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Wygodniej i bezpieczniej 
Układanie
asfaltowego dywaniku 

Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych 
znacznie ułatwiło życie poruszającym się na wózkach 
a także… rowerzystom. Z uwagi na brak wyznaczo-
nych ścieżek dla nich często korzystają oni z chodni-
ków, chociaż jest to niezgodne z przepisami. Ale bez-
pieczeństwo i wygoda okazują się ważniejsze. Zresztą 
aż tak wielkiego ruchu na chodnikach nie ma, żeby 
nie mogli się na nich pomieścić piesi oraz miłośnicy 
jednośladów. Jednak pomyślano także o nich i moder-
nizowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Mieszka 
I. Usuwana jest pozbrukowa kostka i utwardzana na-
wierzchnia.  Po ułożonym na niej nowym asfaltowym 
dywaniku rowerzystom będzie z pewnością jeździć się 
wygodniej i bezpieczniej.
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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

NAPRAWY BIEŻĄCE
SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE DO 3,5T

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

GEOMETRIA KÓŁ 3D
NAPRAWA KLIMATYZACJI

SERWIS OGUMIENIA

UL. SYROKOMLI 8, 60-681
POZNAŃ / PIĄTKOWO

TEL. 514-989-614

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 na wykonanie robót termomodernizacyjnych i remont 
posadzek loggii budynku nr 24 w osiedlu Bolesława 

Śmiałego, należącego do zasobów Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681. 

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020 r. 
Wysokość wadium: 40.000 zł. 

Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu okre-
ślone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”. 

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarzą-
du PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 100 zł) 
60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00 do 14:00. 

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do skła-
dania ofert, w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godziny 10:00, w 
kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chro-
brego 117, 60-681 Poznań. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godzinie 12:00, 
w Zarządzie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobre-
go 117, sala 40. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie prze-
targu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowa-
dzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w 
Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
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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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza 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 

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

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

 KUPIĘ MIESZKANIE
1-2 pokoje

prywatnie/bez pośrednika/za gotówkę

Tel. 792 290 377

PILNIE!

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.

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

PUNKT  PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych

w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt  9.00-17.00 

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu
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Powstaje ul. Nowonaramowicka

S. Mikołajczyk patronem nowej trasy

Z rozmachem rozpoczęto wresz-
cie przebudowę ul. Naramowickiej 
związaną z budową linii tramwajo-
wej. Na jej skrzyżowaniu z ul. Le-
chicką powstanie wielki bezkolizyj-
ny węzeł komunikacyjny stanowią-
cy także początek nowej trasy No-
wonaramowickiej, która ma połą-
czyć północne rejony z kampusem 
na Morasku oraz osiedlami w Nara-
mowicach, Umultowie i Radojewie 
z centrum miasta. Powstająca arte-
ria winna otrzymać godnego patro-
na. Apeluję by został nim Stanisław 
Mikołajczyk, wybitny polityk, rodo-
wity Wielkopolanin i były mieszka-
niec Poznania.

Ulice S. Mikołajczyka, premiera pol-
skiego rządu i zasłużonego działacza lu-
dowego są  w Warszawie, Krakowie czy 
Wrocławiu. A także w większości innych 
polskich miejscowości. Nie ma jej jednak 
w Poznaniu. Mieście, z którym był naj-
bardziej związany i w którym rozpoczy-
nał swą wielką karierę polityczną. Od 
chłopa do premiera. Zapowiedzią jego 
wielkich dokonań było wybranie go w 
1936 r. na prezesa Wielkopolskiego To-
warzystwa Kółek Rolniczych, szacow-
nej instytucji kierowanej do tamtej po-
ry przez zasłużonych ziemian.  

Władze Poznania potrafiły uhonoro-
wać innego wielkiego przywódcę chłop-
skiego, przedwojennego trzykrotnego 
premiera Wincentego Witosa, który 
jest patronem ważnej trasy. Potrafiły 
też docenić zasługi wybitnego działa-
cza politycznego na obczyźnie, a potem 
przez lata wyklętego w kraju Tadeusza 
Nowaka-Jeziorańskiego. I chwała im za 
to. Trudno jednak pojąć dlaczego do tej 
pory w stolicy Wielkopolski, mieście w 
którym S. Mikołajczyk zbudował swój 
dom przy ul. Promienistej i przez lata 
mieszkał w nim z rodziną, w którym 
przewodził Wielkopolskiemu Związkowi 
Młodzieży Wiejskiej, a potem Wielko-

polskiej Izbie Rolniczej i Wielkopolskie-
mu Towarzystwu Kółek Rolniczych nie 
ma on swojej ulicy. Tym bardziej dziw-
ne, że Poznań aspiruje do miana stolicy 
polskiej myśli zachodniej,  a właśnie S. 
Mikołajczyk, jeden z najwybitniejszych 
synów Ziemi Wielkopolskiej i jeden z 
czołowych polityków polskich XX wie-
ku położył szczególne zasługi dla opar-
cia zachodniej granicy kraju na Odrze 
i Nysie. W lipcu 1939 r. pisał proroczo 
w „Zielonym Sztandarze” – „póki gra-
nice Polski nie dotkną Odry, nie obej-
mą Prus Wschodnich i nie zniosą fik-
cji wolnego miasta (tj. Gdańska) – Pol-
ska spokoju mieć nie będzie”. W osią-
gnięciu tego celu miał istotne zasługi, 
zwłaszcza podczas konferencji pokojowej 
w Poczdamie.

Można powiedzieć, że w Poznaniu 
jest już jego pomnik. Wzniesiony sta-
raniem działaczy Towarzystwa im. S. 
Mikołajczyka przy znaczącym wsparciu 
byłego wojewody wielkopolskiego Wło-
dzimierza Łęckiego stoi przed siedzi-
bą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego przy Al. Niepodległości. Pomnik 
oraz mauzoleum S. Mikołajczyka i jego 
żony Cecylii z Ignasiaków na  Cmenta-
rzu Zasłużonych  nie powinny być żad-
nym usprawiedliwieniem dla nieobecno-
ści ulicy jego imienia w Poznaniu. W 
naszym mieście wiele wybitnych postaci 
ma pomniki oraz ulice i place. Na takie 
honory zasługują  nie tylko Cyryl Rataj-
ski czy Hipolit Cegielski  ale z pewno-
ścią także S. Mikołajczyk.

