrze
zapowiadającą się imprezę zakłóciła policja, która spisała i rozgoniła gości. Wiele
innych podobnych wydarzeń, choćby zjazd
motocyklistów pod Jasną Górą, nie spotkał się z tak zdecydowaną reakcją. Nie
od dzisiaj wiadomo, że w pewnych miejscach koronawirus jest bardzo groźny i
tam trzeba z nim walczyć na wszelkie
sposoby – zakazami, maseczkami i mandatami, inne natomiast omija szerokim
łukiem. Najwyższy czas żeby ministerstwo
zdrowia zrobiło mapę z wykazem takich
bezpiecznych miejsc.
HHH
Zanim tego doczekamy pozostają nam
szczepienia. Po halach Międzynarodowych Targów Poznańskich kolejny wielki poznański obiekt przemieniony został
w punkt masowych szczepień. Na miejski
stadion przy ul. Bułgarskiej nie będzie się
już chodzić by oglądać mecze „Lecha”,
swoją drogą ostatnio nie bardzo jest na
co patrzeć, lecz po zastrzyk. Po przyjęciu dawki w takim szczególnym miejscu,
nie ważne jakiej szczepionki, gdyż zdaniem ekspertów wszystkie nas chronią,
na pewno nabierzemy sportowego wigoru
i z łatwością dokopiemy koronawirusowi.
WIST

Wokół Piątkowa
Przez cały okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzień 9 maja był
upamiętniany jako Dzień
Zwycięstwa, data związana z zakończeniem drugiej
wojny światowej w Europie.
Faktu tego nie kwestionowano, termin podpisania
kapitulacji przez siły zbrojne III Rzeszy przed marszałkiem Gieorgijem Żukowem uważany był za oczywisty i niepodważalny. Nic
więc dziwnego, że datą 9
maja nazwano ulicę na poznańskim osiedlu Zwycięstwa. Jednak realia tego
wydarzenia były nieco inne,
co wynikało z potrzeb politycznych i propagandowych
owych czasów.
W końcu 1944 roku klęska Niemiec była już przesądzona. Jeszcze na przełomie grudnia 1944 i stycznia
następnego roku Niemcy
byli w stanie przeprowadzić
groźną w skutkach ofensywę w Ardenach, która dowództwu amerykańskiemu

8 czy 9 maja?

uświadomiła specyfikę armii niemieckiej, walczącej
aż do końca. Mówiono, że
po kilku latach wojny Rzesza jeszcze długo nie skapituluje. Jednak pod koniec
stycznia było już wiadome,
że dalszy marsz aliantów
w głąb Niemiec będzie niemożliwy do zatrzymania.
Z kolei na froncie wschodnim w styczniu ruszyła
ofensywa nazwana wiślańsko-odrzańską, a w połowie
kwietnia rozpoczął się ostateczny szturm w kierunku
Berlina.
Na tym tle, w sytuacji
zbliżającego się końca wojny, coraz wyraźniej widoczna była rywalizacja prestiżowo-propagandowa między aliantami. Już na przełomie listopada i grudnia
1943 roku, gdy coraz bardziej widoczny był rysujący
się przełom w wojnie, doszło do konferencji Wielkiej
Trójki w Teheranie. Ustalono kierunek dalszej walki
przeciwko państwom Osi,

ale też wstępnie uzgodniono podział Europy po zwycięstwie aliantów. Jednak
decydujące postanowienia
zapadły w lutym 1945 roku w Jałcie na Krymie.
Uzgodniono wtedy szczegóły działań wobec pokonanej
Rzeszy i wygląd centralnej
części kontynentu po ostatecznym zwycięstwie; wtedy też m.in. zapadły ostateczne decyzje dotyczące
losów Polski. Nie mieliśmy
na nie najmniejszego wpływu, mimo starań dyplomatycznych.
Zbliżający się koniec
wojny równocześnie ujawnił coraz bardziej wyraźne różnice w sposobie widzenia powojennej Europy
między Związkiem Radzieckim i aliantami zachodnimi. Józef Stalin był świadomy swej decydującej roli
w rozgromieniu hitleryzmu
i zachowywał się podobnie
jak cesarz Aleksander I w
1815 roku, po pokonaniu
Napoleona: narzucał swo-

