Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
OBCH
Pawilon 110

Przyjęcia
7 dni w tygodniu

rodzinne, taneczne i inne:
chrzciny, 18-tki, śluby, stypy,
rocznice, imieniny, itp.
obiady pon.- piątek 12.30-17.00
f lubczykpiatkowo
601-226-264

MAJ-CZERWIEC 2020
ISSN 1505-4497
Nr 5-6/298-299
rok XXIII
Bezpłatna

Pierwsza na budynkach PSM

Instalacja fotowoltaiczna już gotowa
Niedawno informowaliśmy o powierzeniu firmie Hymon Energy
z Tarnowa zadania wykonania pierwszej instalacji fotowoltaicznej na piątkowskich osiedlach. Mimo pandemii przedsięwzięcie zostało zrealizowane i dokonano już odbioru technicznego instalacji na dachu budynku nr
4 na os. Bolesława Śmiałego. Łączna jej moc wyniesie 23,5 kW. Instalacja podzielona jest na 6 sekcji, na każdą z klatek budynku oddzielnie.
Podłączenie jej do sieci energetycznej wymaga jeszcze zainstalowania przez operatora, którym jest Enea, specjalnych liczników dwukierunkowych. Pomiary uzyskanego prądu z energii słonecznej umożliwią wyliczenie korzyści płynących z tej inwestycji i podjęcie decyzji
o realizacji następnych takich przedsięwzięć. Rozważyć należy także lokalizację ewentualnych przyszłych instalacji fotowoltaicznych. Ze
względów ekonomicznych i technicznych montowanie ich na wszystkich budynkach nie będzie raczej możliwe.
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Budowlane ożywienie

Wędkarze poratowali…
ratowników

Ograniczenia związane z epidemią dają o sobie znać
prawie na każdym kroku, ale na szczęście nie powstrzymują one robót drogowo-wiaduktowo-chodnikowych prowadzonych na piątkowskich osiedlach. Modernizacja wiaduktu nad Pestką ciągnie się już od miesięcy i jeszcze pewnie
trochę potrwa. Szybciej zakończone zostaną przebudowy
chodników związane z obniżeniem ich krawężników.

Wielkanocne akcenty
Takich świąt wielkanocnych jeszcze nie było i oby się
takie „odizolowane” więcej nie powtórzyły. Konieczność
walki z koronawirusem sprawiła, że nie było tradycyjnych
święconek a z wieloma członkami rodziny kontaktować
się można było jedynie telefonicznie lub internetowo. Mimo licznych sanitarnych obostrzeń święta upłynęły jednak
w pogodnej atmosferze. Starano się o nią zadbać również na os. Jana III Sobieskiego, gdzie pomiędzy budynkami pojawiły się wielkanocne jajka i zajączki, które chyba wszystkim poprawiły humor w tym niełatwym czasie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z sytuacją
w kraju, Zarząd Koła PZW „Chrobry” z inicjatywy prezesa,
podjął decyzję o wygospodarowaniu środków finansowych
i przeznaczeniu ich na zakup środków ochrony przed koronawirusem. Do uzyskanej kwoty dorzucili się wędkarze,
członkowie Koła „Chrobry”. Za zebrane pieniądze zakupiono przyłbice ochronne, które przekazano ratownikom z Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Rokietnicy - 20 sztuk oraz
załodze Pogotowia Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Al. Solidarności 36 w Poznaniu, także 20 sztuk. W ten sposób chcieliśmy podziękować ratownikom medycznym, którzy stoją na pierwszej linii frontu
ze złośliwym wirusem. Jest to na pewno kropla w morzu
potrzeb, ale jak mówi stare przysłowie „ziarnko do ziarnka,
aż zbierze się miarka”. Pomagajmy!
Tekst – Zbigniew Jędrys
Foto – Eugeniusz Szaj

Daszki widziane z góry
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

Na daszki nad wiatami wejściowymi do budynków lokatorzy z wyższych
pięter łatwo mogą spojrzeć
z góry. Niestety, niekiedy
bywa to niezbyt ładny widok. Na daszkach gromadzą
się bowiem śmieci nawiewane nie tylko przez siły natury. Czasami również niektórzy lokatorzy wykorzystują
je na miejsce składowania
odpadów. Apelujemy więc
do nich by taką „pomysłowością” się nie wykazywali a do gospodarzy domów
o więcej dbałości o wiaty
i daszki nad nimi.
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RADCA

Przychodnia Termedica
zaprasza wszystkich pacjentów
na wizyty w naszej Przychodni.
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów
wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń, abyście
czuli się Państwo bezpiecznie.
Lekarze są gotowi do przyjęcia Państwa
osobiście w Przychodni.
Możliwe są także wizyty przy pomocy
systemów teleinformatycznych.

Informujemy również,
że w naszej Przychodni działa nowy

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI
PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
w ramach którego oferujemy kompleksową opiekę
psychologów oraz psychoterapeutów
dla wszystkich dzieci do 18 r.ż.

PRAWNY

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

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

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

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

dojazd gratis, faktury

KRÓTKIE TERMINY!!!
NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań
BUDYNEK D tel. 61 625 68 68
Program badań przesiewowych raka jelita
grubego– zapraszamy na badanie kolonoskopii
w ramach programu ministerialnego
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

hW/E/


<ŝůŬĂŶĂƑĐŝĞdŽǁĂƌǌǇƐƚǁhďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝŽǁǇĐŚ
ǁũĞĚŶǇŵŵŝĞũƐĐƵ͊͊͊
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Gabinet Weterynaryjny

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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

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

KUPIĘ MIESZKANIE
1-2 pokoje
prywatnie/bez pośrednika/za gotówkę

Zapraszamy do reklamy

Tel. 792 290 377

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

PILNIE!
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Na korty i do… pompek
Po przerwie spowodowanej atakiem koronawirusa sport na Piątkowie budzi się do życia. Do aktywności zapraszają już, jak widać na
plakacie, korty tenisowe na os. Jana III Sobieskiego.
Zasady postępowania na nich w czasie pandemii znaleźć można na
stronie: www.psm.poznan.pl/sport/korty_covid19.pdf
Zanim rozgrywki powrócą na inne areny i boiska warto w zaciszu domowego ogniska zadbać o swoje zdrowie. Przede wszystkim pamiętać należy o zbilansowanej diecie
i aktywności fizycznej, która pomoże przetrwać trudne czasy.
W domu można i warto robić tzw. pompki. Główne mięśnie zaangażowane
podczas ich wykonywania to:
– Mięśnie klatki piersiowej - trening tej partii mięśniowej jest o tyle ważny, że dzięki niemu zachowujemy odpowiedni balans strukturalny górnej części ciała.
– Mięśnie naramienne –
głównie przedni akton
mięśni naramiennych,
który bardzo często
współgra z mięśniem
piersiowym większym.
– Mięsień trójgłowy
ramienia – jako prostownik stawu ramiennego oraz łokciowego,
dobrze rozwinięty triceps pozwoli utrzymać
odpowiedni balans między nim a bicepsem,
który często jest trenowany o wiele ciężej. A
zatem do ćwiczeń!
Andrzej Słabęcki

Napisali do Echa
Konieczność czy fanaberia ekologów?
Światowa pandemia koronawirusa zepchnęła na
dalszy plan inne zagrożenia, o których było głośno w
minionych miesiącach, jak choćby postępujące zmiany
klimatu. One nie minęły, wkrótce powrócą. Może nawet
mają swój udział w niezwykle dynamicznym panoszeniu się koronawirusa. Dlatego warto się zastanowić
nad opiniami wyrażonymi przez naszego Czytelnika.
XXX
Poza skrajnymi wyjątkami wszyscy mają już świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Wiele pada słów, propozycji działań, uchwał, rezolucji, a światowa emisja dwutlenku
węgla nadal rośnie. Naukowcy mówią: dziś liczy się każda jego tona niewyemitowana do atmosfery, liczy się każda decyzja
i działanie każdego człowieka. Najbardziej oczywiście rządów.
Jaka powinna więc być efektywna strategia przeciwdziałania zagrożeniu? Wielu analityków i ekspertów uważa, że…
degrowth, czyli tłumacząc z języka angielskiego postwzrost.
Widzi się w nim jedyną nadzieję ludzkości na przetrwanie.
Inżynierie klimatyczne i jeszcze nie wynalezione innowacje technologiczne nie są i nie będą w najbliższej przyszłości realnym
rozwiązaniem. Jeśli więc my dzisiaj, szybko tego nie zrobimy
sami, zrobi to za nas brutalnie natura. Chyba już to robi, o
czym świadczą zmiany klimatu.