Chociaż jemu odzyskiwanie należ-
nego miejsca w polskiej historii i świa-
domości narodowej przychodzi jednak 
szczególnie trudno. Przez lata dla PRL-
-owskiej propagandy był wrogiem nu-
mer jeden. Miał też wielu przeciwni-
ków wśród londyńskich polityków, dla 
których  realistyczna polityka S. Miko-
łajczyka była nie do zaakceptowania. 

A przecież jako jeden z nielicznych 

polityków na uchodźstwie dostrzegał 
konieczność istotnych reform w powo-
jennej Polsce i utrzymywania dobrych 
stosunków zarówno z mocarstwami za-
chodnimi jak i Związkiem Radzieckim, 
przy zachowaniu suwerenności i demo-
kracji. W latach 1944-47 historia dzia-
ła się szybko. Zwycięskie mocarstwa na 
nowo kreśliły mapę powojennej Europy. 
S. Mikołajczyk jako premier rządu lon-
dyńskiego, potem członek Tymczasowe-
go Rządu Jedności Narodowej  w kraju 
miał w tym znaczący udział. Jego trud-
na decyzja o złożeniu dymisji w rządzie 
na uchodźstwie i  powrocie do zniszczo-
nej wojną Polski, ledwo co wyzwolonej 
spod okupacji niemieckiej a już zagro-
żonej okupacją sowiecką, uchroniła kraj 
przed wybuchem wojny domowej. Pró-
ba walki metodami demokratycznymi 
z komunistyczną dominacją zakończyła 
się klęską, choć jak wskazują ujawnia-
ne obecnie prawdziwe wyniki ówczesne-
go referendum i wyborów, to właśnie S. 
Mikołajczyk i kierowane przez niego Pol-
skie Stronnictwo Ludowe byli ich fak-
tycznymi zwycięzcami. Prawdziwe wyni-
ki wyborów nikogo wówczas jednak nie 
obchodziły. Nowa władza wsparta ra-
dzieckimi czołgami postawiła na swoim. 

S. Mikołajczyk nie ugiął się przed 
nią. Pozostał wierny swym poglądom 
i przekonaniom. Rozumiał, że wszyscy 
Polacy nie mogą wyjechać na zachód, że 
muszą żyć  i pracować w kraju. Jednak 
zawsze wierzył w demokrację i nawoły-
wał do przestrzegania jej zasad. Zawsze 
wierzył w Polskę i jej wiernie służył.  

Taka postawa doprowadziła do odzy-
skania wolności i demokracji. Doceńmy 
więc w S. Mikołajczyku, nie tylko poli-
tyka i przywódcę ale także prekursora 
polskiej drogi do wolności. On pierw-
szy podjął próbę przeciwstawienia się 
komunistycznemu zagrożeniu poprzez 
wykorzystanie demokratycznych metod. 
Przegrał. Podobnie jak pierwsza Solidar-
ność w 1981 r. Jednak rzucony wówczas 
zasiew wolności, wiara w siłę demokra-
cji zatriumfowała po latach.    

Dzisiaj władze Poznania mają niepo-
wtarzalną okazję uhonorowania S. Mi-
kołajczyka poprzez nazwanie jego imie-
niem ważnej trasy komunikacyjnej. Moż-
na to uczynić rzetelnie, po gospodarsku 
i po wielkopolsku. Bez zbędnych kosztów 
i potrzeby zmian w adresach mieszkań-
ców i firm, co zawsze wywołuje prote-
sty. Powstająca właśnie ul. Nowonara-
mowicka  dla rozbudowującego się na 
północ miasta, dla mieszkańców  wyra-
stających tam osiedli mieszkaniowych 
oraz studentów kampusu uniwersytec-
kiego będzie niezwykle ważną arterią. 
Właśnie ona może i powinna być na-
zwana ul. S. Mikołajczyka. (i) 
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Wokół Piątkowskiego 
Centrum Kultury „Dą-
brówka” od dłuższego 
czasu trwają ożywione 
dyskusje. Bezsporne jest, 
że obiekt wymaga grun-
townego remontu, jednak 
zdecydować o jego prze-
prowadzeniu a zwłasz-
cza planowanym zakresie 
prac nie jest łatwo. 

Rozważano różne warian-
ty. Mniej i bardziej gruntow-
nego remontu, a nawet zbu-
rzenia istniejącego budynku 
i wzniesienia w tym miej-
scu nowoczesnego obiektu 
łączącego funkcje kultural-
ne z mieszkalno-usługowy-
mi. Miejskie władze sformu-
łowały jednak takie warun-
ki, które w znaczący sposób 
podniosłyby koszty przed-

sięwzięcia. Dlatego Zarząd 
Spółdzielni zrezygnował z 
tej koncepcji. Pozostało za-
tem przeprowadzenie kom-
pleksowej modernizacji bu-
dynku, w którym od kilku-
dziesięciu lat bije kultural-
ne serce Piątkowa. Przepro-
wadzone analizy techniczne 
i ekonomiczne wykazały, że 
jest to skomplikowane i kosz-
towne przedsięwzięcie, ale 
trzeba je przeprowadzić by 
„Dąbrówka” dalej mogła słu-
żyć mieszkańcom Piątkowa.

Podjęte już zostały, o 
czym świadczą widoczne z 
zewnątrz wykopki, wstępne 
prace przygotowujące obiekt 
do modernizacji. Zdemonto-
wano m. in. urządzenia wen-
tylatorni. Natomiast wyko-
nawcę zasadniczych prac mo-

dernizacyjnych zdecydowano 
wyłonić w przetargu. Z jego 
ogłoszeniem wiązano spore 
nadzieje, jednak żadna z firm 
budowlanych się nie zgłosiła. 
Nie wpłynęła żadna oferta. 