ją wolę, nie do końca jednak świadomy konsolidacji powojennego oporu dotychczasowych sojuszników
przeciwko jego wpływom
w centralnej Europie. Do
formalnego starcia doszło
w maju 1945 roku. 7 maja
w Reims gen. Alfred Jodl
podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec,
z ważnością od następnego dnia. Jednak strona radziecka wystąpiła z prestiżowym protestem, żądając
powtórzenia tego aktu w
innym otoczeniu. Zatem 9
maja 1945 roku powtórzono akt kapitulacji. Ze strony radzieckiej występował
marszałek Gieorgij Żukow,
z niemieckiej m.in. marszałek Wilhelm Keitel. Odtąd
w tzw. krajach obozu socjalistycznego Dzień Zwycięstwa uroczyście obchodzono 9 maja, na zachodzie
dzień wcześniej. W Polsce
do daty 8 maja powrócono
dopiero w 2015 roku.
Marek Rezler
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Nagroda Marszałka dla J. Grupińskiego

Poeta i literacki przewodnik doceniony
A oto dwa przykłady twórczości laureata Nagrody Marszałka:
Aria
Tylko jeden ruch ręki
palca przez ciemność
I światło lampy
- w grudniową ćmę
Na drucie oswojona róża
(papier, folia i kurz) zatknięta
pomiędzy grzbiety książek

W marcu ogłoszono wyniki konkursu o Nagrodę
Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Wśród
laureatów w kategorii „Animacja i upowszechnianie
kultury” znalazł się znakomity poeta, krytyk literacki, animator kultury
i wieloletni opiekun Klu-

bu Literackiego „Dąbrówka”, Jerzy Grupiński.
Poeta oraz literacki przewodnik i opiekun wielu twórców z pewnością zapracował
na tę nagrodę. Od ponad
pięćdziesięciu lat prowadzi
Klub Literacki, początkowo
w CK „Zamek”, obecnie w
„Dąbrówce”, skupiając wokół

siebie zarówno literatów zrzeszonych w Związku Literatów
Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, jak i niezrzeszonych.
Corocznie organizuje w
Klubie Literackim Turniej
Jednego Wiersza „O Pierścień Dąbrówki”, w którym
udział biorą zarówno członkowie Klubu, jak i wszyscy
chętni mieszkańcy Poznania
i okolic. Jest inicjatorem i
prowadzi konkurs „Młode
Pióra” dla dzieci i młodzieży z Poznania i Wielkopolski. Poza tym w klubie organizuje wieczory autorskie,
warsztaty literackie dla młodzieży z Piątkowa i spotkania z ciekawymi twórcami,
na przykład muzykami czy
malarzami.
J. Grupiński jest też redaktorem dofinansowywanego przez PSM kwartalnika
literackiego „Protokół Kulturalny”. W gazecie „Echo Piątkowa” prezentuje sylwetki poetów – członków Klubu Literackiego „Dąbrówka”.

Ona tak niewiarygodna
Ona niewierna
Podnosi głowę Rozpala się
rozchyla wargi w mrok
Wysoko w ciemność znów
śpiewa
Z księgi przysłów
Kobieta z naprzeciwka
znów maluje usta i czesze
włosy
Kto ma piękną pracowitą żonę
nie musi zasłaniać okien
Członkowie „Dąbrówki”
dumni są z tak pięknego docenienia wieloletniej działalności opiekuna Klubu przez
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego i składają
J. Grupińskiemu serdecznie
gratulacje.
Życzenia laureatowi złożyli także prezesi Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
których list gratulacyjny zamieszczamy. Do życzeń przyłącza się redakcja „Echa”, z
którą laureat owocnie współpracuje.

Dla sąsiadów i... środowiska
Chociaż z uwagi na koronawirusowe ograniczenia ruch
wewnątrz „Dąbrówki” jest obecnie niewielki, miłośników
kultury przyciąga jedynie biblioteka, która zachęca do korzystania ze swych bogatych zbiorów książek i filmów, to
jednak wokół budynku położonego w centrum piątkowskich
osiedli przechodzi każdego dnia sporo osób. Wielu z nich
zagląda do niepozornego drewnianego domku. To givebox,
do którego można przekazać zbędne ubiory i sprzęty lub
się w nie zaopatrzyć, korzystając z zasobów przekazanych
przez innych.
Podobnych placówek utworzonych przez społeczników działa w Poznaniu kilka. Punkt na zapleczu „Dąbrówki” funkcjonuje od wielu miesięcy i budzi spore zainteresowanie przechodniów. Zwłaszcza dzieci chcą się dowiedzieć co mieści się
w drewnianym budyneczku. A są w nim ubrania i przedmioty, które zbędne jednym mogą się okazać przydatne innym.
Dzięki inicjatywie społeczników wiele towarów znajduje drugie życie. Korzystają na tym ludzie i środowisko.

