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Za nami już długie świętowanie, które trwało właściwie od
grudniowego Mikołaja, przez Boże Narodzenie, sylwestra i trzech
króli aż po dni babci i dziadka.
A do tych świąt doszły jeszcze
jedne i drugie ferie szkolne, nie
mówiąc już o kwarantannach
oraz innych koronawirusowych
psikusach. Okazji do zabaw, składania życzeń, wspólnych rozmów
oraz wypoczywania było więc co
nie miara i o wielu z nich, między innymi wigilijnym spotkaniu
w klubie „Złoty Liść”, piszemy
w tym wydaniu „Echa”.
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Świąteczne spotkanie na Śmiałego

Pod choinką szyfry
i zdrapki

PN - PT
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USŁUGI REMONTOWE
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malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833

których czekały na nich w klubie „Korona” niespodzianki.
Natomiast dorośli otrzymali zdrapki, pod którymi widniał
numer nagrody od sponsora Avon Polska. Frekwencja dopisała i wszyscy byli bardzo zadowoleni.

W przedświąteczny czas, 19 grudnia, na os. Bolesława
Śmiałego zorganizowano wspólne ubieranie choinki połączone z zabawami, konkursami i rozdawaniem prezentów.
Wiele radości dostarczyło wszystkim uczestnikom spotkania przyozdabianie okazałego drzewka świątecznego.
A potem dzieciom rozdano specjalne szyfry, po rozwiązaniu
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RADCA
MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne);
badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;
badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.
KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60.

PRAWNY

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

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

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

Zapraszamy
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt.
Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 822 56 03 lub 601 799 005.
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

 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

#bezwychodzeniazdomu

Gabinet Weterynaryjny
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
Korki z j. angielskiego, konwersacje w j. angielskim,
pomoc w odrabianiu lekcji, angielski dla seniorów, przygotowanie językowe przed wyjazdem do pracy za granicę, pośrednictwo w znalezieniu pracy za granicą w charakterze opiekuna osób starszych. TEL. 798 137 166

Tu jest miejsce
na Twoją reklamę
1/4 strony
już od 123 zł (netto)
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Jedna trasa tramwajowa rusza – druga do remontu

„Jubileuszowa” modernizacja Pestki

Mija 40 lat od rozpoczęcia budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
Wiosną roku 1982 ruszyły prace przy wznoszeniu
linii, która miała zrewolucjonizować miejską komunikację a prowadzone były w ramach remontu tradycyjnej linii tramwajowej
na Winogrady i Winiary.
W tym roku, po kilkunastu
latach budowy oraz jubileuszowych 25 latach eksploatacji Pestka doczeka
się gruntownej modernizacji. A to oznacza zamknięcie trasy i spore komplikacje dla mieszkańców Piątkowa.
Poznański Szybki Tramwaj, czyli Pestka ma ponad 8
km długości i zapewnia szybkie oraz bardzo dogodne połączenie osiedli mieszkaniowych
powstających na północnych
obrzeżach miasta oraz kampusu uniwersyteckiego na Morasku z centrum Poznania. Na
bezkolizyjnej trasie tramwaje
rozwijają prędkość do 70 km/h
i każdego dnia przewożą tysiące pasażerów.

PST dobrze spełnia swe
zadania i zyskała przychylność poznaniaków, choć jej
obecny kształt odbiega od
pierwotnego ambitnego projektu zakładającego, że stanie się ona niemal poznańskim metrem i połączy Dworzec PKP z Moraskiem oraz
Owińskami a jej łączna długość wyniesie prawie 27 km.
Rzeczywistość, trudności finansowe i technologiczne
zweryfikowała te śmiałe plany. Ważna miejska inwestycja, która długo była właściwe remontem rozpoczęła się
w 1982 r. a pierwszy tramwaj
pojechał nową trasą 1 lutego
1997. Nieco skromniejsza od
początkowych założeń obecna
Pestka jest jednak i tak skomplikowanym obiektem inżynieryjnym. Na jej trasie trzeba było zbudować 7 wiaduktów drogowych, jeden kolejowy, jeden tramwajowy oraz
trzy kładki dla pieszych. Największą budowlą jest, licząca 694 m długości, estakada
nad Bogdanką, a większość
trasy biegnie w 6-metrowym
wykopie. Pracy przy remon-

tach tych obiektów będzie
więc w nadchodzących miesiącach sporo.
Ich rozpoczęcie nastąpi
najprawdopodobniej po oddaniu do użytku nowej trasy drogowej i tramwajowej do Naramowic. Nie jest ona tak wygodna jak Pestka, pozbawiona jest
bowiem bezkolizyjnych skrzyżowań i tramwaje skazane są
na jazdę w normalnym ruchu
ulicznym, ale choć w części
złagodzić powinna niedogodności związane z nieuchronnym kilkumiesięcznym wyłączeniem PST.
Budowa trasy naramowickiej zbliża się do finału. Po
analizach Zarząd Transportu
Miejskiego zdecydował, że do
końcowego przystanku przy
ul. Błażeja będą kursować
tramwaje linii nr 3 dojeżdżające na Pl. Wielkopolski
oraz linii 10 jadące na Dę-

biec a funkcję linii autobusowej nr 151 przejmie autobus
169. Takie rozwiązanie wzbudziło liczne głosy niezadowolenia mieszkańców a nawet
radnych miejskich. Domagają
się oni przede wszystkim przywrócenia linii autobusowej 151
oraz wydłużenia trasy tramwajowej nr 3.
Nowa trasa tramwajowa
łącząca pętlę Wilczak z przystankiem Błażeja, biegnąc
wzdłuż ulicy Naramowickiej
oraz al. Praw Kobiet jest
pierwszym etapem rozbudowy
infrastruktury tramwajowej w
szybko zabudowywanych północnych rejonach miasta. W
kolejnym planowane jest połączenie Wilczaka trasą tramwajową z węzłem Małe Garbary przez ul. Szelągowską. Na
realizację tego przedsięwzięcia
przyjdzie chyba jednak poznaniakom długo poczekać. (i)

Lasy pod ochroną?

Drzewa kontra smog
Oddolny nacisk działaczy ekologicznych wspartych przez mieszkańców przyniósł dobre wyniki. Radni
miejscy opowiedzieli się za moratorium na wycinanie drzew w podpoznańskich lasach. Objęcie ich rzeczywistą ochroną wymaga jednak
uzgodnień z Lasami Państwowymi,
które w nich gospodarują.
A jak one odniosą się do konieczności ograniczenia wyrębu drzew nie jest
takie oczywiste. Jednym z celów gospodarki leśnej jest przecież pozyskiwanie
drewna. Powinno się to jednak odbywać
zgodnie z zasadami i przy uwzględnianiu racji ekologów, wskazujących że za-

chowanie zielonych enklaw jest najlepszym sposobem walki ze smogiem. A
ten jest w Poznaniu coraz groźniejszy.
Drzewa, będące zielonymi płucami miasta, mają więc dla poznaniaków ogromne znaczenie.

Dlatego wielu z nich jest zaniepokojonych widokiem sągów drewna, które napotkać można podczas spacerów
w lasach komunalnych Poznania. Pojawiły się one także przy alejkach w sąsiadującym z piątkowskimi osiedlami
Żurawińcu. Zapewne są one skutkiem
usuwania drzew uschniętych lub powalonych przez wichury. Ale czy na pewno? W czasach narastających zagrożeń
klimatycznych i powszechnych wołań o
ochronę zieleni wielkie stosy pociętych
pni w Żurawińcu muszą rodzić pytania
czy wycinanie drzew na taką skalę jest
najlepszą formą dbania o zielone płuca Poznania.
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Obrady wędkarzy

Wybory i wyróżnienia

Podczas walnego zgromadzenia członków koła PZW nr 168
„Chrobry” zgłoszono między innymi wniosek by „nowy Zarząd działał w starym składzie”. Przeprowadzone zgodnie z regulaminowymi wymogami wybory w pełni potwierdziły jego zasadność.
Prezesem jednogłośnie wybrano po-

nownie Ryszarda Styperka a w skład zarządu weszli: Jacek Galas, Zbigniew Jędrys, Ryszard Klimpel , Eugeniusz Szaj,
Maciej Urbaniak i Marcin Ruciński.
Podczas obrad przyjęto sprawozdania z dotychczasowej działalności oraz
plan przedsięwzięć na kolejny rok. Wręczono też nagrody i wyróżnienia. Medale „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa
wielkopolskiego” otrzymali: Marian Bawarczyk, Stanisław Krysztofiak i Waldemar Dobak. A specjalne podziękowanie, w formie statuetki, za aktywność i uczestnictwo we wszystkich imprezach
i zawodach: Danuta Maik, Beata Rybacka, Jan Stelmaszyk,
Paweł Culicki i Andrzej Ratajczak. Podsumowano wyniki współzawodnictwa „O tytuł
Wędkarza Roku 2021”. Walka
o zwycięstwo trwała praktycznie do ostatnich zawodów. Minimalnie lepszy okazał się Sławomir Korcz, który wyprzedził Mirosława Fointa.