CIL ekorozwoj

Dla lokalnych inicjatyw
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju informuje, że
w 2020 roku kontynuowany jest
projekt CIL Piątkowo, który jest
częścią poznańskiego programu
Centrum Inicjatyw Lokalnych
koordynowanego przez Gabinet
Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
Zapraszamy do wspólnych działań na rzecz
rozwoju i aktywizacji mieszkańców Piątkowa,
które mogą przyjąć formę np.:
- wspierania realizacji inicjatyw/pomysłów
mieszkańców,
- budowania partnerstwa lokalnego,
- wspólnej realizacji pomysłów na rzecz mieszkańców.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy wspólne
spotkania. Jesteśmy otwarci na wspólne działania i testowanie nowych rozwiązań. Chcemy kontynuować budowanie lokalnego partnerstwa. Formalnie projekt jest realizowany
do 31.12.2020 r.
Link do grupy CIL Piątkowo – partnerzy lokalni: https://www.facebook.com/groups/892278601223253
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwojuhttp://www.cpe.info.pl/

Postwzrost nie oznacza cofnięcia się do prymitywizmu, jak
mawiają zwolennicy niepohamowanego wzrostu PKB. To nie
powrót do domów bez elektryczności, powozów konnych i siermiężnych mieszkań, jak u Amiszów. Postwrost to skończenie z
bożkiem wzrostu PKB i mierzenia nim naszego bytu i rozwoju. To rozwój zrównoważony.
Głównym problemem naszej cywilizacji jest bowiem rosnące
zużycie energii związane ze wzrostem produkcji i konsumpcji.
To przez te czynniki emisja gazów cieplarnianych nieustannie
rośnie. Rozwiązaniem jest szersze wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii i odejście od spalania paliw kopalnych węgla,
gazu i ropy. Kolejnymi krokami są ograniczenie zużycia energii
przez przemysł i transport, zwiększenie żywotności produktów
przemysłowych, przestawienie gospodarek krajowych na obieg
zamknięty, zmiana nawyków żywieniowych ludzi, co pociągnie
za sobą naturalizację rolnictwa, ograniczenie areału monoupraw i wycinki lasów oraz spadek marnotrawstwa żywności.
Jeżeli ludzkość zdecydowałaby się na wejście na ścieżkę degrowth - postwzrostu, na konieczne zmiany postulowane przez
przeważające grono naukowców i ekspertów - to jesteśmy w
stanie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 40 proc. Bez
rezygnacji z większości wyrzeczeń osobistych, ograniczania dostaw prądu, zamykania zakładów przemysłowych czy restrykcji
dla paliwożernej komunikacji lub rolnictwa.
Czy jednak przywiązanie do wygód kapitalizmu, jego potrzeby ciągłej produkcji napędzającej konsumpcję oraz pęd zwykłych
zjadaczy chleba do nabywania dóbr nie będą silniejsze od zdrowego rozsądku i myślenia kategoriami dobra przyszłych pokoleń?
Wiesław Rygielski
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Ograniczyć koszenie trawników
Kilkaset osób poparło
skierowaną do Zarządu
PSM i ogłoszoną w internecie petycję, przygotowaną przez radnych osiedlowych oraz mieszkańców Piątkowa, o zaprzestanie lub znaczne ograniczenia koszenia trawników. Czytamy w niej
m.in.:
„Według danych statystycznych okolice Poznania
są jednym z najbardziej narażonych na susze terenów
w Polsce. W ubiegłych sezonach wielokrotnie zmagaliśmy się z suszami i wysokimi temperaturami, a mimo
to na poznańskich osiedlach
wciąż koszone były trawniki. W tym sezonie już wiosną dotknęła nas susza. Powietrze jest suche i gorące,
roślinom zaczyna brakować
wody, gleba wysycha, unosi
się pył - szczególnie niebezpieczny dla osób z choro-

bami układu oddechowego.
W przypadku astmatyków
i alergików samo koszenie
może powodować nasilenie
objawów alergii. Uschnięte
trawy zdecydowanie obniżają też walory estetyczne.
W czasie suszy szczególnie ważne jest zachowanie wody w glebie. Można
to osiągnąć unikając nad-

miernego koszenia trawników. Dobrze wyrośnięte trawy, kwiaty, a nawet
chwasty, lepiej zachowują
wodę, są bardziej odporne
na wysychanie, zapewniają cień dla żyjących wśród
nich owadów i chronią glebę przed wyschnięciem. Obniżają też temperaturę powietrza.

Dlatego apelujemy o
zmianę harmonogramu koszenia trawników na terenie osiedli mieszkaniowych, w tym jeżeli to możliwe, całkowite zaprzestanie
wykonywania tej czynności.
Zamiast tego sugerujemy przekształcenie osiedlowych trawników w samoregulujące się łąki kwietne. Rośliny same przystosują się do warunków glebowych, dzięki czemu nie
będzie konieczne ich nawożenie, co zmniejszy nakłady
finansowe i ograniczy spływanie szkodliwych substancji do ścieków (…)”.
Z takim podejściem zgadzają się administracje osiedli, które urządzają już łąki kwietne oraz ograniczają
koszenie trawników, także
z uwagi na związane z tym
koszty oraz kłopoty z odbiorem odpadów zielonych.

Koronawirus w nieruchomościach
Konsekwencje szalejącego wirusa
zaczęły mieć wpływ na każdą gałąź gospodarki jak i normalne funkcjonowanie każdego z nas. Co może wydarzyć
się dalej na rynku nieruchomości? Czy
obecna sytuacja oznacza załamanie
cen? Czy można już mówić o kryzysie?
Warto podkreślić, że sytuacja zmienia
się bardzo dynamicznie, z pewnością
to, co dzieje się na skutek stanu pandemii, odbije się na rynku nieruchomości, jak i na całej gospodarce. Póki
co ciężko o wnikliwą i rzetelną analizę, ponieważ sytuacja się zmienia, na
razie możemy mówić o zmianach, które już nastąpiły i ich konsekwencjach.
Słowo kryzys lub recesja zaczyna
być odmieniane przez wszystkie przypadki w globalnym kontekście. Dziś z
dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się spadków cen, choć
na pewną ocenę sytuacji jest jeszcze
za wcześnie. Dotychczas rynek nieruchomości wolniej reagował na podobne turbulencje w porównaniu z innymi sektorami.
Po każdej burzy wychodzi słońce,
a kryzys nie oznacza końca wszystkich
nieruchomości, a dla niektórych, wręcz
przeciwnie, to właśnie czas szykowania
się do największych zakupów i aktywnego polowania na okazje.
UTRUDNIONY OBRÓT
NIERUCHOMOŚCIAMI

To wynik kolejnych ministerialnych

rozporządzeń dotyczących wzajemnych
kontaktów i trwania „narodowej kwarantanny”. Przeniesienie prawa własności, czyli sprzedaż nieruchomości aktem
notarialnym, to proces związany m.in. z
uzyskaniem stosownych dokumentów
np. z urzędów, gmin i banków. Wiele z
tych czynności zostało w dobie kolejnych
obostrzeń mocno ograniczone, jednak
aktualnie nie jest zupełnie niemożliwe.
Na rynku wtórnym obserwuję rozciągnięcie w czasie procesu sprzedażowego, trudno się dziwić, obecna sytuacja nie sprzyja wizytom i spotkaniom
w mieszkaniach czy domach, a ograniczona praca urzędów i moce przerobowe przesuwają finalizację transakcji z
powodu ograniczeń związanych z koronawirusem.
CZY CENY PÓJDĄ
W DÓŁ

Nie ma prostej odpowiedzi, choć
mało prawdopodobny jest wzrost cen,
co niektórzy sugerują, podobnie jak
spektakularne obniżki. Raczej można
się spodziewać przejściowych spadków cen, a ci którzy na kryzysie chcieli
się obkupić mogą nie być dostatecznie
usatysfakcjonowani.
Bardziej realny scenariusz na dziś to
obniżki od kilku do kilkunastu procent,
na które wpływ ma wiele czynników
m.in: wzrost bezrobocia, spadek dochodów, pogorszenie nastrojów konsumenckich, zamykanie biznesów,

zmniejszenie popytu inwestycyjnego
oraz poziom skuteczności działań w
walce z koronawirusem. Przed nami
czas niepewności, ponieważ nie wiemy jak długo stan pandemii się utrzyma, a każdy kolejny tydzień czy miesiąc
w obecnej sytuacji niesie za sobą poważne konsekwencje zarówno dla finansów osobistych, jak i publicznych,
a tym samym dla całej branży nieruchomości.
ŻYCIE PO EPIDEMII

Trudno jednoznacznie powiedzieć
jak bardzo zmieni się rynek nieruchomości. Jedno jest pewne – nieruchomości nadal pozostaną jedną z najbardziej stabilnych form lokaty kapitału. A
w perspektywie rosnącej inflacji nieruchomości mogą być dobrym sposobem zabezpieczenia oszczędności bez
względu na to jakie turbulencje przeżywa rynek.
Kluczowe jest by decyzje związane z
zakupem lub sprzedażą w obecnej sytuacji nie były dyktowane strachem i paniką. Emocje przy podejmowaniu takich
decyzji potrafią być złym doradcą. Warto poczekać, nie podejmować pochopnych decyzji, wygrają wówczas ci, który
potrafią na spokojnie zrozumieć zmiany
i dostosować swoją strategię do nowych
okoliczności.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,
tel. 787 006 777
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Os. Bolesława Chrobrego

Zielone skarby i kolorowe elewacje

Naprawy alejek i chodników trwają niemal na okrągło

Najstarsze piątkowskie osiedle, w tym roku upłyną 43 lata od
postawienia na os. Bolesława Chrobrego pierwszych budynków, jest też
najbardziej
zielonym.
Trawniki, klomby, kwiaty, krzewy i drzewa zajmują ogółem ponad 34
hektary. Tym zielonym
skarbom, których trudno
uświadczyć we współczesnej dewoloperskiej zabudowie, administracja
osiedla poświęca wiele
dbałości i uwagi.
- Najwięcej emocji wywołują zwykle wycinki drzew,
które bywają czasami nieuniknione. Lata płyną i dają
się we znaki drzewom, które
usychają, są łamane przez
wichury albo dla odmiany
się rozrastają i zacieniają
budynki a ich korzenie zagrażają podziemnym instalacjom technicznym. Z tych
powodów musieliśmy więc
usunąć kilkanaście okazów,
ale w ramach rekompensaty