Kalina Izabela Zioła
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Krzyżówka nr 4

NA
DOBRANOC

7

15

HUMORKI
Po roku studiów przyjeżdża do domu studentka
i oznajmia:
- Mamo, mam chłopaka!
- Świetnie córeczko, a co
studiuje?
- Ależ mamo, on ma dopiero dwa miesiące.
HHH
Blondynka dzwoni do
warsztatu samochodowego:
- Coś mi spod auta kapie,
takie ciemne, gęste.
- To olej.
- Ok, no to oleję.
HHH
Do domu słynnego polityka przychodzą dziennikarze.
Otwiera im syn.
- Twój tata jest w PiS, SLD
czy w PO?
- Tata jest w wc.
HHH
- Tato, czy ja jestem adoptowany?
- No co ty, synek! Czy ja
bym ciebie wybrał?
Rozwiązanie krzyżówki nr: 5
Maj bogaty sieje kwiaty.

KWITNIE
ŻÓŁTO
W KWIETNIU

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). Szykuje ci się parę dni laby i słodkiego nygusowania.
Ale zaś zbytnio po mieście nie lofruj ani tyż się nie staluj i bacz byś na jakich
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

WAGA (23.09 - 22.10). Całkiem fest wychodzi ci zdalne chapanie wew internecie i przy okazji zorgowanie bejmów. Zez ich wuchtą będziesz se mógł lajsnąć
nowe ancugi albo jakie szafonierki.

BYK (21.04 - 21.05). Zez wiosennym słonyszkkiem trochę głupich ale zaś cołkiem przyjemnych myśli przychodzi ci do łba. Lepiej jednak za wiela się nie
staluj, bo se jeszcze ino poruty narobisz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Przestań się borchać na kumpli, lepiej z nimi dobrze
żyć. Wspólny wygib z nimi będzie całkiem fest. Ale zaś nie marnuj wiele czasu
na blubranie po próżnicy.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Z dużym szwungiem zabieraj się do wiosennych
porzundków wew chałupie abo na działce. Famułę też trza ustawić jak należy,
zwłaszcza szczuny i kejter nie powinny szuszwolić.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Przestań już cięgiem brynczeć na famułę a zwłaszcza szczunów. Trochę poblubrać a nawet poszuszwolić muszą. Zabierz ich na
słodkie abo do marketu i lajsnij nowe jupki.

RAK (22.06 - 22.07). Bez te wirusy najlepiej wew chałupie siedzieć, ale majowa
rajza zez małą ale starą eką tyż może być fest. Warto dla zdrowia trochę polatać,
poblubrać czy ponygusować na słonyszku.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie w robocie se nie poczynaj, bo
jeszcze w kalafę dostaniesz i poruty se narobisz. Ale zaś akuratnie zez ﬁfem rób
swoje i zorguj bejmy do kabzy.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań już udawać takiego nyrola i szporać bez przerwy.
Daj se trochę więcej luzu i pomyśl o jakiej rajzie. Warto tyż fundnąć famule albo
znajomej wiarze słodkie zez blondkami.

WODNIK (21.01 - 20.02). Szportowny szczun z ciebie i ﬁfnych pomysłów masz
we łbie całką wuchtę. Ino zaś musisz więcej chapać, swojego się trzymać i nie
dawać się przekabacić różnym mądrym.

PANNA (23.08 - 22.09). Kolejnymi wymysłami szefów wew robocie zbytnio się
nie przejmuj. Przejdzie im i wiosnę jakoś przepynkasz. Daj se więc trochę więcej
luzu i akuratnie z całą rułą rób swoje.

RYBY (21.02 - 20.03). Najwyższa pora skończyć zez nygusowaniem, brynczeniem i glapieniem się wew komputer. Przyłóż się akuratnie do roboty a bejmy
i awanse wnet same skapną.