Nowy-stary prezes R. Styperek podziękował za zaufanie i obiecał, że dołoży starań by koło „Chrobry” funkcjonowało nie gorzej, jak do tej pory.
A w uznaniu dla pracy zarządu koła
w 2021 roku jego członków uhonorowano okazałymi kuflami, niestety bez
zawartości.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Maciej Urbaniak

Mieszkaniowe podsumowanie roku

Tendencje i perspektywy na rynku nieruchomości
Koniec roku na rynku nieruchomości mieszkaniowych to bardzo intensywny czas, na rynku pierwotnym i na rynku
wtórnym sporo się dzieje. To też okazja
do podsumowań i próby przewidzenia
tego co nas czeka w nieruchomościach
w nowym roku.
Z najnowszego raportu NBP dotyczącego sytuacji na rynku nieruchomości za
III kwartał dowiadujemy się, jak wyglądała dynamika na rynku nieruchomości
mieszkaniowych. A był to czas bardzo
intensywny, co potwierdzają liczby. W III
kwartale 2021 r. zasób mieszkaniowy w
Poznaniu oraz powiecie poznańskim powiększył się odpowiednio o 2213 i 2107
nowych mieszkań i aktualnie wynosi w Poznaniu – 276 423, a w powiecie poznańskim – 147 265.
Liczba mieszkań przekazanych do eksploatacji przez poznańskich deweloperów w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.
w porównaniu z analogicznym okresem
2020 r. wzrosła, aż o 49 proc. (4602 wobec 3088). Stanowiły one 90 proc. całego
zasobu oddanego do użytku w Poznaniu.
W powiecie poznańskim w pierwszych
trzech kwartałach 2021 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w ujęciu rok do roku wzrosła
o 3 proc. (2943 wobec 2850), natomiast
w samym III kwartale ub.r. w porównaniu
z II kwartałem aż o 91 proc. (1555 wobec
812). Inwestorzy indywidualni z powiatu
poznańskiego w pierwszych trzech kwar-

tałach oddali do użytku prawie o 30 proc.
więcej domów niż rok wcześniej (1404
wobec 1082).
Analiza liczby rozpoczętych budów w
Poznaniu wskazuje na wzrost aktywności deweloperów, którzy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. rozpoczęli budowę 5256 mieszkań, tj. o 94 proc. więcej
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (2706). W powiecie poznańskim
aktywność deweloperska w okresie styczeń-wrzesień w stosunku do tego samego okresu 2020 r. wzrosła o 23 proc. (3204
wobec 2596). W III kwartale można było
dostrzec zintensyfikowanie tej działalności – deweloperzy rozpoczęli bowiem budowę 1604 mieszkań, tj. o 98 proc. więcej
niż w II kwartale (812). Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-wrzesień 2021
r. w Poznaniu rozpoczęli budowę 268 domów, tj. o 20 proc. mniej niż rok wcześniej,
natomiast w powiecie – 1516 domów, tj.
o 27 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku (1192).
W odniesieniu do liczby wydanych
poznańskim deweloperom pozwoleń lub
dokonanych zgłoszeń budowy to, o ile w
okresie styczeń-wrzesień 2021 r. odnotowano ponad dwukrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku (6438 wobec 2987), o tyle w III
kwartale 2021 r. liczba wydanych pozwoleń spadła (k/k) o prawie 35 proc. (1729
wobec 2644 w II kwartale br.). W powiecie
poznańskim w okresie styczeń-wrzesień

2021 r. deweloperom wydano pozwolenia na 4086 mieszkań, tj. o 40 proc. więcej
niż rok wcześniej (2916). Inwestorzy indywidualni z Poznania uzyskali w pierwszych
trzech kwartałach o niecałe 3 proc. więcej
pozwoleń (r/r), natomiast z powiatu poznańskiego o 32 proc. (r/r).
Wszyscy zadają sobie to samo pytanie: czy ceny będą nadal rosły? Otóż nie
ma jednej prostej odpowiedzi ponieważ
na to, jak kształtują się ceny ma wpływ szereg czynników: popyt, dostępność mieszkań, inflacja, stopy procentowe, drożejące
materiały budowlane, rosnące koszty budowy, kondycja budżetowa gospodarstw
domowych, dostępność i koszty kredytu
itd. Mogą się też pojawić zjawiska, które
wyjdą poza ekonomiczne ramy albo wystąpią czynniki, które w obecnej sytuacji
nie są dostatecznie szacowane. W obecnej sytuacji precyzyjne przewidzenie, co
się wydarzy, nie jest takie proste. Pamiętajmy o tym, że rynek nieruchomości porusza się w cyklach. Póki co większość
analityków w najbliższym czasie ochłodzenia na rynku nie przewiduje. Ciekawy
może być dodatkowo wpływ programów
rządowych na sytuację na rynku nieruchomości. Polski Ład przewiduje opcje
dla osób nieposiadających własnego M
oraz wsparcie w finansowaniu, na efekty i wnioski będziemy musieli poczekać.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,
Tel. 787 006 777
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Medale i wyróżnienia

Zapasy nie tylko z gwiazdorem

Przełom roku minął na sportowo w
KS Sobieski Poznań. Już po raz 10 rozegrano mini-turniej - Zapasy z Gwiazdorem. Zawody były podsumowaniem
roku i miłym spotkaniem wszystkich
zawodników i zawodniczek uczestniczących w szkoleniu sportowym. Patronat
nad nimi objęła PSM i Administracja
Osiedla Jana III Sobieskiego. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątkowy dy-

plom i medal oraz drobny upominek. Na
matach walczono zaciekle ale zawsze w
duchu fair-play.
W 10. NAJLEPSZYCH
Miłym akcentem dla zapaśników z
Piątkowa zakończył się 87. Plebiscyt
Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat na najlepszego sportowca Polski roku 2021. W gronie nominowanych sportowców do tego zaszczytnego tytułu zna-

lazł się zapaśnik Tadeusz Michalik. W
minionym roku wywalczył on brązowy
medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio, w kat 97 kg w stylu klasycznym.
W końcowej rywalizacji zajął on10
miejsce. Jest to kolejne wielkie osiągnięcie tego sportowca a także wyraz uznania dla polskich zapasów.
Andrzej Słabęcki
Fot. – A. Słabęcki, Maciej Kula

Pomiędzy górami Moraską i Dziewiczą

Geopark najlepszą inwestycją
Konieczność ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin
i zwierząt nie budzi u nikogo wątpliwości. Podobnie jak starania o zachowanie w naturalnym stanie ważnych przyrodniczo terenów leśnych,
górskich czy wodnych.
Coraz powszechniej uświadamiam
sobie również potrzebę poszanowania
i zachowania świadectw historii kształtowania się Ziemi, naszej jedynej planety, na której możemy żyć. Dlatego pod
patronatem UNESCO od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tworzone
są geoparki obejmujące obszary ważne
dla dokumentowania i poznawania kilku miliardów lat dziejów naszej planety. Czy wkrótce powstanie taki geopark
w okolicach Poznania?
Do Światowej Sieci Geoparków
należy obecnie 169 geoparków z 44
krajów, w tym cztery o charakterze
transgranicznym. Są w niej także
dwie polskie placówki. Geopark Łuk
Mużakowa uzyskał status światowego
geoparku UNESCO w 2011 r. Położony jest na Ziemi Lubuskiej i obejmuje obszar o długości 40 km i szerokości 5 km, na którym zachowały się
pozostałości moreny czołowej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.
Drugim podobnym obiektem jest Geopark Świętokrzyski dokumentujący
skały oraz skamieniałości fauny i flory z okresu dewonu, czyli sprzed ok.
400 mln lat.
Kolejnym polskim geoparkiem mającym szansę znalezienia się na liście
UNESCO może być właśnie geopark
poznański, w ramach którego eksponowane byłyby tereny morenowe ciągną-