Wokół przyszłości budynku 
znów więc zapewne rozgorze-
ją dyskusje. A czas płynie i 
stan techniczny kilkudziesię-
cioletniego obiektu ulega po-
gorszeniu. 

PST, autobusem czy pociągiem 

Kolejowe stacje na Piątkowie

Przetarg bez ofert 

Nie ma chętnych do remontu „Dąbrówki”?

Z prezydenckiego programu 
budowy w kraju 200 przystan-
ków kolejowych mają szansę sko-
rzystać także mieszkańcy piąt-
kowskich osiedli mieszkaniowych. 
Wśród ujętych w nim  nowych 
obiektów znalazły się bowiem 
m.in. stacje Naramowice i Poznań-
-Uniwersytet. Trwają jeszcze sta-
rania o włączenie do programu 
stacji Suchy Las i może Piątko-
wo, chociaż taka stacja towarowa 
przez lata istniała.

Nowe przystanki mają powstać na 
oddanej w latach siedemdziesiątych i 
niedawno zmodernizowanej kolejowej 
obwodnicy Poznania łączącej leżący 
na wschodnich krańcach miasta wę-
zeł Zieliniec z trasą kolejową Poznań- 
Szczecin. Prowadzi ona wzdłuż północ-
nych granic osiedli Stefana Batorego 
oraz Jana III Sobieskiego i oddziela 
obszar Piątkowa od uniwersyteckiego 
kampusu na Morasku. Przez lata wy-
korzystywano ją jedynie do transpor-
tu towarowego i przejeżdżające nią 

długie składy rzeczywiście oddzielały 
te tereny. Zbudowanie przystanków i 
włączenie towarowej trasy do sieci ko-
lejowych połączeń osobowych sprawi, 
że linia kolejowa będzie łączyć różne 
rejony poznańskiej aglomeracji. 

O szerszym wykorzystaniu linii ko-
lejowych, które przebiegają przez Po-
znań w różnych kierunkach i łączą się 
na dworcu głównym, dla usprawnienia 
komunikacji miejskiej mówi się od lat. 
Były mniej i bardziej udane plany two-
rzenia nowych stacji czy budowy kole-
jowych łączników na Jeżyce i Ławicę a 
nawet budowy nadziemnej kolejki na 
lotnisko. Jednak niewiele do tej pory 
z tego wynikło. Obecny program prze-
widuje, że w ciągu ośmiu lat zbudowa-
nych zostanie w kraju 200 przystan-
ków i na realizację tych zadań prze-
widziano ponad 6,5 mld zł. Inwesty-
cje kolejowe stanowią ważny element 
działań rządu i przedstawiony plan ma 
wreszcie szansę doczekać się realiza-
cji. Tym bardziej że wydaje się on w 
pełni uzasadniony i realistyczny. 

Niedługo mieszkańcy spółdziel-
czych budynków oraz studenci i wykła-
dowcy z pobliskiego kampusu UAM, 
którzy do tej pory mogli jedynie narze-
kać na uciążliwe niekiedy sąsiedztwo 
hałasujących pociągów towarowych, 
będą mieli możliwość skorzystania z 
kolejowych połączeń. Do śródmieścia 
będzie można dojechać nie tylko „Pest-
ką” czy autobusem ale równie szybko 
i wygodnie pociągiem. (i) 
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Os. Jana III Sobieskiego

Dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców

Remonty i planowane przedsię-
wzięcia inwestycyjne nabierają roz-
machu na os. Jana III Sobieskiego. 
Po kilkutygodniowym wstrzymaniu 
robót znów są one kontynuowane, 
choć reżim sanitarnym musi być 
przestrzegany. Ruszyła wymiana 
wodomierzy, a w lipcu i sierpniu 
remontowane będą parkingi przy 
budynku 16, od ul. Stróżyńskiego 
oraz przy szczycie budynku 22 F.

-Nie ma co ukrywać, odgórne wpro-
wadzenie ostrych ograniczeń, zamknię-
cie szkół i wielu zakładów usługowych 
wprowadziło pewne obawy i pojawiło 
się wiele niewiadomych. Mieszkańcy 
mieli pozostać w domach i większość 
tak uczyniła. Ale przecież ktoś musiał 
zadbać o właściwe utrzymanie tych do-
mów. Pracownicy administracji osiedla 
musieli więc należycie wykonywać swoje 
obowiązki. Od pierwszych dni naszym 
priorytetem było zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańcom, dla-
tego przystąpiliśmy do dezynfekowania 
powierzchni poręczy schodów, klamek, 
przycisków w windach i domofonach. Zo-
stały również zamknięte i zabezpieczo-
ne place zabaw, boiska i plenerowe si-
łownie, natomiast zgodnie z przepisami 
otwarte zostały zasieki śmietnikowe dla 

uniknięcia konieczności dotykania kla-
mek. Zadbaliśmy również o bezpieczeń-
stwo pracowników zapewniając im środ-
ki do dezynfekcji oraz maseczki i przy-
łbice – mówi  Maciej Delikta, kierownik 
Administracji os. Jana III Sobieskiego.

Na klatkach schodowych wywieszo-
no komunikaty zwracające uwagę miesz-
kańców na kwestie dewastacji pomiesz-
czeń wspólnych oraz niewłaściwego 
użytkowania sieci kanalizacyjnej. Nieste-
ty, doszło do przypadków jej zatkania i 
awarię trzeba było usuwać przestrzega-

jąc ostrych zasad sanitarnych. Nie lada 
problem mieli lokatorzy budynku 26, w 
którym rzadko użytkowane w czas pan-
demii windy zawłaszczył pewien włóczę-
ga. W jednaj kabinie urządził sobie sy-
pialnię, a w drugiej toaletę. Rozmowy i 
interwencje mieszkańców a nawet służb 
miejskich długo nie przynosiły rezulta-
tu, dopiero podjęty przez kierownika ad-
ministracji nadzór w godzinach nocnych 
doprowadził do rozwiązania problemu.