Nasadzenia nowych drzew

nasadziliśmy trzy razy więcej nowych drzew. Wzbogaceniu zielonego krajobrazu
sprzyjać będzie także urządzenie łąki kwietnej w pobliżu budynku nr 8 – mówi
Stanisław Guzikowski, zastępca kierownika Administracji os. Bolesława Chrobrego. Rozległe połacie zielonych trawników ubarwione rozkwitającymi kwiatami szczególnie wiosną prezentują się okazale. Pośród
nich postawiono wiele ławek, w takich zielonych zakątkach miło odpocząć od
wielkomiejskiego zgiełku.
Wiosną przeprowadzono nie tylko wiele zabiegów agrotechnicznych ale
wykonano także sporo napraw alejek, chodników a
także stojaków dla rowerów, ławek i koszy. Modernizację nawierzchni w okolicach pawilonu 101 połączono z urządzeniem nowych miejsc parkingowych,
przybyły także trzy miejsca
postojowe dla osób niepeł-

nosprawnych. Kolejne miejsca uzyskano podczas przygotowania terenu dla ustawienia zasieku śmieciowego
w pobliżu budynku 20. Gustownych altanek na odpady przybywa, kolejne stanęły przy budynkach 8, 11, 12
i 20, a przy budynku 18 powstanie do końca lipca. Mimo możliwości ich zamykania, są one obecnie z uwagi na sanitarne obostrzenia
ogólnie dostępne. Niestety,
wokół niektórych trudno
utrzymać porządek, gdyż
lokatorzy nie przejmują się
terminarzem odbioru odpadów wielkogabarytowych
i zbędne im meble czy inne
graty wystawiają pod zasieki kiedy im wygodnie. Kolejne apele do mieszkańców

dynku 39 malowane są klatki schodowe oraz komory po
nieużytkowanych zsypach na
odpady zamienione w rowerownie w budynkach 11 i 17.
W kilku budynkach modernizowane są również kanalizacje sanitarne z przyłączami. Natomiast w 15 budynkach konieczna jest wymiana
wodomierzy, którym minął
okres legalizacji. Akcja ich
wymiany już się rozpoczęła,
jednak została wstrzymana
przez ograniczenia związane
z koronawirusem. W nadchodzących tygodniach będzie
kontynuowana z uwzględnieniem wszelkich wymagań sanitarnych.
Również program wymiany dźwigów osobowych
jest systematycznie konty-

Gustowne zasieki na odpady

niewiele pomagają a przecież widok zalegających gabarytów psuje osiedlowy
krajobraz.
A w nim rzucają się w
oczy budynki z odnowionymi kolorowymi elewacjami.
–Po zakończeniu dociepleń
przystąpiliśmy do malowania ścian oraz remontów
balkonów i balustrad. Taką gruntowną modernizację
przeszły już budynki 15 i 16,
teraz prowadzimy ją w budynkach 17 i 18, a w kolejnych latach będziemy systematycznie odnawiać następne. W takiej kolejności jak
były docieplane – wyjaśnia
S. Guzikowski.
Prowadzone będą także
modernizacje pokrycia dachowego na budynku 3 i pawilonie 110 oraz prace malarskie wewnątrz domów. W bu-

nuowany. Każdego roku modernizowanych jest kilka
wyznaczonych przez specjalistów z dozoru technicznego. W tym roku nowe windy zainstalowane zostaną
w budynkach 7 D oraz E a
także 9 A, D oraz E.
Prac wielkich i małych
prowadzonych jest na okrągło wiele. W sumie składają się one na to, że osiedle
pięknieje i mieszka się na
nim coraz przyjemniej. – Ze
spółdzielnią, administracją
osiedla Bolesława Chrobrego związany jestem od blisko 40 lat i jestem zadowolony, że dzięki naszej pracy
oraz zaangażowaniu radnych osiedlowych i mieszkańców, którzy nie szczędzą
rad i uwag, jest ono coraz
ładniejsze – podsumowuje
S. Guzikowski. (i)
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Pożegnanie R. Frąckowiaka

Inżynier ze społecznikowską pasją
Szok. Dla Jego najbliższych,
przyjaciół, kolegów i koleżanek z
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą był związany przez tak
długie lata, dla wielu znajomych i sąsiadów z os. Stefana Batorego wiadomość o nagłej śmierci Ryszarda
Frąckowiaka była prawdziwym szokiem. Nikt nie mógł uwierzyć, że na
spółdzielczych korytarzach czy podczas osiedlowych festynów nie usłyszymy już jego energicznych kroków i tubalnego głosu, nie zobaczymy pogodnej, życzliwej twarzy z sumiastym wąsem.
– Jeszcze w poniedziałek omawialiśmy spółdzielcze sprawy i umówiliśmy
się na kontynuowanie rozmowy w czwartek. Zaraz po jego powrocie z Warszawy,
z rodzinnych odwiedzin na które bardzo
się cieszył. Nie było już jednak naszego spotkania. Nadeszła smutna wiadomość… Ryszard, Rysiek, a dla mnie zawsze Rysio. Znaliśmy się jeszcze ze studenckich lat na Politechnice Poznańskiej.
To właśnie ta uczelnia ukształtowała Jego charakter. Był inżynierem z krwi i kości. Rzeczowym, twardo stąpającym po
ziemi a jednocześnie otwartym na argumenty, szukającym najlepszego rozwiązania i starającym się doprowadzić zawsze sprawy do pomyślnego finału. Rysio
był niesamowicie energiczny, sprawny w
działaniu a jednocześnie pełen życzliwości dla innych ludzi. Nie potrafił przejść
obojętnie wobec ich problemów. Dlatego
na progu lat dziewięćdziesiątych włączył
się aktywnie w działalność spółdzielczych
organów, mieszkańcy jego osiedla darzyli go zaufaniem i wielokrotnie wybierali
do rady osiedla i Rady Nadzorczej. Wiedzieli, że na Niego zawsze można liczyć,
że On nigdy nie zawiedzie – wspomina
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM.
Swą pasją i zaangażowaniem oraz
inżynierską rzetelnością R. Frąckowiak
zdobywał szacunek i uznanie w każdym
środowisku, w którym przyszło mu żyć
i działać. A zajmował kierownicze stanowiska w wielu firmach oraz instytu-

cjach i odnosił na nich zawodowe sukcesy. Jednocześnie angażował się w różne przedsięwzięcia społecznie, działał w
ruchu spółdzielczym, wśród działkowców
i ławników sądowych oraz w wielu innych organizacjach i stowarzyszeniach.
W każdym miejscu, na każdym stanowisku pracował z wielką sumiennością,
wielkopolską gospodarnością i w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro.
Jego współpracownicy, koledzy i znajomi
doceniali jego postawę i licznie przybyli na cmentarz junikowski by pożegnać
Go ostatni raz.
Nad jego grobem szczególnie mocno
zabrzmiały słowa Jego syna, Bartosza
Frąckowiaka, który mówiąc jak wspaniałym ojcem, mężem i dziadkiem, jak
czułym i dbałym o rodzinę był R. Frąckowiak, podkreślił, że „Mój Tata wierzył
też głęboko w ideę spółdzielczości. Z ducha przedwojennych ruchów spółdzielczych. W ludzi, którzy chcą działać w
sposób sprawczy, mieć kontrolę nad własnym losem, dlatego samoorganizują się
w różnych celach. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przez jakiś czas w Zarządzie, a
również działał w Radzie Osiedla Stefana Batorego. Przez wiele lat był cenionym ławnikiem w Sądzie Okręgowym. W

ostatnim czasie jego pasją stała się praca
na rzecz ogródków działkowych. Ogrodnictwo działkowe nie było tylko kolejnym
zajęciem Taty. Było jego pasją, której poświęcał się bez reszty, jako prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Złotniki”.
Tata rozumiał i cenił piękne idee działkowe sięgające końca XIX wieku. W tym
wszystkim nie chodziło tylko o potrzebę
zaangażowania w cokolwiek, chodziło o
głęboką wizję budowania więzi społecznych, prawdziwej, solidarnej wspólnoty,
o działalność ideową.”
Budowaniu solidarnej wspólnoty,
zwłaszcza wśród mieszkańców piątkowskich osiedli, R. Frąckowiak poświęcał
się bez reszty. Swą społecznikowską pasją potrafił zarażać innych. Z jego postawy, energicznych ruchów, mocnego głosu wydobywającego się spod sumiastych
wąsów emanowała siła i moc zdolna pokonywać wszelkie przeszkody. –Potrafił inspirować do myślenia i wytrwałego
poszukiwania optymalnego rozwiązania
nawet najtrudniejszych spraw. Zarazem
wykorzystując swe zdolności organizacyjne umiał łączyć różne mikrodziałania w
skuteczne przedsięwzięcia. W ich realizacji pomagały Mu spokój i cierpliwość
a także poczucie humoru i fantazja, których nigdy nie tracił, nawet w czasie długich dyskusji i narad – wspomina Michał
Tokłowicz, wiceprezes PSM
– Bardzo będzie nam brakowało Jego
wnikliwej rzetelności podczas spółdzielczych obrad, wielu dobrych pomysłów i
rad, a przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest spółdzielnia. On miał je w sercu i w podejmowaniu czasami niełatwych
decyzji zawsze nim się kierował. Szkoda,
gdy tacy dobrzy ludzie zawsze gotowi pomagać innym odchodzą… – stwierdza
Krzysztof Winiarz, prezes Zarządu PSM.
Żegnając R. Frąckowiaka, człowieka
wielu pasji i zainteresowań, ale zawsze
otwartego i życzliwego dla innych, należy
życzyć żeby takich ludzi jak On, rzetelnych inżynierów przesiąkniętych społecznikowską pasją było wśród naszej spółdzielczej społeczności jak najwięcej. (i)

Dodatkowy czas na przekazanie 1 proc. podatku
Jeśli jesteś na emeryturze lub
rencie, a PIT rozlicza za ciebie
ZUS, w tym roku możesz przekazać 1 proc. podatku na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego
(OPP) aż do 1 czerwca. Wystarczy,
że złożysz oświadczenie PIT-OP.
Wypełnienie PIT-OP polega jedynie
na wpisaniu numeru KRS organizacji
pożytku publicznego, której chcemy
przekazać 1 proc. podatku. Nie trze-

ba niczego wyliczać, ani składać samodzielnie całej deklaracji podatkowej.
PIT-OP to krótkie oświadczenie, którego wypełnienie zajmie do kilku minut.
Oświadczenie PIT-OP można złożyć elektronicznie przez usługę Twój
e-PIT lub e-Deklaracje, jak również w
tradycyjnej papierowej formie. Usługa
Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę
OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od nas 1 proc. podatku.