ce się po obu stronach Warty oraz ślady uderzenia meteorytu na Morasku.
Plany jego utworzenia zrodziły się już
przed kilku laty. Władze Uniwersytetu
Adama Mickiewicza zaangażowały się
w realizację przedsięwzięcia i powołały pełnomocnika do spraw utworzenia
geoparku. Został nim Przemysław Gonera, geograf z wielkim doświadczeniem
ekologicznym oraz organizacyjnym. Już
w czasach studenckich organizował wyprawy do Australii a potem kierował
polską stacją badawczą na Antarktydzie. Z jego udziałem powstawały tak
zasłużone dla ochrony przyrody instytucje, jak na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Obecnie stara się popularyzować
ideę utworzenia geoparku oraz pozyskiwać dla niej sympatyków. Z przekonywaniem naukowców oraz ekologów
i miłośników przyrody czy turystyki
nie ma większych problemów. Wszyscy
są na ogół nastawieni bardzo pozytywnie do pomysłu powołania poznańskiego geoparku i obiecują wspierać inicjatywę. Szczególnie istotne znaczenie ma
jednak przekonanie samorządowców
z Poznania i podpoznańskich gmin. To
na ich terenie ma bowiem funkcjonować
geopark i prowadzić działania naukowe
czy edukacyjne.
-Racji przemawiających za utworzeniem geoparku, którego klamrami spinającymi byłyby dwie góry, Dziewicza w
Puszczy Zielonka i Morasko po zachodniej stronie Warty, jest wiele. To tereny nie tylko dokumentujące ważny okres
geologiczny w dziejach Ziemi ale także
piękne krajobrazowo, bogate przyrodni-

czo i mające liczne walory turystyczne.
Objęcie ich patronatem UNESCO otwiera możliwości ich szerszego eksponowania, prowadzenia badań naukowych
oraz rozwijania przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych. Do skorzystania
z tej szansy staram się więc przekonać
władze podpoznańskich gmin a także
Stowarzyszenia Metropolia Poznańska
– mówi P. Gonera.
W czasach pandemii i związanych
z nią ograniczeń rozmowy o tworzeniu nowych instytucji nie są łatwe. Tym
bardziej że wielu gminnych działaczy
z pewną wstrzemięźliwością spogląda na
wszelkie inicjatywy związane z ochroną
czegokolwiek. Czy to przyrody, zwierząt
czy skał. Mogą one bowiem wiązać się
w przyszłości z utrudnieniami w prowadzeniu inwestycji. A na tych gminom
najbardziej zależy.
-Utworzenie geoparku, który ma
objąć obszar całej aglomeracji poznańskiej nie oznacza ograniczeń dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Przeciwnie,
jego powołanie będzie dobrą inwestycją w rozwój regionu. Umożliwi przede
wszystkim rozwijanie działań edukacyjnych przybliżających i poszerzających
wiedzę o jego historii oraz skuteczniejsze starania o zachowanie jego dziedzictwa geologicznego i kulturowego – zapewnia P. Gonera.
Przed nim jeszcze wiele spotkań
i rozmów w sprawie geoparku. Woli działania i argumentów z pewnością mu nie
zabraknie. Blisko dwieście geoparków,
które w krótkim okresie czasu powstały i funkcjonują na całym świecie przekonuje, że także w Poznaniu, nad Wartą jest miejsce na geopark.(i)
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KALENDARIUM PSM
3 lutego

- Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej

15 lutego

- Komisja Rewizyjna RN

24 lutego

- posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej
18 stycznia Komisja Rewizyjna
Poznańskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej analizowała pakiet spraw
ekonomicznych. Jej członkowie zapoznali się z analizą sytuacji ekonomicznej za 10 i 11 miesięcy minionego roku. Za te same okresy
czasu przeanalizowano koszty i
przychody w gospodarce zasobami mieszkalnymi. Według nieruchomości sprawdzono wyniki: funduszu remontowego, eksploatacji
i termomodernizacji. Przyjrzano
się rozliczeniom międzyokresowym – sprawom proceduralnym i
merytorycznym.
Mówiono o publikacji dokumentów
PSM na stronie internetowej Spółdzielni. Omówiono również wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną ULTEX Ankieter Sp. z o.o.

na temat oczekiwań mieszkańców w
zakresie działań społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię. Podsumowanie ankiety zostanie przedstawione
społeczności Piątkowa.
Komisja zaopiniowała projekty:
uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Aquanetu SA
na działce nr 442/13 ark. mapy 8, obręb Piątkowo, os. Bolesława Śmiałego
w Poznaniu oraz uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
na działce nr 551/17 ark. mapy 06, obręb Piątkowo, os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
Zarząd przedstawił informację dotyczącą audytu w PSM – sprawa była

sygnalizowana na posiedzeniu KR w
dniu 9 listopada 2021 r.
Trwa drugi konkurs na wybór prezesa PSM i jego zastępcę. Ogłoszony został pod koniec grudnia i do 11
stycznia można było składać dokumenty aplikacyjne. Zdaniem Krystyny Kaczmarek, przewodniczącej Rady
Nadzorczej, wkrótce powinniśmy poznać jego wyniki.
Omawiano też sprawy osiedlowe.
Niepokojem napawa sytuacja w Radzie Osiedla Bolesława Śmiałego. Wybrany niedawno przewodniczący rady,
Mariusz Talaśka, złożył rezygnację z
pełnionej funkcji. Ponieważ rada nie
ma przewodniczącego ani wybranego
zastępcy, podjęte zostały działania dla
zorganizowania zebrania rady osiedla,
które powinno wybrać przewodniczącego i zastępcę. (na)

Wszystko co lubię – w osiedlowym klubie

Sposoby na świętowanie i wypoczywanie
Niekiedy pełną parą,
a czasami tylko na pół
gwizdka - ze względu
na koronawirusa, toczy
się życie w osiedlowych
klubach. Wśród licznych
propozycji kulturalnych
i sportowych każdy znajdzie jednak coś ciekawego dla siebie.
Hetman
- W związku z pandemią
koronawirusa – mówi Stenia Golińska – wszystkie
większe imprezy i spotkania seniorów w klubie zostały odwołane. Dlatego podarunki gwiazdkowe klubowicze odbierali z Hetmana
sami przez dwa dni. A były to małe choinki – cyprysy w doniczkach, życzenia i
słodkości.
W styczniu większość zajęć odbywała się bez przeszkód. W poniedziałek dwie
grupy miały ćwiczenia rehabilitacyjne, we wtorki próby
odbywał zespół teatralny, od-

były się też zajęcia decoupage
oraz spotkania z prawnikami.
W środy dyżur pełnili członkowie rady klubu i skarbnik,
próby odbywał zespół teatralny, odbywały się rozgrywki
brydżowe i zajęcia z florystyki. W czwartki spotykała się
druga grupa brydżystów, a zespół taneczny odbywał próby.
Piątki były dniem prób zespołów tanecznego i teatralnego,
dwie grupy spotykały się na-

tomiast na zajęciach nauki języka angielskiego.
Korona
21 grudnia 2021 roku w
Osiedlowym Klubie Korona
odbyło się przekazanie świątecznych darów w ramach
akcji „Zostań Świętym Mikołajem” dla dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Stemplewie
i Mosinie.
Klubowicze pod kierun-

kiem Ludmiły Kłos przez cały rok zbierają i przekazują
dary tym, można powiedzieć
już zaprzyjaźnionym, potrzebującym ośrodkom. W zbiórkę świąteczną po raz kolejny
włączyła się młodzież Zespołu
Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, zmobilizowana przez Urszulę Cichą, działającą jednocześnie w Radzie
Osiedla Bolesława Śmiałego.
Jak widać, pomaganie nie
ma żadnych ograniczeń wiekowych i to jest budujące!
Po odbiór darów przyjechali osobiście dyrektorzy obdarowanych ośrodków: Andrzej
Zielonka ze Stemplewa i Renata Pawłowicz z kadrą towarzyszącą. Wyrazili ogromną wdzięczność i podziękowanie wszystkim darczyńcom, licząc na dalszą owocną współpracę.
A w styczniu, klub funkcjonował pełną parą. Odbywały się zajęcia z gimnastyki rozDokończenie na stronie 16
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Os. Stefana Batorego

Nowoczesność na parkingu i osiedlowym śmietniku

Parking przy ul. Umultowskiej z nowoczesnym systemem wjazdu pojazdów

Nowatorskie rozwiązania
zdecydowano wprowadzić na
osiedlowym parkingu przy
ul. Umultowskiej. Nowoczesny system identyfikacji pojazdów sprawdza numery rejestracyjne i wpuszcza tylko auta uprawnione do korzystania z wyznaczonych
miejsc postojowych.
-Na tym obiekcie jest ich 121,
a do tej pory wydzierżawiono
91 miejsc. Zainteresowanie takim pewnym i bezpiecznym parkowaniem jest więc spore i na
razie nie docierają do mnie narzekania na jego funkcjonowanie. Opłata dla mieszkańców za
parkowanie jednego auta wynosi 87 zł, za kolejne jest nieco
wyższa. Posiadacze mają stałe
przyporządkowane miejsce na
parkingu i pewność, że nikt go
nie zajmie – wyjaśnia Janusz
Piskor, kierownik Administracji
os. Stefana Batorego.
Takie rozwiązanie z kamerami odczytującymi numery rejestracyjne pojazdów jest chyba
pierwszym na spółdzielczych
parkingach na Piątkowie. Świadczy ono że na tym osiedlu coraz chętniej sięga się po nowoczesne technologie ułatwiające
życie mieszkańcom. Należy do
nich również pierwsza na Piątkowie altanka śmietnikowa z
podziemnymi pojemnikami na
odpady. Ledwo widoczne nad
ziemią kolorowe zbiorniki ustawione w pobliżu budynku nr 18
w niczym nie przypominają klasycznego osiedlowego śmietni-

ka. W takich warunkach aż chce
się segregować odpady. Pierwsze doświadczenia z funkcjonowania podziemnych zbiorników
są pozytywne i rozważane są już