Wprowadzone na okres pandemii 
ograniczenia uderzyły w dzierżawców 
osiedlowych lokali użytkowych. Jest ich 
około stu i wpływy z tytułu wnoszonych 
przez nich opłat czynszowych mają istot-
ne znaczenie dla budżetu osiedla. Wielu 

z nich musiało niemal z dnia na dzień 
zawiesić działalność i zdecydowało się 
wystąpić do władz spółdzielni o zmniej-
szenie czynszu. Chcąc wspomóc miej-
scowych przedsiębiorców administracja 
osiedla postanowiła przeprowadzić akcję 
promującą ich działalność pod hasłem 
„Zakupy, proszę Pani, to ja u siebie, na 
Sobieskiego robię”. Własnymi siłami 
przygotowano plakaty, są w wielu miej-
scach osiedla a także na str. 15 „Echa”, 
oraz informator handlowo-usługowy za-
wierający spis wszystkich dzierżawców 
spółdzielczych lokali i rodzaj oferowa-
nych usług. Dostępny jest on także na 
stronie internetowej PSM.

Czas zamknięcia placów zabaw wy-
korzystano na ich przegląd i naprawy. 
Pojawiły się wygodne i solidne trzy ha-
maki, które od pierwszej chwili zyskały 
dużą popularność a także okazała wie-
lostanowiskowa huśtawka. Korzystają 
z niej młodsi i starsi, jednak jak świad-
czą porozrzucane niekiedy wokół niej 
śmieci nie wszyscy pamiętają o zasa-
dach dobrego wychowania. Miłośnikom 
huśtania w każdym wieku warto więc 
przypomnieć, że nie wolno po sobie po-
zostawiać śmieci. 

A właśnie do dbałości o porządek i 
zieleń administracja osiedla przykłada 
szczególnie wiele uwagi. Zadbane trawni-
ki, dorodne drzewa i krzewy oraz rozkwi-
tające wszelkimi kolorami klomby kwia-
tów cieszą oko w wielu zakątkach. Chlu-
bą są także kwietne łąki, które zyskały 
uznanie mieszkańców oraz… owadów i 
dlatego zdecydowano utworzyć kolejną.

W tym roku nie odbyły się na Sobie-
skiego tradycyjne Dni Piątkowa, musia-
no też zrezygnować z organizacji półko-
lonii dla dzieci. Jest jednak nadzieja, że 
jesienne osiedlowe festyny, choć może w 
nieco ograniczonej formie się odbędą. A 
zamiast półkolonii planowane jest przez 
wakacyjne miesiące organizowanie kilka 
razy w tygodniu na osiedlowym boisku 
imprez dla dzieci. Najważniejsze w tych 
przeciągających się zmaganiach z koro-
nawirusem są bowiem pomysły, dobry 
humor i chęć do wspólnego działania. 
A tego jak widać na os. Jana III Sobie-
skiego nie brakuje. (i)

Kwietna łąka w pełnym rozkwicie

Kasy spółdzielni i telewizji kablowej znów 
zapraszają

Wygodne hamaki kuszą do wypoczynku

Okazała konstrukcja wielostanowiskowej huś-
tawki budzi duże zainteresowanie
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Śmietniki czy… altanki
Zapanować nad odpadowym galimatiasem

Mieszkańców na piąt-
kowskich osiedlach for-
malnie ubywa, natomiast 
wszelakich odpadów jak-
by przybywa. Łatwo do-
strzec je gołym okiem, 
prawie nieprzerwanie za-
legają bowiem w altan-
kach śmieciowych i ich 
widok do estetycznych 
z pewnością nie należy. 

Kolejne próby zapano-
wania nad odpadowym ga-
limatiasem nie przynoszą 
większych rezultatów. Zapo-
wiadane zmiany też raczej 
nie wróżą nic dobrego, 
zwłaszcza dla spółdzielni 
mieszkaniowych, które 
najgorzej wychodziły na 
dotychczasowych.

Na spółdzielczych osie-
dlach z nostalgią wspomi-
nane bywają więc czasy 
sprzed rewolucji śmiecio-
wej, od której wprowadze-
nia upłynęło już dobrych pa-
rę lat. Wówczas administra-
torzy sami wybierali firmy 
odbierające odpady, które 
za niższe stawki niż obecne 
wywoziły w miarę termino-
wo wszystko co trafiało do 
altanek. Rozwiązanie ideal-
ne nie było, jednak dla spół-
dzielni i mieszkańców było 
w miarę tanie i wygodne. 
Po wielkiej rewolucji śmie-
ciowej, która weszła w życie 
od 1 lipca 2013 r. opłaty dla 
spółdzielców znacznie wzro-
sły natomiast zakres i ter-
minowość odbierania odpa-
dów uległy znacznemu po-
gorszeniu i wciąż pozosta-
wiają wiele do życzenia.

Po kilku latach funk-
cjonowania nowego syste-

mu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, który 
w chwili wprowadzania re-
klamowano jako cudowne 
remedium na kłopoty ze 
śmieciami zasypującymi nie 
tylko place i podwórka ale 
także lasy i pola, widać już 
wyraźnie liczne niedostatki 
obowiązujących rozwiązań. 
Szczególnie dają się one we 
znaki spółdzielniom admini-
strującymi licznymi budyn-
kami zamieszkanymi przez 
setki lokatorów oraz rozle-
głymi terenami porośnięty-
mi piękną ale kłopotliwą w 
utrzymaniu zielenią.