W tym roku termin składania deklaracji PIT został wyjątkowo wydłużony do 1 czerwca. Dotyczy to również oświadczenia PIT-OP.
Mimo, że jednostkowa kwota może się wydawać niewielka, to suma
wszystkich wpłat przekazanych OPP
w ramach tego mechanizmu stanowi
już dla tych organizacji duże wsparcie, sięgające setek tysięcy, a czasem
nawet milionów złotych.
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Przez koronawirusa w tym roku odwołano Dni Piątkowa oraz osiedlowe
festyny

Z prac Rady Nadzorczej

Internetowe obrady
- W poniedziałek 11 maja, pierwszego dnia po przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów podczas
dyżuru przyjąłem trzech
interesantów w typowych
spółdzielczych sprawach.
Po blisko dwumiesięcznych
ograniczeniach związanych
z koronawirusem, gdy ze
spółdzielcami kontaktowaliśmy się głównie poprzez
telefony i internet, a także skrzynkę podawczą wracamy więc częściowo do
normalności. Oczywiście,
wszystkie wymagania sanitarne związane z noszeniem maseczek, zachowaniem odstępów, dezynfekcją
pomieszczeń czy częstym
myciem rąk są przestrzegane – mówi Michał Tokłowicz, zastępca prezesa Zarządu PSM.
Jednak
koronawirus
wciąż nie ustępuje i mimo postępującego znoszenia ograniczeń trudno przewidzieć jak długo
i jakie konkretnie ograniczenia będą obowiązywać
w kolejnych tygodniach.
Chociaż wpływają one na
życie wszystkich mieszkań-

Przywracanie normalności w pracy spółdzielczej administracji postępuje. Jednak interesanci muszą się liczyć
z pewnymi ograniczeniami. Obsługa odbywa się w wyznaczonym miejscu i przestrzegane są wszelkie wymagania sanitarne.

ców a także działalność Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jednak spółdzielnia i poszczególne administracje osiedli działają, realizują zadania i zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo oraz właściwe warunki zamieszkania.
W swych działaniach coraz szerzej wykorzystywa-

Działalność placówek kulturalnych została zawieszona ale w osiedlowych
klubach i tak sporo się działo

ne są formy pracy oparte
na możliwościach łączności
internetowej.
Również Rada Nadzorcza odbyła 23 kwietnia zdalnie, poprzez łącza internetowe swe posiedzenie. Zdecydowano o wprowadzeniu
zmian w regulaminie umożliwiających skorzystanie z
tej formy obradowania radom osiedli. Członkowie
Rady Nadzorczej przyjęli
opinię biegłego rewidenta
badającego sprawozdanie finansowe PSM za rok 2019,
które potwierdziło dobrą
sytuację ekonomiczną spółdzielni. Omówiono również
projekt podziału pomiędzy
osiedla nadwyżki budżetowej.
– Walka z koronawisusem i wprowadzone odgórnie ograniczenia sprawiły,
że zawieszone zostały niektóre planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz
przede wszystkim działalność kulturalna i sportowa,
nie odbędą się między inny-

mi tradycyjne Dni Piątkowa. Natomiast Walne Zgromadzenie PSM zgodnie z
przepisami powinno się odbyć w terminie sześciu tygodni od zakończenia stanu
epidemii. Spółdzielnia stara się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców wynajmujących lokale
gospodarcze i w odpowiedzi na ich wnioski na ogół
obniżamy im czynsze, nierzadko do wysokości kosztów utrzymania lokali – mówi Michał Tokłowicz, wiceprezes PSM.
Do nielicznych pozytywnych skutków koronawirusowych ograniczeń można
zaliczyć szersze korzystanie z bankowości internetowej w płatnościach czynszowych. Dla spółdzielni taka forma jest wygodniejsza i
dobrze by lokatorzy, którzy
z niej po raz pierwszy nieco z przymusu skorzystali
ją polubili i nadal stosowali nawet gdy wszystko wróci do normalności. (i)
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Zamknięci w domach, ale otwarci na nowinki

Balkon klubowiczki Złotego Liścia

Próby przedstawień teatralnych na telefon, konkursy plastyczne i prace przesyłane internetem,
pieczenie ciast i wrzucanie zdjęć na Facebooka,
zdalne lekcje angielskiego dla seniorów, planowanie wczasów w Rewalu
oraz gimnastyka na świeżym powietrzu – tak radzą sobie seniorzy z piątkowskich klubów w czasie
pandemii koronawirusa.
Klub Seniora „Hetman”
na osiedlu Jana III Sobieskiego, podobne jak wszystkie w Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zawiesił swoją działalność z powodu pandemii koronawirusa. Ale nie
oznacza to jednak, że nic się
tam nie dzieje. Instruktorka
klubu, Stenia Golińska, jeszcze zanim rząd zdecydował
o noszeniu maseczek, wpadła na pomysł, by uszyć je
wszystkim członkom klubu.
Z synem kilkukrotnie wybrała się do sklepów po tkaniny
i gumki, a klubowiczka, Elżbieta Kiemel, u siebie w domu szyła maseczki. S. Golińska sukcesywnie zanosiła do
jej klatki materiały, pani Elżbieta schodziła na parter i je
odbierała oraz przekazywała
kolejne partie uszytych maseczek ochronnych. Było ich
łącznie 325 sztuk. Następnie
instruktorka klubu rozniosła
część masek i pozostawiła w
skrzynkach na listy. Do części budynków i skrzynek na
listy nie miała jednak dostępu, więc poprosiła kierownika administracji osiedla, Macieja Deliktę, by gospodarze
domów roznieśli je pozostałym seniorom i pozostawili w
skrzynkach na listy. Wszystkie zostały rozdane i to zanim
trzeba było je nosić.

- Dzwoniłam też do „moich seniorów” – opowiada pani Stenia – z pytaniem, kto
potrzebuje pomocy w zakupach spożywczych czy w aptece. Udało mi się dotrzeć do
kilku osób potrzebujących.
Reszta sobie jakoś radziła.
- Wreszcie miałam też
czas – dodaje – by pouzupełniać kroniki naszej działalności. Łącznie mamy już 36 kronik. Bardzo pomocna w tym
mi była Anna Kostek, pozostały nam jeszcze do skończenia dwie kroniki. Oczywiście, nie stykałyśmy się bezpośrednio, przekazywałyśmy
sobie na odległość. Wreszcie
napisałam też nowe scenariusze przedstawień i po uzgod-

Ciasteczka ze Złotego Liścia

nieniu z osobami, które będą
występować, wrzuciłam im
do skrzynek kartki z rolami,
by się uczyli. Jestem pełna
podziwu dla nich, bo mieliśmy próbę przez telefon! Koniec świata!
Instruktorka klubu do
pracy przychodziła codziennie, oprócz dwóch tygodni w
kwietniu, gdy wykorzystała
swój zaległy urlop. Urządziła
ogródek klubowy przed wejściem. W gazonach posadziła
piękne kwiaty. Ponadto uporządkowała papiery w biurze,
gdzie zrobiło się wreszcie trochę miejsca. Planów ma tak
dużo, oby była możliwość ich
realizacji. Pod koniec sierpnia zaplanowała dożynki w
klubie. Seniorzy już ćwiczą…
Ludmiła Kłos, instruktorka klubu „Korona” na os.
Bolesława Śmiałego, na czas
trwania pandemii koronawirusa została oddelegowana
do pomocy w administracji
osiedla. Przeprowadziła jednak dwa konkursy plastyczne
dla dzieci z osiedla. Do 15 maja wpłynęło kilkanaście prac.
Mimo że dwie przysłały dzieci z os. Stefana Batorego, niestety te nie będą mogły wziąć
udziału w konkursie. Zostanie on rozstrzygnięty do koń-

ca maja, a nagrodzone prace
będą wystawione w czerwcu
na tablicy informacyjnej przy
klubie „Korona”.
- Członkom klubu rozdaliśmy 110 maseczek ochronnych – informuje L. Kłos. –
Sama je zaprojektowałam i
przekazałam na ich wykonanie swoje tkaniny. Cieszyły
się powodzeniem, niektórzy
poprosili nawet o dwie. Prowadziłam też zdalnie lekcje
języka angielskiego dla seniorów. Chciałabym od czerwca
zajęcia z j. angielskiego prowadzić na zewnątrz.
W tym roku niestety nie
dojdzie do skutku kilka wycieczek, na które seniorzy zbierali pieniądze od wielu miesięcy. Instruktorka „Korony”
udała się do biura turystycznego i poprzekładała terminy
wyjazdów zagranicznych na
przyszły rok. Trzy wycieczki
zostały odwołane. Ale w połowie sierpnia grupa seniorów
wyjedzie na wypoczynek nad
morze do Rewala. A pod koniec czerwca planowane są
dwie jednodniowe wycieczki
do Skorzęcina i Gołuchowa.
Jeśli sytuacja będzie stabilna, klubowicze chcą zorganizować latem kilka plenerowych imprez dla dzieci.
Małgorzata Pilch, instruktorka klubu seniora „Złoty liść” na os. Władysława
Łokietka, działalność klubu
na czas pandemii przeniosła
do internetu i do mediów
społecznościowych. Założyła
stronę klubu na Facebooku,
założyła prywatną grupę klubu Facebooku oraz na WhatsApp i tak się komunikują.
Wymieniają maile i rozmawiają przez telefon. Osobom,
które nie mają dostępu do internetu, informacje pani Małgorzata przekazuje telefonicznie. Panie chętnie rozmawiają między sobą na tych platformach.
- Przygotowuję zajęcia i
robię je w formie instruktażu np. z rękodzieła – mówi instruktorka. - Na początku przygotowałam krótki instruktaż, jak uszyć maseczkę.
Niektóre z pań, bardziej biegłych w szyciu, uszyły je także swoim koleżankom, a potem przysłały zdjęcia, które
zamieściłam na Facebooku.
W kwietniu robiliśmy stroik
wielkanocny, na FB zostawi-