10 z ul. Opieńskiego. Zamiast
niego miejscy urzędnicy zdecydowali o całkowitym jego zablokowaniu. Zamontowano stalowe
słupki i mieszkańcy oraz pojazdy użyteczności publicznej muszą jeździć teraz pomiędzy blokami osiedlowymi pieszojezdniami powodując liczne zagrożenia. Podobnie rozwiązanie zastosowali urzędnicy przy budynku
21. Ustawienie w jego pobliżu
kolejnych słupków zlikwidowało
trzy miejsca parkingowe, których przecież na osiedlu zawsze
jest za mało.
Najważniejszym osiedlowym
przedsięwzięciem w minionym
roku była termomodernizacja
budynku nr 7, której finał nastąpił na przełomie listopada i
grudnia. Wiosną zostanie uporządkowany i zrekultywowany
teren wokół tego bloku. Takie
prace wykonano już przy budynkach 5 i 6. W porozumieniu
ze specjalistami od zieleni oraz
ekologii nasadzono tam drzewa i

krzewy lubiane ponoć przez ptaki, motyle i inne zwierzęta. Budynków wymagających docieplenia jest na jednostce F jeszcze
sporo i dlatego program termomodernizacji jest kontynuowany. Ogłoszono już przetarg na
wykonanie dociepleń budynków
19 D i G oraz 20 A i C. Po jego rozstrzygnięciu i uzyskaniu
zgody mieszkańców oraz podpisaniu umowy na pożyczkę z
bankiem można będzie przystąpić do robót, które winny się
zakończyć jeszcze w tym roku.
Systematycznie przeprowadzane są także kompleksowe modernizacje klatek schodowych.
Zakres prac jest szeroki i obok
malowania oraz wymiany oświetlenia na ledowe instalowane są
również nowoczesne chromowa-

INFORMATOR PSM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642
Odnawianie balkonów i elewacji bloku 36

Również z zewnątrz budynki są systematycznie odnawiane. Gruntowny remont przeszły
balkony i elewacja budynku nr

Jak będzie zagospodarowany ten rozległy plac zdecydują mieszkańcy w ankiecie

Osiedlowy śmietnik z podziemnymi zbiornikami na odpady

możliwości zbudowania podobnych w innych rejonach osiedla.
Mógłby on powstać przy budynku 48 ale wymaga to uzgodnień
z władzami miasta, do którego
należy ten teren.
A dogadanie się z nimi, jak
pokazuje choćby sprawa spółdzielczych starań o urządzenie
parkingu na leżącej odłogiem
miejskiej działce za kościołem,
przy ul. Opieńskiego, nie jest łatwe. Argumenty przedstawiane
w kolejnych pismach nie przynoszą oczekiwanego skutku. A czasami wręcz odwrotny. Taki okazał się na przykład finał starań
o wykonanie bezpiecznego dojazdu do parkingu przy bloku

ne balustrady. Po takich zabiegach upiększających klatki prezentują się lepiej niż nowe. W
ubiegłym roku odnowiono je w
budynku 10 A-F a w tym zmodernizowane zostaną klatki w
bloku nr 11.

Zadbane tereny wokół odnowionych bloków

36. W tym i kolejnych latach
odnawiane będą piony balkonowe bloków na jednostkach G –
1. G – 2 i G – 3.
Obok tych rzucających się
w oczy działań na osiedlu prowadzonych jest wiele niepozor-

Budynek nr 7 po termomodernizacji

nych napraw i prac, które w sumie sprawiają, że mieszkańcom
żyje się wygodnie i bezpiecznie.
Między innymi dokonywane są
wymiany wodomierzy i podzielników ciepła, remontowane są
alejki i chodniki, montowane są
ławki i stojaki na rowery oraz
wykonywane są nasadzenia zieleni i zabiegi agrotechniczne zapewniające jej warunki do prawidłowego rozwoju.
O to jak najlepiej zagospodarować osiedlowe zakątki między
budynkami Rada Osiedla postanowiła zapytać mieszkańców. W
styczniu skierowano do nich specjalną ankietę w sprawie placu
pomiędzy budynkami 14, 15, 17
i 18. Wśród propozycji znalazły
się m. in. ustawienie tam pergoli, stołów do gier, urządzeń
do ćwiczeń, ławek i żagli czy nawet urządzenie kącika gastronomicznego. Mieszkańcy mają
więc w czym wybierać i to od
nich zależy jak prezentować się
będzie w przyszłości wspólny
teren pomiędzy budynkami. (i)

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48
Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794
Administracja Osiedla Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491
Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751
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Wokół planu
zagospodarowania os. Bolesława Chrobrego
Do 24 stycznia trwał
drugi etap konsultacji
społecznych dotyczących
projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego „Osiedle
Bolesława Chrobrego –
część południowa” w Poznaniu. Wnioski, uwagi
i propozycje można było
składać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
STANOWISKO PSM
W sprawie projektu stanowisko zajęła Poznańska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa wyrażając
w nim opinię zdecydowanej większości mieszkańców os. Bolesława Chrobrego.
„Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeciwia się nadmiernemu dogęszczeniu zabudowy mieszkaniowej budynkami wysokimi. Planowana zabudowa
spowoduje ogromne zwiększenie gęstości zaludnienia, wzrost: natężenia ru-

chu samochodowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza. Negatywnie wpływać
będzie na tereny zieleni
śródosiedlowej i zieleni w
sąsiedztwie Fortu Va Bonin
- obiektu objętego ochroną
w ramach obszaru Natura
2000. Intensywna zabudowa, negatywnie wpłynie na
komfort życia wszystkich
mieszkańców!
PSM postuluje:
● utrzymanie na terenie
„Chaty Polskiej” i przyległego parkingu funkcji handlowo-usługowo-biurowej;
● zaniechanie wysokiej zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Lechickiej;
● na terenie obecnego pasażu ze straganami („ryneczek” przy ul. Gieburowskiego), za zgodą mieszkańców powstanie dodatkowej zabudowy usługowej do wysokości 2 kondygnacji (parter i piętro),
dzięki czemu poprawie ule-

gnie komfort kupujących
i sprzedających. Umożliwi to umieszczenie dodatkowych punktów usługowych np. fryzjer, minisiłownia, piekarnia, zegarmistrz, krawiec, rzeźnik.”
Spółdzielcze władze skierowały Petycję do mieszkańców piątkowskich osiedli, szczególnie os. Bolesława Chrobrego i apelowały o przesyłanie uwag
i opinii bezpośrednio do
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która przygotowała projekt zagospodarowania przestrzennego wzbudzający liczne wątpliwości.
PROJEKT MPU
Według
zapowiedzi
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej „Celem projektu
jest utrzymanie i wzmocnienie walorów istniejącej
modernistycznej struktury osiedla, ochrona zieleni ogólnodostępnej i współdzielonej przestrzeni publicznej oraz przeciwdziała-

nie niekontrolowanemu dogęszczaniu zabudowy. Bardzo ważnym wyzwaniem
projektowym jest ochrona
terenów zieleni śródosiedlowej i terenów zieleni w sąsiedztwie Fortu Va Bonin
- obiektu objętego ochroną
w ramach obszaru Natura
2000. Projekt wprowadza
również regulacje w obrębie strefy usług osiedlowych
zlokalizowanej wzdłuż ulicy
Kurpińskiego, których celem jest ukształtowanie tej
przestrzeni jako lokalnego
centrum usługowego.”
Miejmy więc nadzieję,
że jasne stanowisko PSM i
przedstawione w nim konkretne propozycje wsparte
opiniami wielu mieszkańców piątkowskich osiedli zostaną uwzględnione przez
Miejską Pracownię Urbanistyczną w dalszych pracach
nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania tej
południowej części os. Bolesława Chrobrego. (i)

Osiedlowy informator klubowy
Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Seniora „PRZYJACIELE”,
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
(wejście od strony budynków 15, 16)
Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.:
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do
czwartku w godz.: 14-17
Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”,
os. Bolesława Śmiałego paw.104;
tel. 61 8236021 wew. 313
Zajęcia dla dorosłych i seniorów
prowadzi Ludmiła Kłos
Klub czynny jest:
Poniedziałek 9-17
Wtorek 12-20
Środa 13-21

Czwartek od 13-21
Piątek od 9-17

Wtorek 17-20
Środa 10-14
Czwartek 17-20

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III
Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stenia Golińska;
tel. 61 82 54722
Klub czynny jest we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 13-21