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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Centrum Inicjatyw Lokalnych na Piątkowie

Wsparcie dla sąsiedzkich pomysłów
Program Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) został uruchomiony przez
Gabinet Prezydenta Miasta Poznania
w 2016 r. Zakłada tworzenie warunków
do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania
ludzi, w którym zmiana rzeczywistości
następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania
środowiska własnymi siłami.
CIL na Piątkowie
Program CIL po raz pierwszy na
Piątkowie pojawił się w roku 2018. W
otwartym konkursie ofert ogłoszonym
przez Miasto Poznań latem zostały złożone trzy propozycje. Spośród nich najlepszą ocenę uzyskał projekt Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju
(CPE). Jesienią rozpoczęła się realizacja pierwszej edycji CIL Piątkowo na
obszarze Rady Osiedla Piątkowo (RO
Piątkowo), która zakończyła się z końcem roku.
W czasie trzech miesięcy mieszkańcy mieli możliwość udziału w 11
spotkaniach z różnych dziedzin oraz
została wsparta realizacja 9 pomysłów
mieszkańców we współpracy z lokalnymi instytucjami na łączną kwotę 6
467,91 zł. Łącznie szacuje się udział
przeszło 500 uczestników-mieszkańców działań.
W kolejnym roku, 2019, oferta CPE
ponownie została doceniona i organizacja mogła kontynuować działania w Programie CIL na Piątkowie. W okresie realizacji (marzec – grudzień 2019) zostało zrealizowanych 35 spotkań dla mieszkańców oraz 20 777,20 zł z budżetu projektu zostało przeznaczone na wsparcie realizacji 8 pomysłów mieszkańców.
Ilość bezpośrednich uczestników działań
wzrosła do około 1000.
Działania zespołu CPE i CIL Piątkowo przyczyniły się do wzmocnienie Programu CIL na Piątkowie i zainicjowania
powstania 2 CILi Sąsiedzkich na obszarze RO Piątkowo w 2020 roku. Założenia Programu w części zachodniej realizowało CPE (CIL Piątkowo Zachód), we
wschodniej Stowarzyszenie Dziewczyny
w Naturze (CIL Piątkowo Wschód) - linią łączącą obszary koncentracji działań
obu organizacji była trasa Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju.

Mimo wyzwań związanych z nieprzewidzianą sytuacją zewnętrzną, ogłoszeniem pandemii, kontynuowany był proces wspierania lokalnych społeczności.
W ramach CIL Piątkowo Zachód zostało zrealizowanych 11 spotkań dla mieszkańców (część zdalnie) oraz wspólnie z
mieszkańcami zostało urzeczywistnionych kolejnych 5 pomysłów na łączną
kwotę 12 023,05 zł.
Jednostka pomocnicza Miasta Poznania Osiedle Piątkowo (= Rada Osiedla Piątkowo) aktywnie wspiera realizację Programu CIL w tej części Piątkowa planując środki finansowe regularnie
w latach 2019 – 2021 (2019: 10 000 zł,
2020: 20 000 zł, 2021: 20 000 zł).
Sukcesy w realizacji Programu CIL
na obszarze RO Piątkowo oraz potencjał
jaki daje realizacja CIL Sąsiedzkiego zostały dostrzeżone na sąsiednich obszarach. W roku 2020 Rada Osiedla Jana
III Sobieskiego i Marysieńki również zaplanowała środki finansowe (5 000 zł) na
jego realizację w roku 2021. Tegoroczne marcowe rozstrzygnięcie Konkursu
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ofert nr 31/2021 w zakresie zadania
Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki w 2021
roku przyniosło pozytywne wiadomości
dla lokalnych społeczności z Piątkowa
– realizowane są trzy CILe Sąsiedzkie:
- CIL Piątkowo Wschód
- CIL Piątkowo Zachód
- CIL Piątkowo Północ.
Dofinansowanie CILi na Piątkowie
z budżetu Miasta Poznania wynosi 110
000 zł.
W ramach działań CIL Piątkowo Zachód i Wschód w roku 2021 zaplanowane jest m.in. wsparcie merytoryczne i finansowe dla minimum 10 pomysłów mieszkańców. Zapraszamy do śledzenia osiedlowych informatorów oraz
profili na FB.
Więcej:
Program CIL: poznan.pl/cil.
CIL Piątkowo Wschód: https://www.
facebook.com/CILPiatkowoWschod
CIL Piątkowo Zachód: https://www.
facebook.com/CILPtkowo



Arkadiusz Zacharzewski





 
  
    
   " # $
$

 

 