łam informację, jak go wykonać krok po kroku. Ostatnio
odbyły się zajęcia kulinarne z
pieczenia ciast, a potem panie chwaliły się swoimi wypiekami na zdjęciach. Rozpoczął się sezon ogródkowo-działkowy, zrobiłam więc zajęcia ogrodnicze: sianie ziół,
przesadzanie roślin. Odzew
klubowiczek był duży, przesłały zdjęcia ze swoich balkonów,
działek, to było bardzo miłe.
Przygotowałam również treningi pamięci, wysłałam paniom zestaw ćwiczeń, które
mogą wykonywać w wolnych
chwilach. Mam wiele planów
różnych działań rękodzielniczych poprzez internet, choć
chciałoby się, by wszystko
wróciło na dawne tory. Zdaję sobie sprawę, że to może
nieprędko nastąpić.
- Koncert kapeli góralskiej z okazji Dnia Kobiet był
ostatnim wydarzeniem w klubie seniora „Batory” na os.
Stefana Batorego przed pozostaniem klubowiczów w domu – wspomina Beata Przybylska-Kujawa, instruktorka
klubu. – Potem nasze spotkania wyglądały inaczej: przygotowywałam karteczki, które
przekazywałam seniorom do
mieszkań z przepisowej odległości lub pozostawiałam w
skrzynkach pocztowych. Przy
okazji często były to też rozmowy przez domofon, z których klubowicze bardzo się
cieszyli. Co przygotowałam
dla nich? Przepis na ciasteczka, które mogli upiec, zestaw
ćwiczeń gimnastycznych, zestawy zadań i zagadek dla
aktywizacji umysłu, instrukcję, jak używać i jak uszyć
maseczki ochronne, zamiast
zaplanowanego spotkania z
dzielnicowym – informacje,
Dokończenie na stronie 10

Gazony przed Hetmanem
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Zamknięci w domach, ale otwarci na nowinki
Dokończenie ze strony 9

Maseczka ze Złotego Liścia

jak uchronić się przed wyłudzeniami wraz z ważnymi numerami telefonów. Umawialiśmy się też na oglądanie tych
samych filmów w telewizji, by
później można to było wspominać i przedyskutować. Seniorzy otrzymali też po dwie
kolorowe maseczki. Mam z
nimi kontakt telefoniczny. Na
szczęście, nikomu nic się nie
stało, wszyscy są zdrowi. Mówią tylko, że czekają na otwar-

cie klubu. Widać, że jest on
im bardzo potrzebny, wśród
klubowiczów jest wiele samotnych osób.
Klub seniora „Przyjaciele” z os. Bolesława Chrobrego wznowił właśnie zajęcia
ruchowe dla seniorów w plenerze. Grupy do sześciu osób
spotykają się na czterech zajęciach w tygodniu. W środy
od godz. 11 jest gimnastyka
chińska qigong, od godz. 12
– ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, w czwartki od godz. 14 –
nordic walking, a od godz. 15
– ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Zapisy są telefoniczne.
- Mimo zamknięcia w klubie dużo się dzieje – relacjonuje Sylwia Czubała, jego instruktorka. – Ogłaszamy właśnie konkurs z nagrodami na
tekst, wiersz lub opowiadanie, które podejmują temat
czasu spędzanego w domu,
kwarantanny. To inicjatywa
klubu „Przyjaciele” oraz administracji osiedla Bolesła-

wa Chrobrego. Od marca realizuję zajęcia rysunkowe telefonicznie, są one kontynuacją zajęć z rysunku i malarstwa, na które w klubie osiedlowym uczęszczało 15 osób.
Tej grupie wysłałam trzy tematy: „Widok z okna”, „Pokój
– widok zastany” oraz „Martwa natura”, wybór dokonywany jest z przedmiotów będących pod ręką. Po kwarantannie zrobimy przegląd prac
i wystawę w klubie.
Oprócz tego pani Sylwia
oferowała seniorom wsparcie, pomoc w zakupach czy
różnych sytuacjach życiowych. Jest też w kontakcie

Praca konkursowa w Koronie

z dziećmi, z którymi pracuje
w klubie. Utworzyła dla nich
10-osobową grupę na Messengerze, gdzie rozmawiają
na różne tematy. Pojawił się
pomysł, by zrobić filmiki na
platformie TikTok. Internet
daje na ten czas odosobnienia wiele możliwości kontaktów. Instruktorka prowadzi
stronę „Bloki animacji”, na
której umieszcza wiele interesujących mieszkańców treści, jest poświęcona wydarzeniom kulturalnym na Piątkowie, ale wrzuca też zajęcia
dla dzieci online, udostępnia
gimnastykę „Trener senioralny”, a panie z klubu informuje telefonicznie, jak z tego
korzystać. W czasie zamknięcia uzupełniła kronikę klubu,
przygotowała program działania po kwarantannie, gdy
klub zostanie już otwarty. Na
razie ma marzenie, by organizować w małych grupach
chociaż mikrowycieczki. (big)
Zdjęcia wykonali klubowicze

Wrastanie w Piątkowo

W cieniu koronawirusa
Jest rzeczą wprost niemożliwą
nie napisać o pandemii koronawirusa, która zdemolowała prawie całe
nasze życie społeczne, w tym także
rodzinne w kraju, w Poznaniu i na
Piątkowie również. Chyba właśnie
demolka życia rodzinnego stała się
dla wielu z nas szczególnie dotkliwa, tym bardziej że przypadła na
czas kontaktów rodzinnych z okazji
Świąt Wielkanocnych. Jeżeli dołożyć
do tego jeszcze zamknięcie uczelni,
szkół, przedszkoli a nawet żłobków,
z czego wynika przymusowy pobyt
dzieci i młodzieży w domach, okazuje się, że jesteśmy w całkiem innej rzeczywistości, niż ta, w której
w miarę dawaliśmy sobie radę.
Niektórzy mówią, że znów znaleźliśmy się w czasie stanu wojennego. Mają
oczywiście na myśli czas od jego ogłoszenia w pamiętnym dniu 13 grudnia 1981,
do jego zniesienia w dniu 22 lipca 1983.
Szczególnie jednak, tym młodszym, powiedzieć trzeba, że jesteśmy w „całkiem
innej bajce” niż tamten czas, przed prawie czterdziestu laty. Ówczesna władza
starała się, mimo narzuconych restrykcji, stwarzać pozory normalności. Ale
znakomita większość społeczeństwa stanęła w totalnej opozycji do tamtej sytuacji politycznej i społecznej. Ostry podział na „my – społeczeństwo” i „oni –
władza” stał się zapowiedzią zmian systemowych. Obecnie, wobec tego nowego zagrożenia, mimo ostrych sporów

politycznych na górze, społeczności stanęły wspólnie z władzą do obrony egzystencji, prawie powszechnie dostosowując się do narzuconych, bardzo uciążliwych ograniczeń.
Realizowany dotąd pomyślnie lokalny projekt „Wrastanie w Piątkowo, w Poznań” także ponosi spore straty, przede
wszystkim czasowe, skutkiem wprowadzonych ograniczeń. Zamknięcie szkół i
uczelni zatrzymało prace nad przygotowaniem planowanej konferencji naukowej w Wydziale Historycznym UAM.
Co gorsze, prawie całkiem zablokowane
zostało przygotowanie drugiego etapu
projektu, zaplanowanego do realizacji
w XV Liceum Ogólnokształcącym im.
prof. Wiktora Degi, na os. Bolesława
Chrobrego.
Autor, jako człowiek „w wieku” wspomina epidemię czarnej ospy, we Wrocławiu w roku 1963. Wtedy też wprowadzono radykalne, możliwe do realizacji
ograniczenia, z kwarantanną osób zagrożonych zarażeniem włącznie. Miejsce tej kwarantanny było w Trzebnicy.
Dla osób podróżujących do zagrożonego miasta wprowadzono zalecenie szczepień ochronnych, nawet jeszcze przez
pewien czas po wygaśnięciu epidemii.
Szczególnie dokuczliwe było dezynfekowanie miejsc publicznych, w tym dworców kolejowych i autobusowych a także
urzędów. W wejściach leżały grube wycieraczki nasączone płynem dezynfekującym, tym samym płynem nasączone by-

ły „bandaże” na klamkach i uchwytach
drzwi. A płyn dezynfekujący przyjemny
w zapachu nie był. Na tę zarazę zmarło tylko kilka osób, co w dużym stopniu
było wynikiem narzuconych ograniczeń,
dyscypliny społecznej i nie ma co ukrywać – strachu przed zarażeniem się. Bardzo wiarygodnie czas tamtej grozy przedstawiony został w filmie „Zaraza”, przypomnianym niedawno przez telewizję.
A do jakiego wydarzenia możemy się
teraz uśmiechnąć? Jeszcze przed koronawirusem na ścianie „Biedronki”, w której robię zakupy pojawiła się reklama,
na której „świeżoznawca” Monika z warszawskiego marketu zachęcała nas do kupowania warzyw. Pomyślałem – pięknie,
ale czemu te warzywa zachwala nam Monika aż z Warszawy? Uśmiech i pogoda
ducha Moniki z tutejszej Biedronki podoba mi się bardziej. Nie minęło zbyt wiele
czasu i ta reklama przysłonięta została
jakąś inną. Potem, już w czasie pandemii, ta nowa reklama została zdjęta i ze
ściany do kupowania świeżych warzyw
znów zachęca nas „świeżoznawca” Monika z Warszawy. Dlaczego akurat o niej
piszę? Otóż mam wciąż w pamięci śpiewaną przed wielu laty przez Mieczysława Czechowicza w Kabarecie Starszych
Panów piosenkę, której słowa brzmią:
„Pani Monika, Monika, Monika,/ To
jest taka muzyka,/ o której skrzypce po
nocach śnią./ A ja walca ‘Domino’ …
Ciąg dalszy może później…
Hubert Owczarek
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Poetyckie spotkania