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”,
os. Władysława Jagiełły 13 A
Prowadząca Grażyna Turonek-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku do
piątku w godz. 16-20

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana
Batorego pawilon nr 38 A wejście E
P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:
Poniedziałek 10-13

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysława Łokietka 6c, tel. 603 404 071
Instruktor Małgorzata Pilch;
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19
oraz czwartki 14-17
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Wrastanie w Piątkowo

Zwycięskie ale niedoceniane
Warto wiedzieć, że choć
to właśnie Wielkopolanie
prowadzili najdłuższą wojnę nowożytnej Europy o
swoją polskość, to ważnymi
postaciami w tej walce byli także ludzie spoza Wielkopolski. Ci ludzie, wybitni patrioci polscy, głównie
z Górnego Śląska i Pomorza Gdańskiego, w oparciu
o Wielkopolskę, działali na
rzecz powrotu swoich ziem
do Państwa Polskiego, w
odrodzenie którego nigdy
nie stracili wiary.
W roku 1918 przyszedł czas upadku
potęg, które zniszczyły w XVIII wieku
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jednak państwo niemieckie - II Rzesza Niemiecka, mimo przegranej wojny, z zawieruchy wojennej wyszło prawie obronną
ręką. Utraciło tylko swoje afrykańskie
kolonie. Na terytorium państwa niemieckiego nie stanęła stopa żadnego obcego żołnierza. Ale wrzenie rewolucyjne
zdemolowało władzę tego państwa tak
mocno, że władza ta najpierw nie była w
stanie zablokować wyborów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego a potem wyraziła zgodę na przeprowadzenie jego obrad w Poznaniu w dniach 3–5 grudnia
1918 roku. Sejm Dzielnicowy składał
się z przedstawicieli Polaków żyjących
na obszarze II Rzeszy Niemieckiej. Wybierani oni byli głównie podczas wieców
ludności polskiej. Ogółem wybrano 1399
posłów, w tym: z Wielkopolski – 526,
ze Śląska – 431, z Pomorza Gdańskiego
– 262, z Warmii i Mazur – 47, ze skupisk ludności polskiej w Nadrenii, Westfalii i Hesji – razem 133. Wśród posłów
było 129 kobiet i 75 katolickich księży.
Utworzenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego poprzedziły inne działania,
wszystkie w ramach wielkopolskiej pracy organicznej. W 1916 roku utworzony został w Poznaniu, jako nielegalny,
Komitet Międzypartyjny przemianowany wkrótce potem na Komitet Obywatelski. Komitet ten ujawnił się 11 listopada 1918 r., zmieniając nazwę na Naczelna Rada Ludowa. Już na początku
obrad Sejmu Dzielnicowego, w dniu 3
grudnia 1918 roku, Sejm uznał Radę za
legalną władzę państwową a następnie
wyłonił z niej Komisariat jako organ wykonawczy. W ten sposób Naczelna Rada Ludowa stała się władzą na objętym
powstaniem obszarze Wielkopolski. Plenarne obrady Sejmu odbywały się w nieistniejącej już Sali Lamberta, na miejscu której znajdują się obecnie kilkunastopiętrowe budynki biurowe przy ulicy
Piekary. Posiedzenia sejmowych komisji
prowadzone były po sąsiedzku, w budynku obecnego kina Apollo.

Naczelna Rada Ludowa i jej Komisariat pozostawały pod wpływami Narodowej Demokracji - Roman Dmowski (1864
– 1939) i Chrześcijańskiej Demokracji
- Wojciech Korfanty (1873 – 1939). Rada uznawała Komitet Narodowy Polski
w Paryżu za reprezentanta całej Polski. Zabiegała o pokojowe przywrócenie
ziem zaboru pruskiego Polsce. Choć była przeciwna walce zbrojnej, po wybuchu Powstania Wielkopolskiego objęła
nad nim kierownictwo. Czołowymi działaczami Rady byli: ksiądz, późniejszy biskup Stanisław Adamski i Władysław
Seyda – reprezentanci Wielkopolski,
Wojciech Korfanty i Józef Rymer - reprezentanci Śląska oraz Adam Poszwiński – reprezentant Kujaw i Stefan Łaszewski – reprezentant Pomorza. Rada
działała do rozwiązania się w dniu 19
sierpnia 1919 r.
Niestety, podobnie jak w przypadkach obu dowódców Powstania Wielkopolskiego, tak i w stosunku do politycznych przywódców Powstania, zamiast
honorów i uznania, doczekali oni gorzkiej satysfakcji a także szykan i prześladowań ze strony władz polskich.
Najgorszy los spotkał W. Korfantego. Jako członka NRL na salę obrad
Sejmu Dzielnicowego wniesiono go na
rękach. Wzywał do pracy u podstaw
– systematycznego przejmowania władzy z rąk zdominowanych przez Niemców rad ludowych i żołnierskich. Jako
jeden z sześciu członków Komisariatu
kierował sprawami wojskowymi i polityką zagraniczną. Koordynował tworzenie Straży Ludowej, zbrojnego ramienia Wielkopolan, szykujących się do siłowego usunięcia Niemców z dzielnicy
poznańskiej. Nie był entuzjastą zbrojnego wystąpienia, nie sądził, aby możliwe
było wywalczenie w ten sposób przyłączenia Wielkopolski do Państwa Polskiego. Stawiał na dyplomację i rokowania w ramach konferencji pokojowej.
W pierwsze święto Bożego Narodzenia
1918 r. powitał w Gdańsku przybywającego z zagranicy Ignacego Paderewskiego,
towarzyszył mu w podróży do Poznania,
uczestniczył też w uroczystej kolacji wy-

danej na cześć pianisty i polityka
przez nadburmistrza Poznania Jarogniewa Drwęskiego w salach poznańskiego Bazaru. W odrodzonej Polsce w latach 1922-1930 był
posłem na Sejm z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji (ChD). W
obliczu niepowodzenia misji stworzenia rządu przez Artura Śliwińskiego, Korfanty został desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera. Jednak wobec protestu swojego przeciwnika,
naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i groźby przeprowadzenia
strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania rządu, a komisja wycofała jego nominację.
W 1930 r. został aresztowany i wraz
z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu powrócił
na Górny Śląsk, gdzie jednak jako polityczny przeciwnik wojewody Michała
Grażyńskiego był zagrożony następnym
aresztowaniem. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami wyjechał na emigrację do czeskiej Pragi. Do kraju nie
mógł wrócić nawet w 1938 r. na pogrzeb
swego syna Witolda ponieważ rząd premiera Sławoja-Składkowskiego odmówił
wydania mu glejtu bezpieczeństwa. W
kwietniu 1939 r. po wypowiedzeniu przez
III Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, powrócił do Polski,
gdzie został aresztowany i osadzony na
Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej przebywał w więzieniu prawie 3
miesiące. Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Zmarł 17 sierpnia
1939 r. Jego pogrzeb w Katowicach, na
który przyszło ok. 5 tys. osób, stał się wyrazem poparcia dla prowadzonej przez
niego polityki niepodległościowej i wielką manifestacją patriotyczną Ślązaków.
A teraz powróćmy na nasze Piątkowo. Zaczynamy coraz więcej myśleć o
tych, którzy przychodzą aby żyć i działać po nas, którzy są kontynuacją naszego wrastania w wybrane miejsce w
Wielkopolsce. Ciekawe jak to pokolenie się rozwija i czym potrafi nas, starszych zaskoczyć.
Podczas niedawnej wizyty u babci i
dziadka na Piątkowie, Filipek - młodszy
z wnuków (cztery latka) wyraził chęć napisania listu. W tym celu poprosił o klawiaturę bardzo starego komputera do
gier, leżącą w szafce pod telewizorem,
a otrzymawszy ją zaczął stukać w nią
„podpowiadając” sobie po cichu tekst.
Zapytany przez babcię, co i do kogo pisze, odpowiedział że pisze do mamy swojego kolegi Macieja. A na pytanie, dlaczego pisze do mamy zamiast do Macieja natychmiast objaśnił, że przecież
Maciej jeszcze nie umie czytać!
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Noworoczne zyski i straty
Zdaje się, że tym razem bardziej cieszymy się z tego, ze stary rok się wreszcie
skończył niż z tego, że zaczął się nowy.
Trudno bowiem o jakieś wielkie oczekiwania z nim związane. Przejął on wszystkie
stare problemy i zagrożenia, do których
ciągle dokłada nowych. Mieliśmy już zmiany klimatyczne i kryzys energetyczny a teraz doszli jeszcze migranci i groźba wojny u naszych granic. Chyba lepiej nawet
nie myśleć co przyniosą kolejne miesiące.
HHH
Do globalnego ocieplenia prawie się
już przyzwyczailiśmy i dlatego tegoroczny
krótkotrwały ale mroźny i śnieżny atak
prawdziwej zimy przyjęliśmy z niejakim
zdziwieniem. Znowu jak za dawnych dobrych lat zaskoczyła ona drogowców i parę innych służb komunalnych oraz niektórych gospodarzy domów. Zamiast usuwać
śnieg z jezdni i chodników postanowili
oni poczekać na nieuchronne nadejście odwilży. Ofiarą takiej postawy padł nawet
prezydent Poznania, który poślizgnął się
na ulicy i złamał nogę. Pewną pociechą
w tym nieszczęściu może być jedynie to,
że do wypadku doszło na warszawskiej
ulicy. W gospodarnym Poznaniu jezdnie
i chodniki prezentowały się zimą chyba
nieco lepiej. Choć można mieć co do tego
spore wątpliwości. W każdym razie o po-