SEGREGACJA 
ALE JAKA 

Na początku nowego sys-
temu można było jeszcze 
wybierać czy będzie się se-
gregować odpady, czy też 
płacąc wyższą stawkę z niej 
zrezygnować. Takie rozwią-
zanie się nie sprawdziło 
i od jakiegoś czasu wszy-
scy mieszkańcy mają obo-
wiązek segregowania swych 
odpadów i wyrzucania ich 
do właściwych pojemników 
ustawionych w altankach. 
Podział na plastik, papier, 
szkło, bioodpady i odpady 
zmieszane wydaje się na 
pierwszy rzut oka prosty i 
oczywisty. W praktyce jed-
nak tak nie jest. Przede 
wszystkim w spółdzielczych 
mieszkaniach trudno wygo-
spodarować miejsce dla po-
jemników na poszczegól-
ne rodzaje śmieci. Ponad-
to wiele odpadów ma złożo-
ną strukturę i nie wiadomo 
czy to jeszcze papier czy już 
plastik. Również rozdziele-

nie odpadów bioorganicz-
nych nastręcza sporo trud-
ności. Wielu mieszkańców 
woli więc nie zaprzątać so-
bie głowy takimi problema-
mi i wyrzuca wszystko jak 
im wygodnie nie przejmu-
jąc się zbytnio zasadami se-
gregacji.

 Na pojedynczych po-
sesjach takich delikwen-
tów, Związek Międzygmin-
ny „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” 
zawiadujący całym syste-
mem odbioru i zagospo-
darowania odpadów, może 
dość łatwo ustalić i wyeg-
zekwować od nich przestrze-
ganie reguł. Jednak na osie-
dlach zamieszkanych przez 
setki lokatorów nie spo-
sób wskazać postępujących 
niewłaściwie. Postulowane 
„przypisanie” mieszkańców 
poszczególnych budynków 
do określonych altanek i 
próby zastosowania odpo-
wiedzialności zbiorowej nie 
wydają się dobrym rozwią-
zaniem i sukcesu nie przy-
niosą. Pozostaje zatem edu-
kowanie i apelowanie do su-
mień mieszkańców, bo to w 
naszym wspólnym interesie 
leży właściwe segregowanie 
odpadów. Należycie rozdzie-
lone frakcje odpadów ozna-
czają niższe koszty ich uty-
lizacji oraz przyczyniają się 
do ochrony środowiska. 
GABARYTY I ZIELONE

Zmorą osiedlowych ad-
ministracji są wydzielone 
w ramach nowego syste-
mu odpady wielkogabary-
towe oraz zielone. W zało-
żeniu rozwiązanie było pro-
ste – gabaryty miały być 
odbierane kilka razy w ro-
ku a zasadniczo ich wytwór-
cy powinni sami dostarczać 
je do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów. Na spół-
dzielczych osiedlach to się 
nie sprawdziło. Mieszkań-
cy przez lata przywykli, że 
wystawiają do altanek sta-
re meble oraz inne graty 
wtedy kiedy im pasuje i te-
go przyzwyczajenia się trzy-
mają. Po długich dyskusjach 
i sporach z GOAP wprowa-
dzono wprawdzie częstszy 
harmonogram odbioru od-
padów wielkogabarytowych 
z osiedlowych altanek, jed-

nak niewiele to zmieniło. 
Wciąż zalegają w nich stare 
kanapy i inne graty. Wielu 
lokatorów nie przejmuje się 
bowiem harmonogramem i 
gabaryty wyrzuca z miesz-
kań kiedy im wygodnie. Naj-
chętniej wtedy, kiedy wła-
śnie z altanki wywieziono 
zalegające odpady i jest du-
żo wolnego miejsca na no-
we. Coraz częściej okazu-
je się także, że nie wszyst-
kie gabaryty to gabaryty i 
firmy odbierające nie chcą 
zabierać wszystkich rodza-
jów odpadów. Zaprowadze-
nie porządku w i wokół al-
tanek pozostaje więc za-
daniem osiedlowych admi-
nistracji. Podobnie jak po-
radzenie sobie z rosnącą 
ilością odpadów zielonych. 
Pewnym rozwiązaniem mo-
że być ograniczenie często-
tliwości koszenia trawników 
oraz upowszechnienie łąk 
kwietnych.

CO DALEJ
Problemy z odpadami 

każdy widzi i są one także 
dobrze znane władzom mia-
sta oraz GOAP. Przedstawi-
ciele Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wielokrot-
nie przedstawiali je w pi-
smach i podczas rozmów. 
Niewiele dobrego z nich 
wynika. Tymczasem śmie-
ciowy problem będzie nara-
stał, bogacące się społeczeń-
stwa produkują bowiem co-
raz więcej śmieci. Najwięcej 
powstaje więc ich w USA i 
bogatych krajach Europy 
Zachodniej. Obecnie staty-
styczny Polak wytwarza ok. 
300 kg odpadów rocznie ale 
nasze dochody rosną i wraz 
z nimi będziemy produko-
wać coraz więcej odpadów, 
bo częściej będziemy zmie-
niać meble, odnawiać miesz-
kania czy kupować ubrania. 
Świadomość tego powinna 
skłonić nas do właściwe-
go postępowania z naszymi 
odpadami, choćby poprzez 
właściwe ich segregowanie 
czy wystawiania gabarytów 
zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem. Na takich dzia-
łaniach zyskamy wszyscy, 
także osiedla będą się ład-
niej prezentować i przesta-
ną na nich straszyć zawa-
lone gratami śmietniki. (i) 
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KALENDARIUM PSM 
 2 lipca -  Komisja Członkowsko-Samorządowa

 6 lipca - dyżur członka Rady Nadzorczej 

 7 lipca -  Komisja Rewizyjna   

 9 lipca -  Komisja ds. Aktów Prawnych

30 lipca -  zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zmiany w Komisji Rewizyjnej
W kwietniu posiedze-

nie Rady Nadzorczej Po-
znańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbyło 
się zdalnie, członkowie 
Rady siedzieli w domach 
przy swoich kompute-
rach. Na prośbę części 
radnych pod koniec ma-
ja posiedzenie odbyło się 
w sali widowiskowej Dą-
brówki. Obrady odbyły 
się przy zachowaniu re-
żimu sanitarnego. 