Z Siekierek do Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Zygmunt Dekiert to
poeta i recenzent z Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Urodził się w
1946 roku w Szamotułach. Jest absolwentem UAM (pedagogika).
Przez wiele lat mieszkał
w Poznaniu, ale pięć lat
temu zmienił swoje otoczenie i obecnie najbliższym mu miejscem są
Siekierki Wielkie.
A miejsce to szczególne,
niezwykłe… To tam bowiem
przez wiele lat działał, a potem zmarł August Wilkowski – pisarz wysokiego lotu,
prozaik, satyryk, krytyk literacki, uczestnik powstania listopadowego. W roku 1832
skazano go na 12 lat twierdzy za zabicie w pojedynku
oficera pruskiego. Przetrwał
i to. Był prezesem honorowym grupy literatów warszawskich zwanej Cechem
Głupców, która ukształtowała się w latach 1844-1845
w salonie Wilkońskich przy
ówczesnej ul. Nowosenatorskiej (obecnie J. Moliera) i

rozpadła w wyniku aresztowań w 1846. Pełnił funkcję
redaktora almanachu grupy
„Dzwon Literacki”. Współpracował z „Dziennikiem Warszawskim”.
August Wilkoński jest zaliczany do najlepszych polskich humorystów głównie
dzięki zbiorowi „Ramoty i
ramotki literackie” (druk
w Bibliotece Warszawskiej
1841-1845 i w „Dzwonie Literackim”). Te ramotki jak
na owe czasy były bardzo
nowatorskie i zdołały zszokować wielu czytelników. Czy
Zygmunta Dekierta można
nazwać spadkobiercą dorobku literackiego Augusta Wilkowskiego? I on bowiem nie
stroni w swych tekstach od
ironii, humoreski, filuternie
mruży oko do czytelnika.
Jakkolwiek by było – rozsądzi to upływ czasu i historia.
Pierwsze wiersze, fraszki i aforyzmy Zygmunta Dekierta powstały w 1998 roku, z chwilą gdy – jak żartuje
sam autor – „siwizna przyprószyła skronie przyszłego
członka Związku Literatów
Polskich”. Od wspomnianego już roku 1998 Zygmunt
Dekiert jest członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka”
(wcześniej – Klub Literacki
CK Zamek w Poznaniu).
Autor należy również do
Klubu Literackiego Nauczycieli Miasta Poznania. Jest
laureatem wielu konkursów
poetyckich, między innymi
zdobywcą pierwszej nagrody
w ogólnopolskim konkursie
– Poznań Poetów (2003). Za
swój debiut prasowy twórca
uważa publikację w „Gaze-

cie Zamkowej” (2003). Zygmunt Dekiert jest także jurorem konkursów poetyckich i
recytatorskich. Wydał pięć
książek poetyckich: „Afrodyta w zapachu tęsknoty”
(2004), „Łza pomarańczy”
(2006), „Dywagacje okazjonalne” (2008), „77 mgnień
słowa” (2010) i „Tak daleko, za krótko” (2017). Wiersze poety, zagościły w wielu
almanachach i antologiach
oraz na łamach krajowej i zagranicznej prasy literackiej.
Utwory tłumaczone na wiele języków. Poeta zaistniał
również biografią w „Who
Is Who w Polsce”. Dane o
poecie znalazły się w „Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polski„ (2018).
Twórca został także uhonorowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.
Żywoty poetów
Patrzysz – Niebo
Dotykasz – Ziemia
Słuchasz – dzwony
Czujesz – radość kwiatów
Smakujesz – owoc smutku
Uciekasz tam
- gdzie było napisane
Powracasz tu
gdzie napisane jest
Słowa niewolą zapisane
Palce – pióro
Litera – sylaba
Wyraz – strofa
Pierś – oddech
Serce – puls
Żyjesz
- bo wiersz tak chce

Dysonans
Spojrzenie
przez zaparowaną szybę
niemą nostalgią doznań
Ten krzyk – to ja
Obecny Słowem
ciszę milczenia unicestwiam
wiersza nasłuchiwaniem
w tobie
we mnie
- w nas
Ukamieniowanie
Kamienie myśli
mchem obrosłe
trwają wilgotną zielenią
melancholii
Sterane wędrówką
natręctwa cudu
przysiadły na rozstajach dróg
łzą szczęśliwości
Brnę
w jędrność spełnienia czerwieni
tamtego pocałunku
Głazu ciężarem
zabijam wyobcowanie
- Słowa
Rozbitek
Żagle w strzępach połamane
wiosła
nie wróżą dalekiego rejsu
Jeśli nie dopłynę do lądu
Słodyczy
w ustach pozostanie słoność
której nie dane było zaistnieć
kryształem
w krtani niemy krzyk rozpaczy
sztormem nadziei – bez powrotu
Opracowała: Anna Kokot

Kultura powraca

Do biblioteki inaczej
Do placówek kulturalnych powraca życie. Pierwszego dnia po
częściowym przywróceniu działalności Biblioteki Raczyńskich przed
jej filią w „Dąbrówce” tworzyły się
kolejki miłośników książek złaknionych dobrej lektury. Przez kilka tygodni nie mogli korzystać z
bibliotecznych zbiorów. Od 18 maja placówka znów otworzyła się dla
wiernych czytelników, jednak pewne ograniczenia nadal obowiązują.
Gmach główny i filie biblioteczne
(poza zlokalizowanymi w placówkach

szkolnych) są czynne od poniedziałku
do piątku w swoich stałych godzinach;
w soboty pozostają nieczynne. Wypożyczający nie będą mieli dostępu do półek z książkami, obowiązuą ich też zaostrzone rygory sanitarne. Możliwy jest
wyłącznie zwrot wypożyczonych książek
oraz odebranie wcześniej zamówionych
telefonicznie lub internetowo.
Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów zostaje przedłużony do 1 czerwca 2020 r. Wstrzymane z dniem 11
marca 2020 r. naliczanie opłat zostanie
z dniem 2 czerwca 2020 r. odblokowane.

Za czas zamknięcia Biblioteki nie będą
pobierane opłaty za przetrzymanie
zbiorów. Opłaty naliczone do 10 marca
2020 r. pozostają w mocy.
W związku z zawieszonym wolnym
dostępem do półek, wypożyczenia realizowane są jedynie w oparciu o zamówienia telefoniczne lub mailowe. Przy
składaniu zamówień należy podać autora i tytuł zamawianych pozycji. Dane te
można znaleźć w katalogu online dostępnym na stronie internetowej www.bracz.
edu.pl. Na niej również szczegółowe informacje o zasadach działania biblioteki.
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Prosto z miasta

Współżycie z chorobotwórczym typem
Nasze pożycie z koronowirusem od początku układało
się kiepsko, a właściwie prawdę mówiąc bardzo źle. Początkowo wydawało się, że tak jak
inne podobne mu osobniki, pojawi się jedynie gdzieś w dalekich krajach i zniknie. Niestety, okazał się bezlitosną bestią
i bezceremonialnie wtargnął w
nasze życie. Żeby chociaż zachowywał się w miarę przyzwoicie, jak na przykład bliska mu
i oswojona już grypa. Z nią to
nawet niekiedy dobrze sobie w
łóżku poleżeć, wypocząć nieco
od roboty i codziennego kieratu. Po paru dniach takiego w
miarę nie groźnego wylegiwania się, to nawet na pofiglowanie może się człowiekowi zebrać. A jak ktoś na takie zbytki
z grypą ochoty nie ma, to się
przeciw niej zaszczepić może i
nic mu ona nie zrobi. No, prawie nic, bo wredna też bywa.
Jak to każdy rodzaj żeński.
HHH
Ale przy tym nowym koronawirusie, to grypka taka swojska już się zrobiła, że da się z
nią jakoś wytrzymać i całkiem
spokojnie można z nią żyć. A
z nim się nie daje. Paskud tajemniczy jest i bardzo złośliwy

oraz zaraźliwy. Nawet nie wiadomo skąd się wziął. Nasz dobry Bóg przecież takiego czegoś stworzyć nie mógł. Co miał
stworzyć, to stworzył w sześć
dni i potem dał już sobie spokój. A koronawirus pojawił
się długo, długo po tamtych
dniach stworzenia. Może wyhodowano go w chińskich lub
innych laboratoriach, a może
po prostu sam się ulągł. Jest
to bardzo możliwe, gdyż złe
rzeczy i zjawiska mają tendencję, co wielokrotnie potwierdzone zostało w historii ludzkości oraz nauce, do samoistnego powstawania i niepohamowanego rozprzestrzeniania się
na naszą zgubę. Dobru to się
raczej nie zdarza. Ono zwykle
rodzi się w bólach i trudach,
na dodatek jest mało zaraźliwe. A może po prostu ludzie
są na nie mało podatni.
HHH
Zjawił się więc taki niewidoczny i nikomu nieznany wirus i od razu wywrócił całe
nasze życie do góry nogami.
Do tej pory zachęcano nas do
spacerów, aktywnego wypoczywania na świeżym powietrzu,
wędrowania i zwiedzania świata, odwiedzania wszelakich

placówek kulturalnych, sportowych i handlowych, no i kupowania w nich czego dusza
zapragnie. Wraz z przybyciem
w nasze progi tego podejrzanego typa zamknięto granice,
galerie, sklepy, szkoły oraz nas
w domach. Taka terapia szokowa uchroniła może przed najgorszym, ale do najprzyjemniejszych zaliczyć ją trudno. Zdobyliśmy wprawdzie nieco nowej wiedzy i umiejętności, czy
jednak koszty tej nauki nie są
nazbyt wysokie?
HHH
Największą rewolucję przeżyły oczywiście dzieciaki, którym zakazano chodzenia do
szkół. Mają one pewne doświadczenia w tym zakresie,
bo w poprzednim roku nie
uczęszczały po nauki z uwagi
na strajk nauczycieli. Współczesnym uczniom to jednak dobrze. Ja przez całe lata mojej
długiej szkolnej edukacji, bo
byłem jej nawet poddawany w
soboty, marzyłem o takich przedłużonych wakacjach. A teraz
mają je co roku. Ciekawe z jakiego powodu uczniowie będą
mieli wolne w przyszłym roku?
Nie mają oni większych problemów ze zdalnym pobieraniem

nauk, bo obsługę smartfonów,
laptopów i wszelakich internatów nauczyli się już w kołysce. To raczej wielu doświadczonych pedagogów wyrosłych
w epoce druku i papieru, ma
większe trudności ze zdalnym
przekazywaniem wiedzy i w
ogóle odnalezieniem się w tej
panoszącej się przez koronawirusa wirtualnej rzeczywistości.
HHH
W przyspieszonym tempie
dociera ona pod strzechy. Urzędy i instytucje na wszelkie sposoby zachęcają do elektronicznego załatwiania spraw. Niekiedy bywa to wygodne, ale
przecież wszystkiego w internecie się jeszcze nie załatwi.
Osobisty kontakt, choćby w
maseczkach bywa nadal niezastąpiony i chyba znacznie przyjemniejszy. Po kilku miesiącach
doświadczania więc współżycia, aczkolwiek na szczęście nie
bezpośredniego z koronawirusem, wnoszę o natychmiastowe
zaprzestanie kontaktów z tym
podstępnym, chorobotwórczym
typem. Dość już się nacierpieliśmy przez niego. Niech sobie
idzie tam, skąd przyszedł.
WIST