dobnych wypadkach z udziałem prezydentów lub choćby celebrytów nie było słychać.
HHH
Od dwóch lat zmagamy się już z koronawirusem i końca pandemii ciągle
nie widać. Przeciwnie, ze zdwojoną siłą
nadciągają kolejne fale zakażeń. Przymusowe obcowanie z koronawirusem niesie
wiele przykrych konsekwencji. Zapewne
niektórych z nich można byłoby uniknąć
gdyby wszyscy, zarówno rząd jak i rządzeni, sprawniej i z większą dyscypliną
stosowali się do zaleceń lekarzy nakazujących przede wszystkim się zaszczepić.
Tymczasem ubocznym skutkiem pandemii
jest niepokojący wzrost w siłę ruchów antyszczepionkowych. Odwołują się one do
pseudonaukowych uzasadnień krążących
po internecie oraz szczytnej idei wolności. Nad wolnością i możliwościami jej
realizacji w naszym codziennym życiu
od wieków głowią się filozofowie i będą to jeszcze zapewne czynić długie lata.
Na razie udało się dojść do wspólnego
wniosku, że wolność człowieka kończy się
tam, gdzie narusza ona wolność drugiego
człowieka. Z przeróżnymi ograniczeniami
wolności spotykamy się więc na każdym
kroku i tylko dzięki nim społeczeństwa
mogą jako tako funkcjonować. Wyobraźmy sobie jakby wyglądała komunikacja,

gdyby każdy jeździł tak jak mu nakazuje
jego poczucie wolności a nie przepisy ruchu drogowego. W imię wspólnego dobra, sprawnej i bezpiecznej komunikacji,
musimy więc ograniczać nieco swoją wolność. Także dla wspólnego dobra, jakim
jest zdrowie nas wszystkich, powinniśmy
nieco mniej szafować hasłami wolności a
bardziej pamiętać o swej odpowiedzialności za innych.
HHH
Rośnie nie tylko liczba chorych, rosną
także ceny. Płace i emerytury też ponoć
rosną, choć nie w takim tempie jakbyśmy tego oczekiwali. Mimo zapowiedzi,
że wprowadzany z pomocą legislacyjnych
łat Nowy Ład przyniesie korzyści większości społeczeństwa ludzie wykazują dużą powściągliwość. Wiadomo przecież nie
od dziś, że jak politycy mówią, że ludzie
zyskają, to mówią; a jak mówią, że stracą, to z pewnością stracą.
HHH
Nic zatem dziwnego, że o optymizm
w dzisiejszych czasach trudno. Jednak powiało nim trochę z północy Wielkopolski.
Od początku tego roku tamtejsza gmina
Kaczory awansowała i stała się miastem.
Przynajmniej Kaczory mają się więc lepiej. Przypadek?
WIST

Piątkowskie nazwy

Jeden z trzech – zapomniany
Dzisiejszy tekst będzie odbiegał od
informacji, które od lat mam okazję zamieszczać na łamach „Echa Piątkowa”.
Mowa będzie o postaci, która wobec zasług dla poznańskiej muzyki, mocno „zakotwiczona” w stolicy Wielkopolski, w
pełni godna jest upamiętnienia na Piątkowie – zwłaszcza że w pobliżu są ulice poświęcone muzykom poznańskim
XX wieku. Mowa o Tadeuszu Zygfrydzie Kassernie, postaci nietuzinkowej
w międzywojennym Poznaniu.
Urodził się 19 marca 1904 roku we
Lwowie, w rodzinie prawniczej. Szesnastoletni Tadeusz przybył do stolicy
Wielkopolski razem z rodziną, gdyż ojciec został oddelegowany do pracy w
poznańskim Sądzie Okręgowym. Była
to naturalna w owym czasie praktyka. Nie zaszkodzi dodać, że wobec celowej polityki zaborcy i niedoboru polskich kadr w niektórych zawodach, spora część wyższych urzędników i profesorów na Uniwersytecie Poznańskim
przybyła właśnie z Galicji i ze Lwowa.
Tadeusz Kassern w 1920 roku wrócił
do rodzinnego miasta by kontynuować
naukę w gimnazjum i zdać egzamin maturalny, a w dwa lata później osiadł w
Wielkopolsce na stałe.
W Poznaniu Kassern działał dwukierunkowo: odbył studia na Wydzia-

le Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu oraz studiował muzykologię; szczególnie interesowały go pianistyka, muzykologia, krytyka muzyczna, a także
kompozycja. W 1928 roku zdobył II nagrodę na konkursie kompozytorskim
we Francji i szybko zyskał sobie opinię
jednego z najzdolniejszych młodych polskich kompozytorów. Od czasów szkolnych przyjaźnił się ze Stefanem Poradowskim, uczniem Henryka Opieńskiego. W latach trzydziestych wspólnie ze
Stanisławem Wiechowiczem pozyskali
dla poznańskiego świata muzycznego
Tadeusza Szeligowskiego – obecnego
patrona Filharmonii Poznańskiej. T. Z.
Kassern był też jednym ze szczególnie
aktywnych organizatorów poznańskiego ruchu muzycznego. Wygłaszał prelekcje na ten temat, dawał recitale muzyki fortepianowej; skłaniał się ku muzyce współczesnej. Widoczny był jako
krytyk muzyczny w prasie poznańskiej
i fachowej. Spod ręki Kasserna wyszedł
też podkład muzyczny do wielu audycji
i słuchowisk w Polskim Radiu. Równocześnie pracował w Prokuratorii Generalnej w Poznaniu.
Podczas okupacji hitlerowskiej T. Z.
Kassern mieszkał we Lwowie, a potem
pod przybranym nazwiskiem w Warszawie. W 1945 roku wrócił do Pozna-

nia i do aktywnego życia muzycznego.
Równocześnie uzyskał status polskiego
attaché kulturalnego w Nowym Jorku.
Wykonał ogromną pracę angażując się
w pomoc rodakom i propagowanie muzyki polskiej za granicą.
W 1948 roku podjął decyzję pozostania za granicą na stałe, utrzymywał
się z pracy związanej z muzykologią i
muzyką. Zmarł w Nowym Jorku 2 maja 1957 roku i tam został pochowany.
Tadeusz Zygfryd Kassern był silnie
związany z poznańskim ruchem muzycznym. Od 1994 roku (od czasu inicjatywy ze strony muzyka, pianisty i pedagoga, Eugeniusza Jasielskiego) kilkakrotnie pojawiała się kwestia upamiętnienia jego imieniem nazwą ulicy w stolicy
Wielkopolski. Zawsze jednak pojawiały
się przeszkody, które sprawę tę przenosiły na plan dalszy. Ostatnio w sprawę zaangażowało się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wydaje się, że planowanie nazwanie imieniem T. Z. Kasserna
parku na osiedlach Bolesława Chrobrego i Władysława Jagiełły, byłoby znakomitym uzupełnieniem postaci Stefana
Poradowskiego i Henryka Opieńskiego,
których upamiętniają ulice znajdujące
się w pobliżu. Kassern na to zasłużył.
Marek Rezler
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Szlifowanie słowa

Czarny pierścień Małgorzaty
Małgorzata Szczęsna nosi na palcu ciągle ten sam, z czarnym kamieniem - pierścień, to talizman, nagroda główna w szamotulskim turnieju „O pierścień Halszki”. Swą twórczość traktuje jako posłannictwo,
pragnienie naprawy świata i ludzi.