Po raz pierwszy w posie-
dzeniu uczestniczyła Karoli-
na Wójcicka z osiedla Ste-
fana Batorego, która zajęła 
miejsce zmarłego niedawno 
Ryszarda Frąckowiaka. Ko-
nieczne stały się też zmiany 
w Komisji Rewizyjnej i wy-
bór jej przewodniczącego, 
którym był R. Frąckowiak.

Przyjęto że najpierw 
dokonany zostanie wybór 
przewodniczącego. Zgłosi-
ły się dwie osoby: Ma-
riusz Szymczak i Mirosła-
wa Musielińska-Klemka, w 
jawnym głosowaniu wybra-
no M. Musielińską-Klemka. 
Następnie do składu Komi-
sji Rewizyjnej przyjęto K. 
Wójcicką.

Pod koniec pierwsze-
go kwartału mimo trwa-
jącej pandemii nadal była 
nadwyżka przychodów nad 
kosztami, także na loka-
lach użytkowych. Na dźwi-
gach wystąpiło niewielkie 
saldo ujemne. Maleje licz-
ba zameldowanych na osie-
dlach, najbardziej widoczne 
jest to na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego. Dodatnie sal-
do odnotowano na rozra-
chunkach wody i kanaliza-
cji, jeśli chodzi o gaz, miesz-
kańcy konsumują wcześniej-
sze nadwyżki. W przypadku 
energii cieplnej odnotowano 
niewielki deficyt – 2,3 mln 
zł – ale w ubiegłym roku 

był większy, ponadto moż-
na go pokryć z rozrachun-
ków. Deficyt wystąpił też na 
podgrzewaniu ciepłej wody, 
wyniósł on 256 tys. zł. Kon-
ta funduszu remontowego, 
oprócz osiedla Bolesława 
Chrobrego, były dodatnie.

Zarząd przedstawił też 
wstępną informację o wpły-
wie pandemii na prowadzo-
ną przez PSM działalność 
gospodarczą. W kwietniu w 
porównaniu do marca wpły-
wy z lokali użytkowych zma-
lały o 44.60,85 zł (7,4%), a 
zaległości w opłatach najmu 
na koniec marca w stosun-
ku do marca ubiegłego roku  
zwiększyły się o 6.950 zł. 7 
podmiotów wypowiedziało 
umowy najmu, a 120 kon-
trahentom udzielono bonifi-
kat. Członkowie Rady otrzy-
mali zestawienie wszyst-
kich lokali użytkowych, któ-
re skorzystały z bonifikaty 
w stawce najmu. W porów-
naniu do końca pierwsze-
go kwartału ubiegłego roku 
wzrosły też o 345.550 zł za-
ległości czynszowe w loka-
lach mieszkalnych.

Zarząd poinformował o 
realizacji programu wypo-
sażenia budynków w insta-
lacje fotowoltaiczne. Zreali-
zowano, o czym informowa-
liśmy w Echu, wykonanie 
instalacji w budynku nr 4 
na osiedlu Bolesława Śmia-
łego. Zarząd analizuje moż-
liwości wyposażenia budyn-
ku Zarządu i PCK Dąbrów-
ka w instalację fotowolta-
iczną. Zapotrzebowanie na 
energię w obu obiektach 

wynosi 100 KW. Koszt wy-
niósłby ok. 400 tys. zł brut-
to. W przypadku akceptacji 
przedsięwzięcia PSM wy-
stąpiłoby o dotację do Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za-
rząd zamierzał przygoto-
wać projekt realizacji foto-
woltaiki na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego, okazało się, 
że dachy wysokich budyn-
ków są nieprzygotowane 
do montowania na nich ta-
kich instalacji. W związku 
z tym poprosił kierowników 
osiedli Bolesława Chrobre-
go i Jana III Sobieskiego o 
przygotowanie zestawienia 
budynków wysokich, które 
byłyby gotowe do przyję-
cia tych instalacji. Na py-
tanie, czy można zainsta-
lować takie urządzenia na 
budynkach pawilonów, Ra-
da usłyszała, że Spółdziel-
nia nie może produkować 
energii na sprzedaż, tyl-
ko na potrzeby wspólnych 
pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych.

Podjęto uchwałę o obcią-
żeniu odpłatną służebnością 
przechodu i przejazdu dzia-
łek na osiedlu Władysława 
Jagiełły.  (big)
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Plener w Gołuchowie

Malowanie parku i pałacu

W czwartek, 4 czerwca 2020 
roku Koło Plastyczne Werniks z 
osiedlowego klubu Korona poczu-
ło się „rodziną”. Po pandemicz-
nym zamknięciu  w domach, sied-
mioosobowa grupa  członków ko-
ła, co prawda nie w komplecie, zre-
alizowała swój wcześniejszy plan 
– plener  połączony  ze zwiedza-
niem pałacu w Gołuchowie.  

Przybyliśmy tam dwudziestoosobo-
wym autokarem. Powitała nas świet-
na pogoda, a piękno architektury pała-

cu, wyposażenia jego wnętrz i dużych 
przestrzeni parku pozwoliło nam zapo-
mnieć chociaż przez chwilę o siejącym 
niepokój koronawirusie.  Z zachowa-
niem wymogów sanitarnych zwiedzi-
liśmy pałac i zabraliśmy się do malo-
wania krajobrazów. Plenerowe malar-
stwo inspirowane motywami otocze-
nia  oświetlonymi  promieniami słoń-
ca jest bogatsze w  doznania i przez 
to wrażliwsze. Naukę rysunku i malar-
stwa  dla Koło Plastycznego Werniks 
prowadzę dziesięć lat i cenię indywi-

dualizm artystyczny jej członków. Na 
wyjeździe każdy z uczestników naszej 
przygody na swój malarski sposób in-
terpretował to, co widzi. W wyniku 
tych odmiennych spojrzeń powstały 
różnorodne prace. Wszystkie niezwy-
kłe i ciekawe.