Wokół Piątkowa

Kim byli Krywicze?
Ulice Mołdawską i Łużycką łączy inna, o nieco
zaskakującej nazwie: Krywiczańska. Było to jedno z
plemion wschodniosłowiańskich.
Do dziś nie ma pewności
o ich pochodzeniu, na pewno byli jednym z plemion
siewierskich. Istnieją różne
teorie na temat pierwotnego miejsca ich osiedlenia,
przyjmuje się, że zamieszkiwali lewy brzeg Dniepru.
Jednak istnieją teorie sugerujące, że najpierw pojawili się nad Wisłą, lub nad
Niemnem. Ostatecznie, od
VI wieku naszej ery osiedli nad rzekami: Dniepr,
Dźwina, Berezyna, Wielika
i Niemen.
Dzisiaj Krywiczanie są
przede wszystkim obiektem
analiz historyków i etnografów. W ogólnym zarysie za-

pisani są tak. Nazwa ich jest
wywodzona od słowa kriw
– czyli krzywy. Możliwe, że
chodziło o ziemię, ląd. Niewykluczone, że kiedyś na
czele tego ludu stał wódz o
imieniu Kriv – ale nie ma
co do tego pewności. Jak
każdy większy lud tego czasu, kształtowali swoją tożsamość w trakcie wędrówki,
szukania swojego miejsca
stałego zasiedlenia (co na
to pani Olga Tokarczuk?).
Oni akurat wyodrębnili trzy
grupy plemienne: północną
pskowską, wschodnią smoleńską i zachodnią, czyli
połocką. Pskowianie osiedli
nad Wieliką, górną Dźwiną
i Jeziorem Pskowskim. Ich
stolicą był Izborsk rządzony
przez Truwora, brata Ruryka. Od 1036 roku byli w granicach Nowogrodu Wielkiego. Smoleńszczanie osiedli

nad górną Wołgą, Dźwiną i
Dnieprem. Kiedyś mieszkali tam Bałtowie, ale zostali
wyparci przez Krywiczów,
którzy założyli Smoleńsk,
Orszę (znane z późniejszej
historii państwa moskiewskiego) oraz Kopyś i Toropiec. Na miejscu zajmowanym niegdyś przez Bałtów,
pod koniec X wieku w środkowym dorzeczu Dźwiny założono księstwo połockie.
Natomiast
bardziej
skomplikowana sprawa była z połocczanami. Zaczęli
się osiedlać w wiekach VII
– VIII i podlegali Kaganatowi Chazarskiemu. Prowadzili wojny z ruskim księciem Olegiem, który ostatecznie ich pokonał i w 885
roku podporządkował Rusi
Kijowskiej.
Ostatni raz o Krywiczach mowa jest w źródłach

z 1162 roku, w znaczeniu
książąt połockich.
Z oczywistych względach
ślady o ich istnieniu, języku i
tradycjach przetrwały w tradycji Finów i Łotyszy, w używanych tam językach z grupy ugrofińskiej (przypomnijmy: do grupy ugrofińskiej
należy też język węgierski).
Krywicze swoich zmarłych grzebali w podłużnych
kurhanach o wymiarach 50
na 7 metrów, wysokości
około 1 metra. Spoczywały
tam prochy kilkunastu osób
– członków rodziny, razem
z niezbędnymi przedmiotami codziennego użytku. Od
mniej więcej IX wieku Krywicze zaczęli chować zmarłych indywidualnie, czasami
też w indywidualnych kurhanach. Obyczaj ten przetrwał do XIII wieku.
Marek Rezler
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Z pomocą nie tylko seniorom

Dla ciała, ducha i… rozrywki
Koronawirus szczególnie daje się we znaki seniorom. Ze
wsparciem dla nich spieszą więc
różne organizacje i samorządy. Przedstawiamy przegląd różnych form pomocy skierowanych
przede wszystkim dla osób w
kwiecie wieku.
Miasto Poznań na czas walki z
pandemią uruchomiło usługę „Zakupy dla seniorów”. Jest to bezpłatne
wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Pomoc obejmuje zakup leków (na podstawie recepty), żywności oraz środków czystości. Koszt zamówionych zakupów
nie może przekroczyć kwoty 200 zł.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Poznań
Kontakt: tel. 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w g. 7.30–20.
Usługami Pakietu Poznań Viva
Senior, z których można w tej chwili
skorzystać, są: „Taksówka dla Seniora” (dla osób w wieku 70+ z widoczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie z komunikacji
miejskiej lub dla osób w wieku 80+),
„Miejska Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego” (dla osób w wieku
70+) oraz „Sprzątanie nagrobków”
(dla osób w wieku 80+). Pozostałe
usługi nie działają. Żeby skorzystać
z taksówki, należy zadzwonić pod
numer 22 43 900 50, z wypożyczalni oraz sprzątania nagrobków – na
miejską infolinię Poznań Kontakt 61
646 33 44.
Telefon Serdeczności
Na szczególną uwagę zasługuje nowa usługa dla seniorów – „Telefon Serdeczności”. Starsze osoby,
którym doskwiera izolacja i chciałyby z kimś porozmawiać, mogą zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czekać będzie
rozmówca gotowy do pomocy. „Telefon Serdeczności” 691 870 091 ma
przeciwdziałać samotności wśród
osób starszych w trudnym okresie
pandemii. Czynny jest od poniedziałku do piątku w g. 12–20. Obsługują go pracownicy Zespołu Dziennych
Domów Pomocy, którzy na co dzień
współpracują z seniorami, znają ich
problemy, są gotowi do udzielenia
wsparcia i przydatnych informacji
przez telefon. Seniorzy mogą w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami Centrum Inicjatyw Senioralnych od poniedziałku do piątku w
g. 8–16, aby uzyskać informacje m.
in. o dostępnej ofercie miasta, wsparciu osób starszych oraz koordynowanej przez CIS akcji Senior w Domu.

Obiad z dostawą
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, której wolontariusze aktywnie uczestniczą w akcji „Zakupy dla
seniora”, uruchomiła nową formę
wsparcia seniorów - mogą oni zamówić obiad z dostawą do domu. Posiłki przygotowywane są przez bar Caritas, a ich ceny - przystępne.
Każdy Senior może zamówić
obiad z darmową dostawą do domu. W menu pojawiają się m.in. zupy, pierogi, naleśniki, dania mięsne
w zestawie z ziemniakami i surówką. Posiłki przygotowywane są przez
Bar Caritas, a ich ceny dostosowano
na każdą kieszeń. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 61 835 68 94. Obiady rozwożone są od poniedziałku do piątku w
godzinach 13-14. Każde zamówienie
złożone do godz. 10 dostarczone będzie tego samego dnia.
Obiady na kółkach
Działająca na Piątkowie Fundacja
Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA
wspólnie z bistro Zielona Kuchnia
prowadzi projekt „Obiady na kółkach dla seniora”. Specjalna oferta
dla osób starszych mieszkających w
Poznaniu w dzielnicach: Piątkowo,
Podolany, Sołacz, Winogrady oraz
w Suchym Lesie.
Zdrowy, smaczny, odpowiednio
zbilansowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb dwudaniowy
obiad zostanie dostarczony bezpośrednio do domu seniora. Koszt
obiadu z dowozem wynosi 17 złotych. Szczegółowe informacje na:
https://zielonakuchnia.com.pl/#obiad-dla-seniora; www.fundacjaama.
pl lub telefonicznie: 691 778 932; od
9.00 do 16.00.
Przeciw przemocy
W Poznaniu działają instytucje
i organizacje, które cały czas udzielają wsparcia osobom narażonym na
różne formy przemocy. Pomoc dotyczy postępowania prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.
Punkt Interwencji Kryzysowej:
tel. 61 835 48 65 lub 61 835 48 66
(całodobowo 7 dni w tygodniu).
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: tel.
539 106 106 (poniedziałek–sobota
w g. 8–20) lub 786 160 100 (poniedziałek–sobota w g. 20–8, niedziele i święta).
Fundacja Dziecko w Centrum: tel.
888 08 05 08 lub fundacja@dzieckowcentrum.org.
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej: tel. 61 22 11 112 (po-