Urodziłam się we Wrocławiu, cieszę się Poznaniem. Raduję z trójki dzieci, dwóch córek i syna. Wiedza, którą
zgłębiałam i zgłębiam dotyczy człowieka – mówi wszechstronnie wykształcona poetka.
Studiowała na poznańskiej Akademii
Rolniczej, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, na kierunku Technologia Żywności - Żywienie Człowieka. Ponadto ukończyła Studium Medyczne, Studium Pedagogiczne a obecnie zdobyła jeszcze
wykształcenie psychologiczne umożliwiające jej pomaganie innym jako Kryzysowy Konsultant.
Zajmuje się także fotografowaniem,
co tylko z pozoru jest łatwą dziedziną.
Dla rozładowania emocji tańczy flamenco, a dla utrzymania równowagi ducha
pisze poezję, stosuje elementy jogi oraz
przemawia wierszem w Pracowni Słowa
i Poezji Śpiewanej, którą prowadzi aktor
Piotr Dehr w Zamku.
W 2018 r wzięła udział w II Turnieju Poetyckim o Pierścień Halszki zdobywając nagrodę główną za wiersz M=W
(Matka = Wariatka). Następnie trafiła
do Klubu Literackiego „Dąbrówka”, aby
szlifować słowo. Swój literacki warsztat
rozwijała także uczestnicząc w spotkaniach Stolika Poetyckiego Jolanty i Stanisława Szwarc.
Niezależnie od fotografii i tekstu poetyckiego Małgorzata próbuje sformułować dla siebie i dla nas swe życiowe wska-

zania i drogowskazy. To swoiste credo
poetki: biorąc pod uwagę potrzeby własne i innych, a więc w ramach określonych granic TRZEBA i MOŻNA...

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Szukam człowieka w człowieku
i na szczęście odnajduję. Znam ludzi
skromnych, wielkich mądrością objawiającą się w pracowitości, wytrwałości, służbie innym. Ktoś zauważył, że: ,,Mądrość
narodu z dołu pochodzi `’. Trzeba z niej
czerpać, więc nie stawiajmy murów, każdy jest wartością sam w sobie, Bowiem
wszyscy jesteśmy pięknymi duszami.
Szukam światła, pomagam ludziom
odnajdywać je w sobie, gdyż zawsze się
w nich tli, czekając na rozbłyśnięcie. Siłę i wiedzę czerpię nie tylko z literatury,
poezji, czy specjalistycznych książek , ale
także z kontaktów z pozytywnymi rodzinami, świadomymi osobami, które dzięki wyznawanym wartościom wspierają
innych słowem, czynem, pozwalając przetrwać i dalej trwać.
Mam nadzieję, że ci, którzy w pędzie
po ,,jeszcze” nie doceniali wartości słowa,
używali go czasami nawet jako sztyletu
opamiętają się.
W obecnych czasach nie dajmy zwieść
się brakowi czasu na miłą rozmowę, wyjście z domu, aby posłuchać także, co
mówią poeci. Może w ich tekstach odnajdziemy siebie, albo antidotum na troski, wytchnienie...
Słowo wypowiedziane ma ogromną
wartość dla naszych relacji. Udowodniono, że nasz mózg relaksuje się podczas
rozmowy, potrzebuje jej, by prawidłowo się
rozwijać. Niezbędny jest kontakt w słowie
z innymi ludźmi, by przetrwać. Twórzmy
piękno, korzystajmy z niego, by nie dać
się monotonii dnia codziennego.
Słowo - podstawą dobrego początku.

Poezja może nas wynieść w magiczną,
nieograniczoną przestrzeń.
Do…
Szczególnie mewy wyglądają pięknie
podświetlone południowym słońcem
w podniebnym tańcu świecą bielą
kuszą…
Tak chciałabym
opuścić cielesną materię
poskrzydłować z nimi ponad
ten staw…
Może by Słowacki otworzył
oczy kamienne i
spojrzał w górę choć raz
Duszy chce się gdzieś...
gnać
Wzloty upadki
odloty... to tu
to...tam i
z powrotem.
Ona
Nie chciała być motylem
parzyło ją słońce więc
zaopiekował się nią Mrok
Zrodziła się jak chciał
przyodziana w aksamit
tonacji mol
Wypuszczał ją gdy chciał…
Lgnęła do każdego
kto światłem chwili się zdał
Tańczyła z nim
w płomieniach świec
Opadał pył
gubił się sens
Królowa nocy
Ćma
Małgorzata Szczęsna

Filia 14 zaprasza młodych czytelników

„Akcja Zima” w bibliotece i internecie
Ze względu na wciąż panującą
pandemię i związane z nią ograniczenia nie wszystkie z planowanych wydarzeń mogą odbyć się stacjonarnie w naszej bibliotece. Zachęcamy jednak do udziału w tych
inicjatywach, które – mimo trudności – udało nam się zorganizować.
Cykliczna i dobrze znana odwiedzającym bibliotekę „Akcja Zima” przeniosła się w tym roku z naszej filii do sieci. „Zimowe opowieści tajemniczej treści” stały się dla dzieci pretekstem do
poznania literatury z zimą i zimowymi
zabawami w tle. W mediach społecznościowych Biblioteki Raczyńskich dostępne są przygotowane przez bibliotekarzy krótkie filmiki prezentujące wybrane opowieści. W części warsztatowej mali widzowie dowiadują się, jak

w domowych warunkach samodzielnie
wykonać interesujące prace plastyczne.
Tych, którzy przegapili interaktywne
ferie, zachęcamy do odwiedzenia kanałów Biblioteki głównie w serwisie
Youtube i Facebook, gdzie dostępne są
wszystkie materiały z akcji.

Do filii 14, mającej siedzibę w
„Dąbrówce” na os. Bolesława Chrobrego, na zajęcia stacjonarne zapraszamy natomiast grupy przedszkolne i wczesnoszkolne (do czwartej klasy szkoły podstawowej), by w formie
lekcji bibliotecznej najmłodsi mogli
przy wspólnej lekturze zaznajomić
się z biblioteką i pracą bibliotekarza. Po dłuższej nieobecności powracają także Kreatywne Czwartki – literacko-plastyczne warsztaty dla dzieci
w wieku 7-10 lat. Na wszystkie zajęcia
zapisywać się można telefonicznie lub
osobiście od początku lutego. Wszelkie informacje dotyczące organizacji
i zasad uczestnictwa w spotkaniach
uzyskać można w naszej filii.
Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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SZCZEBEL
W KARIERZE

MAHOMETANIZM

AMATOR
ŻAB

ŻOŁNIERZ
W NIEWOLI

SKARPA

2

Krzyżówka nr 2

PRZEWOŹNIK
DUSZ

7
5

OKRUTNIK

NAZWA,
TYTUŁ
COŚ
BRZYDKIEGO

17

13
DZIELNICA
KÓRNIKA

DACZA

3
10
NARZĘDZIE
OGRODNICZE

12
LICO

6

7

8

10 11 12

8

6

PRZED
EURO

15

ROZPUSZCZALNIK
DRĄG

FILOZOF
Z
ROTTERDAMU

4

11
14

KRÓL
ZWIERZĄT

1

HUMORKI
Rozdrażniony mąż mówi do żony:
- Rzuciłem palenie, rzuciłem wódkę, teraz chyba czas
na ciebie.

HHH
- Czemu tak wcześnie
wróciłeś?
- Szef życzył mi miłego dnia, poszedłem więc
do domu.

DZIELNICA
JASTRZĘBIA
ZDROJU

NP. PRZYMIERZA

PORTUGALSKA
ENKLAWA
W CHINACH

5

HHH
- Mamusiu, gdzie jest tatuś? – pyta Jasiu.
- W kotłowni.
- A co on tam robi? Łowi koty?

KOPALNIA
WĘGLA
W TURKU

ANIOŁ
ŚMIERCI
W ISLAMIE

KORSO

POZYCJE
W JODZE

4

13 14 15 16 17

16

FAKTY

3

LA PASIONARIA

POBIEŻNY
OPIS
METAL Y

2

9

OBMYCIE

KOZACKI
SZWADRON

1

9

HHH
- Mamo, mamo, czy mogę powysyłać kartki na walentynki?
- Nie!
- A dlaczego?
- Bo to nie jest polskie
święto, Brajanku.
Rozwiązanie krzyżówki nr: 2
Luty bywa w lód okuty.

UZDROWISKO

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). Zimę i kolejne fale pandemii jakoś przepynkasz, ale
zaś zbytnio się nie staluj, mądrych lekarzy słuchaj i wszelakie medykamenty
oraz szczepionki przyjmuj jak należy dla zdrowotności.

WAGA (23.09 - 22.10). Pomysłami szefów wew robocie zbytnio się nie przejmuj. Kolejne zmiany i nowe łady przejdą im. Daj se ino trochę więcej luzu i bez
zbędnego stalowania się akuratnie rób swoje.

BYK (21.04 - 21.05). Zez szwungiem zabieraj się do poświątecznych a prawie już wiosennych porzundków wew chałupie i ogrodzie. Całką famułę, a już
zwłaszcza szczuny i kejtra tyż warto przywołać do porządku.

SKORPION (23.10 - 22.11). Ady przestań już się borchać na kumpli, lepiej
z nimi dobrze żyć. Wspólny wygib będzie całkiem interesujący. Ale zaś nie marnuj wiele czasu na lofrowanie i blubranie

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez tym ciągłym szporaniem ady już nie przesadzaj, bo całkiem fest wychodzi ci zorgowanie bejmów do kabzy. Zez taką ich
wuchtą będziesz se mógł lajsnąć nowy ancug.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Za frechownie wew robocie se nie poczynaj bo
jeszcze w kalafę dostaniesz. Ale zaś całkiem spokojnie i akuratnie, zez wielką
rułą rób swoje i tego samego wymagaj od innych.