W imieniu  uczestników plene-
ru dziękuję Ludmile Kłos, kierującej 
z wielkim zapałem i oddaniem, w tym 
niełatwym czasie, klubem „Korona” 
na os. Bolesława Śmiałego,   za zorga-
nizowanie naszej artystycznej eskapa-
dy.  Jej efektem są prace malarskie, 
którymi podzielimy się z mieszkańca-
mi  eksponując je jesienią na ścianach  
naszego klubu. 

Artysta plastyk Halina Borys

Matura, egzaminy, wakacje i… festyny
Tegoroczny Dzień Dziecka na 

piątkowskich osiedlach upłynął 
przez koronawirusa w kameralnej, 
choć na pewno miłej atmosferze. 
Zabrakło wprawdzie tradycyjnych 
osiedlowych zabaw i festynów, ale 
nie zabrakło życzeń i prezentów 
dla naszych milusińskich.

Po kilku tygodniach rozbratu ze 
szkolnymi ławkami i poprzestawaniu 
jedynie na zdalnym internetowym na-
uczaniu uczniowie klas maturalnych 
oraz ósmych podstawówki musieli w 
czerwcu zmierzyć się z ważnymi dla 
ich przyszłości egzaminami. Odbywa-
ły się w nieco zmienionej formule, ale 
obaw, nerwów a na końcu radości z 
dobrych wyników było zapewne tyle 
samo,  ile w latach poprzednich. 

A teraz przed dziećmi i młodzie-
żą już wakacje. Podczas nich także 
obowiązują zaostrzone przepisy sani-
tarne, jednak propozycji ciekawego i 
bezpiecznego dla zdrowia spędzenia 

wolnego czasu jest coraz więcej. Mię-
dzy innymi klub Korona zaprasza na 

festyn, dostępne są również korty te-
nisowe na os. Jana III Sobieskiego.
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Wrastanie w Piątkowo 

Nasze zmagania z koronawirusem 
Pierwszy przypadek zakażenia 

koronawirusem stwierdzono w Pol-
sce 4 marca 2020 r. w Zielonej Gó-
rze. Zachorował 66-letni mężczy-
zna, który przyjechał z Niemiec. 
Do Wielkopolski pandemia dotarła 
po kilku dniach. Właśnie w Pozna-
niu zmarła 58-letnia kobieta, któ-
ra była pierwszą w Polsce ofiarą 
tej choroby. W związku z rozwojem 
zakażeń od 20 marca zaczął obo-
wiązywać stan epidemii, wprowa-
dzony zarządzeniem ministra zdro-
wia.  Tak więc zaczęliśmy wrastać 
w Piątkowo w czasie koronawiru-
sowej pandemii, która wielu lu-
dziom przewróciła życie prawie do 
góry nogami.

Okazało się, że to przewrócenie ży-
cia miało także postać nieoczekiwaną 
nawet w przysłowiowych snach. No bo 
kto z rodziców pomyślał wcześniej, że 
stanie się nauczycielem własnych dzie-
ci, i to nauczycielem pełnowymiarowym, 
bo szkoły zostały zamknięte a uczniowie 
wiedzę powinni przyswajać. Edukacja 
jest obowiązkiem powszechnym, podob-
nie jak kiedyś służba wojskowa - star-
si pamiętają. Któż więc ma pomagać w 
procesie przyswajania wiedzy, szczegól-
nie tym najmłodszym uczniom? Jasne, 
że rodzice! Wtedy wyszło, że trzypoko-
leniowe rodziny mogłyby być pomocne. 
Babcie i dziadkowie pogimnastykowali-
by swoje umysły, odświeżając a także 
rozszerzając swoją wiedzę dla wspólnej 
z wnukami korzyści. Przywołani wcze-
śniej rodzice mieliby lżej. 

Pewną ironią losu jest, że rodzice 
dostali szansę, aby realizować się ja-
ko nauczyciele i raz jeszcze przerabiać 
program szkolny, z którym zmagali się 
przed laty. Szkoda tylko, że za darmo, 
ale czegóż nie robi się dla własnych 
dzieci? Jednak okazało się, że zdana 
matura a nawet ukończone studia to 

często za mało, aby skutecznie poma-
gać w nauce swoim latoroślom. Takie 
to ma teraz nasza młodzież treści do 
przyswojenia i opanowania. A że pro-
blemy wynikające z osobistego zaan-
gażowania rodziców w nauczanie ma 
nieoczekiwanie bardzo wielu, także 
tych dobrze wykształconych, sprawa 
stała się nawet przedmiotem poważ-
nych analiz, w wyniku których nasz 
system edukacji wypadł niestety ma-
ło chwalebnie.

A co w życiu codziennym? Wprost 
trudno uwierzyć, ale musieliśmy prze-
stać w pośpiechu wbiegać do sklepu po 
zakupy, także trudno dostępne stały 
się apteki i urzędy pocztowe. Stanęli-
śmy karnie w kolejkach, ustawiając się 
na zewnątrz, na „świeżym powietrzu”. 
Skończył się tłok w środkach komunika-
cji miejskiej, bo do pojazdu mogło wejść 
tylko kilkunastu pasażerów. Opustosza-
ły kościoły, z czym wielu duchownych 
nie mogło się pogodzić. Rany boskie! 
Prawie wszyscy przypomnieliśmy sobie 
o istnieniu seniorów i musieliśmy uznać 
ich prawa do zakupów w pierwszej ko-
lejności. Czy wszystkie te zmiany były 
więc tylko złe i okropne?  