niedziałek w g. 16–20, wtorek w g.
12–16, środy w g. 16–20, czwartek
w g. 16–20, piątek w g. 8–12) lub
fundacja@pcps.pl.
Dość przemocy – punkt konsultacyjny dla doświadczających przemocy: tel. 510 009 603 (poniedziałek–
piątek w g. 17–20) lub doscprzemocy@fundacjarestart.com.
Zespoły Wsparcia Konsultacyjnego (poniedziałek w g. 7.30–16.30,
wtorek–czwartek w g. 7.30–15.30,
piątek w g. 7.30–15):tel. 61 878 57
61 (Grunwald); tel. 61 840 23 09 (Jeżyce); tel. 61 872 36 14 (Nowe Miasto); tel. 61 878 18 65 (Stare Miasto); tel. 61 878 19 16 (Wilda).
Wsparcie duchowe
Jeśli w tym szczególnym czasie
odczuwasz niepokój i bezradność,
możesz zadzwonić i porozmawiać ze
specjalistami. Stowarzyszenie Mali
Bracia Ubogich: tel. 22 635 09 54,
czynny od poniedziałku do piątku
w g. 17–20.
Projekt Fifna, Fundacja Serdecznik: tel. 606 954 107, zapisy we
wtorki esemesowo lub telefonicznie
w g. 10–13, konsultacje w poniedziałek w g. 11–18.
Miejskie Centrum Interwencji
Kryzysowej: Telefon Zaufania: tel. 61
192 88 lub 61 835 49 04, od poniedziałku do piątku w g. 19–7, w soboty od g. 15 nieprzerwanie do poniedziałku do g. 7 (w dni świąteczne całą dobę).
Telefon Serdeczności, linia dla seniorów, którym doskwiera izolacja i
samotność w związku z epidemią, tel.
691 870 091, czynny od poniedziałku do piątku w g. 12-20.
Fundacja ReStart: tel. 510 009
603 (wsparcie informacyjno-terapeutyczne), czynny od poniedziałku do
piątku w g. 17–20 (w środy, czwartki i piątki w g. 17–19 wsparcie w
kierunku obniżania napięć), doscprzemocy@fundacja restart.com.
Katolicki Telefon Zaufania w Poznaniu: tel. 61 865 10 00, czynny
codziennie w g. 17–21.30. Katolicki Telefon Zaufania Nadzieja: tel.
58 380 21 41, czynny od poniedziałku do soboty w g. 17–21. Infolinia
„Ksiądz na sygnale”: tel. 61 102 00
00, czynna przez cały tydzień, w g.
10–12 oraz 17–20.
Telefon Pogadania: Dzwoniąc pod
bezpłatny numer, można porozmawiać z wolontariuszami na zwykłe,
codzienne tematy, tel. 800 012 005,
codziennie w g. 15–20.
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– Grażyna, znowu kurczak na obiad? Pióra mi
wyrosną!

SYMBOL
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Na zakończenie tego roku szkolnego to nauczyciele
przyniosą kwiaty rodzicom.
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Kupiłem cukier i drożdże. W weekend z sąsiadem spróbujemy wynaleźć
szczepionkę przeciw koronawirusowi.
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– Wolisz wołowinę i rogi?
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– Panie doktorze, czy są
już moje wyniki? Umieram
z ciekawości.
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– No, nie do końca z ciekawości…
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Rozwiązanie krzyżówki nr 5:
Zostajemy w domach

WYSTĘP
PO
OWACJI

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). Wprawdzie latoś insze będą wakacje i całkie lato, ale
zaś ino aż tak się nie denerwuj, jesteś szportowny szczun i zez wirusami, babami
oraz wszelkimi kłopotami akuratnie se poradzisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez brynczenia i stalowania, ale zaś z większym szwungiem zabieraj się do roboty a bejmy same skapną. Jak trochę pomyślisz i pochapiesz, to chybko uzorgujesz ich całką wuchtę.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn prawie letni skwar i żar we łbie masz ino wuchtę
głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie zbytnio się nie staluj i frechownie se
z wiarą nie poczynaj bo ino poruty narobisz.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą, zwłaszcza siedząc razem w chałupie,
trza dobrze żyć. Nie borchaj się więc na szczunów czy kejtra. To nic, że trochę
poszuszwolą, ale zaś jest wesoło i całkiem fest.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez borchania i brynczenia na szefów wew robocie nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza chapać
i baczyć żeby se jakiej poruty nie narobić.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i machnij ręką na kolejne wirusy, minusy i fusy wew robocie. Jakoś to będzie a zamiast brynczeć pobubraj zez famułą,
polofruj i lajsnij se jaki nowy ancug z westką.

RAK (22.06 - 22.07). Po siedzeniu wew chałupie plożyć będzie choćby mały
wygib zez famułą lub starą eką. Ino zaś na słonyszku i balangach uważaj żebyś
wuchty bejmów nie przepynkał.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na prawdziwą wakacyjną labę i słodkie nygusowanie nad wodą przyjdzie pewnie latoś nieco poczekać. Ale zaś pomyśl
o jakim weekendowym wygibie na działkę ze starą eką.

LEW (23.07 - 22.08). Zdalne chapanie i realne wypoczywanie to najlepszy czas
na porzundki wew chałupie. Dyrdony i insze klamoty najlepiej wyćpnąć na gemyle, a do odnowionych izb lajsnać nowe meble.

WODNIK (21.01 - 20.02). To nie jest czas na nygusowanie, mymłanie i borchanie. Zez wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny szczun,
masz wiela ﬁfnych pomysłów i dasz se radę.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew najbliższe tygodnie przyjdzie ci chapać za dwóch
abo i trzech kumpli, ale zaś potem zez nabitą kabzą bejmów będziesz se mógł
leżeć odłogiem abo nawet nieco polofrować.

RYBY (21.02 - 20.03). Zamiast nygusowania, wystawiania kalafy na słonyszko abo glapienia się wew telewizję lepiej weź się ze szwungiem do chapania
w ogródku abo porzundków we chałupie.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. Bplesława Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 61 822 78 57. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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„Lubczyk” zaprasza
Wspaniałej atmosfery poznańskiego Starego Rynku
można doświadczyć w restauracji „Lubczyk” działającej
w pawilonie 110 na os. Bolesława Chrobrego. Wchodzących wita bowiem rozległa pełna letnich kolorów panorama ratusza i staromiejskich kamienic rozciągająca się na
jednej ze ścian lokalu.

Restauracja oferuje bogaty wybór dań. Zawsze smacznych, świeżych i zachowujących domowy smak. Potrawy
oferowane są także na wynos, można je zamówić na określoną godzinę i odebrać.
Przestronny, nowocześnie zaaranżowany lokal dysponuje 60 miejscami i oferuje szerokie możliwości urządzania zgodnie z wszelkimi zasadami antykoronawirusowymi:
● przyjęć rodzinnych i towarzyskich, także tanecznych
● chrzcin, imienin i urodzin
● ślubów i rocznic
Lokal otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godz. 12.30 – 17.00,
a przyjęcia organizowane są przez 7dni/24h.
lubczykpiatkowo
tel. 601 226 264

Administracja os. Chrobrego i Klub Osiedlowy
Przyjaciele zapraszają do udziału w:

KONKURSIE NA KRÓTKĄ
FORMĘ LITERACKĄ PT.
"WSPOMNIENIE Z
OSIEDLA"
Tekst może dotyczyć codzienności w kwarantannie
lub refleksji na jej temat, odnosić się do niedalekiej
przeszłości lub czasów młodości. Zapraszamy do
udziału seniorki/ów i dorosłych (18+). Forma dowolna:
opowiadanie, wiersz, tekst piosenki, max 1,5 strony A4
(3000 znaków).
Przyznamy 10 nagród w postaci bonów do Empiku.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2020.
Informacje: 609008986
Zgłoszenia: OBCHklub@gmail.com
Seniorów nie korzystających z e-maila zapraszamy
do telefonicznego odczytu.

16

ECHO 5-6/298-299 (XXIII)

Konkurs KOiR dla miłośników wypraw dalekich i bliskich

Wszystkie skarby Żurawińca i… osiedli

Na spacer o każdej
porze roku najlepiej wybrać się do Żurawińca.
Nawet w okresie koronawirusowych ograniczeń
cieszy się on powodzeniem wśród miłośników
pieszych i rowerowych
wędrówek. 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.
Alejkami wiodącymi przez
serce rezerwatu wędrowali
także członkowie Klubu Odkrywców i Reporterów. Chociaż podróżowanie jest obecnie ograniczone warto przejrzeć filmy i zdjęcia z poprzednich eskapad lub wykonać nowe z wędrówek pomiędzy blokami czy po poznańskich parkach i najciekawszymi podzielić się z innymi. KOiR zapra-

sza więc do nadsyłania zdjęć
i krótkich filmików z takich
eskapad na adres echopiatkowa@o2.pl. Najlepsze zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas kolejnych spotkań klubu już w realu. Czekamy na „wirusofoty”, choćby z
wypraw do Żurawińca, który
kryje wiele tajemnic.
Jeszcze niedawno ta enklawa zieleni była zagrożona
unicestwieniem. Groziło jej
zadeptanie i zaśmiecenie, a
przede wszystkim wyschnięcie z uwagi na niedostatek
wody. Właśnie dla ochrony
zespołu roślinności torfowiskowej został utworzony
w 1959 Rezerwat Przyrody Żurawiniec. Porasta ona
niespełna półtora hektara
rynny polodowcowej, z niewielkim jeziorkiem. Obszar
rezerwatu uległ w ostatnich latach znacznej degradacji. Przyczynili się do
niej okoliczni mieszkańcy
oraz przede wszystkim zakłócenie stosunków wodnych spowodowane liczny-

mi inwestycjami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu. Większość cennych
przyrodniczo roślin, jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, gwiazdnica bagienna, bobrek czy turzyca
i mchy torfowe zanikła, ale
niektóre się ostały, jak np.

prawdziwe centrum rekreacyjne, z dobrze wyposażonymi boiskami oraz atrakcyjnym placem zabaw.
Wszystko więc wskazuje, że toczona przez poprzednie lata batalia społeczników o uratowanie Żurawińca zakończyła się suk-

siedmiopalecznik błotny czy
wąkrota zwyczajna.
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
przybywa kaczek oraz innego ptactwa. Pięknieje także
najbliższe otoczenie lasku,
zwłaszcza od strony ul. Jasna Rola, gdzie powstało

cesem. W przyszłości ma on
stanowić, wraz z rezerwatem meteorytowym oraz górami Moraską i Dziewiczą,
ważny element Geoparku
tworzonego przez naukowców z pobliskiego UAM.
Popularność
Żurawińca
stanowi jednak nadal spore
zagrożenie dla jego przyszłości. Jest on bowiem
zadeptywany i zaśmiecany
przez coraz liczniej zaglądających do niego okolicznych mieszkańców oraz ich
czworonożnych pupilów. Powinni oni dołożyć starań by
uchronić tę niewielką ale
cenną przyrodniczo leśną
ostoję pośród śródmiejskiej
zabudowy.(i)