RAK (22.06 - 22.07). Przestań już udawać nyrola i szporać bez przerwy. Lepiej
zacznij więcej chapać i zarabiać. Daj se trochę luzu i fundnij famule abo znajomej wiarze jakieś słodkie zez blondką.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Całkiem szportowny szczun z ciebie i masz
we łbie wuchtę ﬁfnych pomysłów. Zez szwungiem wprowadzaj je w życie
a bejmy same skapną i uznanie wiary też.

LEW (23.07 - 22.08). Zez rajzami lepiej teraz uważać ale zaś spotkanie ze starą
eką będzie całkiem fest, trochę ponygusujecie i poblubracie. Ino bacz byś na tych
balangach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.

WODNIK (21.01 - 20.02). Wew karnawale szykuje ci się parę dni laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważaj na korbole oraz insze blondki i na spotkaniach
zez wiarą zbyt frechownie se nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Słonyszko coraz wyżej, pora więc kończyć zez nygusowaniem, ciągłym bręczeniem abo glapieniem się wew komputer. Lepiej weż się
do porzundnej roboty a bejmy same skapną.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez koronawirusem lekko nie jest, ale wszelkie zagrożenia i kwarantanny jakoś przepynkasz. Ino uważaj by sobie nie narobić jakiej
poruty i zdrowia nie przenorać..

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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ŻALUZJE

PLISY

ROLETY

ZASŁONY
ul.Naramowicka

ul. âuĦycka

TESCO

ul. Sielawy

Przybywa aut
i miejsc parkingowych
Rozpoczęły się prace przy urządzaniu kolejnych
miejsc parkingowych wzdłuż budynków 1 i 2 na
os. Władysława Łokietka.
Przygotowania do zbudowania tego parkingu trwały długo, ale wreszcie zmotoryzowani doczekają nowych i wygodnych miejsc. A tych na osiedlu ciągle brakuje, bo chociaż formalnie liczba mieszkańców się zmniejsza, tak choćby wynika
z oświadczeń na odbiór odpadów, to jednak samochodów jakby ciągle przybywa.
Dlatego nieustannie trwają starania o wygospodarowanie
na tym małym osiedlu kolejnych miejsc dla pojazdów. Po konsultacjach z mieszkańcami zdecydowano, że przy budynku parkować pojazdy będzie można tylko równoległe. Dalej od budynku urządzone zostaną tradycyjne miejsca postojowe. Dobrze
by korzystali z nich tylko mieszkańcy osiedla oraz by stawiali na nich tylko auta osobowe. Tymczasem sporo miejsc bywa zajętych przez źle zaparkowane pojazdy auta dostawcze.

KLUB LITERACKI "DĄBRÓWKA"
• wtorek - godz 18:00 - 20:00
• spotkania 2 razy w miesiącu

ZESPOŁY MUZYCZNE
• poniedziałek-piątek - godz. 18:00 - 20:00

WARSZTATY PLASTYCZNE
• środa, piątek - godz. 16:00 - 18:00

AEROBIK
• wtorek- godz. 18:00 - 19:00

SENIOR FITT - gimnastyka usprawniająca
• poniedziałek, czwartek - I grupa - godz. 15:45 - 16:45
•
- II grupa - godz. 17:00 - 18:00

JOGA
• poniedziałek, czwartek - godz. 18:30 - 20:00

TAI CHI
HI - gimnastyka chińska
• środaa - godz. 18:000 - 19:30

Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z
REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH
W PIĄTKOWSKIM CENTRUM KULTURY DĄBRÓWKA
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Wszystko co lubię – w osiedlowym klubie

Sposoby na świętowanie i wypoczywanie
Dokończenie ze strony 7

ciągającej, języka angielskiego, próby odbywał teatr „Hop
z kanapy”, ćwiczył zespół wokalny, odbyło się też bezpłatne badanie słuchu. Spotykali się seniorzy z kółek „Kosz
kwiatów” oraz plastycznego
„Verniks”. Czynna była biblioteka, zaplanowano dwie zabawy taneczne oraz spotkanie
przy kawie i pączku z okazji
Dni Babci i Dziadka.
Przyjaciele
W związku z sytuacją covidową klub osiedlowy „Przyjaciele” ogranicza nieco działalność i zaprasza do udziału
w zajęciach stacjonarnych do
10 osób włącznie. Szczególnie polecamy zajęcia Aktywny Umysł, w środy od 14:00;
profesjonalne zajęcia rysunkowo-malarskie od podstaw

w środy od 15:30; zajęcia
zdrowy kręgosłup w czwartki od 12:00; nordic walking
we wtorki od 16:00 oraz qigong - gimnastykę chińską we
wtorki od 17:00 i czwartki od
11:00. Czynna jest także kawiarenka, we wtorki w godz.
14-17 można wpaść do nas na
kawę, zapoznać się oraz zapisać do klubu.

Obok stałych zajęć organizowane są także wycieczki.
W styczniu wspólnie odwiedzono Magiczny las - Lumina Park w ogrodzie dendrologicznym w Poznaniu oraz
Muzeum w Uzarzewie, gdzie
wysłuchano m.in w prelek-

ta Pilch, kierowniczka klubu – odwiedził nas gwiazdor
z wyjątkowymi upominkami i życzeniami dla każdego. Spotkanie świąteczne,
choć odbyło się w nieco innej formie niż dotychczas,
sprawiło klubowiczom wiele radości. Myślę, że wszyscy w klubie doceniliśmy
to, że mogliśmy razem spędzić ten wyjątkowy czas.
W grudniu odbyły się też
warsztaty rękodzieła – „Wykonywanie zimowych dekoracji” oraz tuż przed świętami „Różne sposoby pakowania prezentów”.
- W lutym w planach są,
między innymi, zajęcia z rękodzieła, a na nich wykony-

cji o zagrożonych gatunkach
zwierząt. Przed świętami Bożego Narodzenia nie zabrakło
atrakcji dla dzieci – na skwerze
przed klubem wystąpił teatr Fuzja ze spektaklem „Takich świąt
jeszcze nie było” – rapujący renifer rozśpiewał całe zgromadzone towarzystwo.
Złoty Liść
- W drugiej połowie grudnia – relacjonuje Małgorza-

wanie walentynkowych i karnawałowych ozdób oraz zmiana wystroju klubu. Odbędzie
się także wieczór przebierańców, tym razem wcielimy się
w postaci ze świata filmu.
Chcemy odbyć spotkania: walentynkowe oraz z okazji Tłustego Czwartku z degustacją
pączków. Mam nadzieję, że
uda się również odwiedzić
Muzeum Czekolady.

Życzenia dla babć i dziadków

Seniorom od święta i na co dzień

Tradycyjne styczniowe Dni Babci i Dziadka świętowano w klubach osiedlowych i w wielu rodzinach. Od
życzeń, laurek, kwiatów i całusów wnuków niejednemu seniorowi łza się w oku zakręciła. Na co dzień może
już tak słodko nie jest, ale wiele miejskich instytucji pamięta
o starszym pokoleniu i ma dla nich sporo propozycji na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Niestety, z uwagi na koronawirusowe ogranicza niektóre z nich dostępne są przede wszystkim w internecie. Może to powinno zachęcić seniorki i seniorów do szerszego korzystania z komputerów, smartfonów oraz
nowoczesnych aplikacji.
Specjalnie dla nich Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowało „Poznański przewodnik seniorki i seniora”. Obok informacji o zdrowiu i aktywności fizycznej zawiera on wiele przydatnych informacji o możliwościach uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta oraz uzyskania wsparcia i opieki. Przewodnik

w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie centrumis.pl
a wydanie papierowe otrzymać można w CIS przy ul. Mielżyńskiego. W placówce tej można uzyskać także Kartę Seniora
(inaczej Poznańską Złotą Kartę), która uprawnia do korzystania z wielu ulg i rabatów w placówkach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz firmach prywatnych np. kawiarniach
czy restauracjach. Karta cieszy się dużym zainteresowaniem
i w Poznaniu wydano ich już ponad 30 tys.
Specjalną ofertę dla seniorów mają także poznańskie kina.
„Muza” zaprasza ich w środy – cena biletu 10 zł, a „Rialto”
we wtorki – bilet na seanse w ramach Filmowego Klubu Seniora 13 zł. Wiele ciekawych propozycji oferują inne placówki kulturalne, m. in. Biblioteka Raczyńskich kontynuuje akcję
wypożyczania książek, audiobooków i filmów z dostawą do domu. Usługa skierowana jest do osób w wieku 60plus. Zgłoszenia przez Poznań kontakt 61 646 33 44