Jak zatem wypada nasze wrastanie 
w Piątkowo na tle tych koronawiruso-
wych spraw? O opóźnieniach w reali-
zacji projektu „Wrastanie w Piątkowo, 
w Poznań”, pomyślnie rozpoczętego 
przez młodzież w piątkowskim Zespo-
le Szkół Zakonu Pijarów można było 
przeczytać w poprzednim felietonie. 
Do tej wiadomości należy jednak do-
dać informacje pozytywne. Na przykład 
na Osiedlu Jana III Sobieskiego, Klub 
Seniora „Hetman”, przy wsparciu ad-
ministracji Osiedla, włączył się w po-
moc dla mieszkańców, szyjąc a potem 
przekazując ponad trzysta maseczek. I 
stało się to zanim przeczytałem w in-
ternecie, że w Poznaniu ruszyła akcja 

szycia maseczek dla seniorów, pod ha-
słem «Maseczki Seniorro” a także za-
nim rozpoczęto je szyć także w innych 
klubach . Za wolontariuszami, pomaga-
jącymi osobom potrzebującym wspar-
cia i pomocy, szczególnie tym starszym, 
nie trzeba się specjalnie oglądać, są 
widoczni. Tylko chwalić i cieszyć się!    

Hitem czasu pandemii stała się akcja 
rapowania nazwana Hot16Challange, w 
której swoje emocje prezentują na róż-
ne tematy ludzie ze wszystkich szcze-
bli drabiny społecznej. W telewizji Pre-
zydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, 
zaprezentował swoje uznanie dla służby 
zdrowia, ratującej zagrożonych korona-
wirusem, w internecie prezentują swo-
je emocje i stosunek do otaczającej nas 
rzeczywistości nie tylko ludzie kultury, 
nauki i celebryci. Dlaczego więc braknąć 
miałoby tego w „Echu Piątkowa”? Spró-
bujmy więc poczytać taki „rap”, napisa-
ny „złamanym” heksametrem:

Już nie pamiętam kiedy, ale pamię-
tam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem 
gorszy sort.
W tej Polsce, która dla nas wszystkich 
nasza była. 
Tak mi to życie i radość z niego się 
skończyła.
A nad Piątkowem wciąż słońce nam 
wszystkim świeci,
za moim oknem widzę zamknięty za-
baw plac.
Czekam na jego otwarcie i powrót 
tam dzieci,
aby swym krzykiem o sile życia przy-
pomniały nam. 
Już nie pamiętam kiedy, ale pamię-
tam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem 
gorszy sort.
Ciąg dalszy w drodze na kartkę…

Hubert Owczarek

Napisali do Echa

Alternatywa dla koszonego trawnika 
Zamieszczony w poprzednim wydaniu „Echa” apel 

mieszkańców piątkowskich osiedli o ograniczenie ko-
szenia trawników spotkał się ze sporym odzewem. 
Jeden z naszych  Czytelników wskazał, że dobrym 
rozwiązaniem obok tworzenia łąk kwietnych może 
być upowszechnienie trawników z… mikrokoniczyną. 
W liście pisze m.in.:

Na Zachodzie robią one furorę, wykorzystywane są nie tyl-
ko w przydomowych ogródkach, ale przede wszystkim na miej-
skich połaciach zieleni, które są zwykle nieregularnie pielęgno-
wane: działkach podmiejskich, trawnikach osiedlowych, przy 

obsadzaniu skarp itp.  Od kilku lat popularyzuje się zatem 
w wielu krajach zakładanie trawników z dodatkiem mikroko-
niczyny (w mieszankach trawy z mikrokoniczyną umieszczono 
karłową jej odmianę, która dorasta do 3-10 cm wysokości). 
Trawa mieszana z nią przyjmuje się bardzo dobrze w aglome-
racjach miejskich. 

Ze względu na brak potrzeby wykonywania częstych zabie-
gów pielęgnacyjnych, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań 
na większych otwartych terenach zielonych w tych miejscach, 
gdzie nie możemy zapewnić intensywnej i regularnej pielęgnacji. 
Dzięki dużym zdolnościom regeneracyjnym i możliwości niskiego 
koszenia nadaje się jako murawa na place i rekreacyjne boiska. 

Założenie i utrzymanie łąki kwietnej bywa trudne i wyma-
gające, dlatego trawnik z mikrokoniczyną może być dobrą al-
ternatywą. Jego najważniejszą zaletą jest, że przy małych kosz-
tach utrzymania i niskim zapotrzebowaniu na wodę murawa 
pozostaje zielona przez prawie cały rok, nawet podczas suszy. 
Mikrokoniczyna nie wygniwa pod śniegiem i dobrze znosi okres 
zimowy w warunkach klimatycznych Polski.
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Między pędzlem a piórem
Obok ludzi pióra, do Klubu Li-

terackiego „Dąbrówka” zaglądają 
też artyści – malarze, ostatnio Wi-
told Zakrzewski, Andrzej Haegen-
barth. Częstym gościem jest też 
znany malarz Jan Wojciech Malik.

Poetycka twórczość Jana W. Mali-
ka, w przeciwieństwie do jego malar-
stwa, (a jest on m. in. autorem pocz-
tu polskich królów patronujących Piąt-
kowskim osiedlom – red.) nie docze-
kała się jak dotąd – omówień. Przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest wiele… 
Między innymi to, że zwracają uwagę 
przede wszystkim obrazy artysty. In-
nym z powodów jest chyba trud ogar-
nięcia książek ukazujących się niezwy-
kle często, bodaj 3-4 tytuły w ciągu ro-
ku. Tomiki bez ISBN, domowej roboty, 
w starannej jednak formie edytorskiej, 
wsparte reprodukcjami prac malarza.

Skupmy się na trzech wybranych 
książeczkach. „Wiersze: dookoła…” 
z 2017, w zgodzie z tytułem, towarzy-
szą farbie, płótnu, fakturze.

Biel
Biel potrzebna?
To pytanie.
Kolor wyblakł.
Lżejszy obraz
Pastelowy.
Ostry, czysty
Kolor stracił.
Kropla bieli
Go zniszczyła. (…)

Są tu i słowa skargi, poczucie bra-
ku czytelniczego odzewu.

Słowa na wiatr
Słowa na wiatr rzucone
W przeraźliwą próżnię trafiają.
Nikt nie szanuje słów wielu,
Nic przecież nie kosztują. (…)

Inne utwory pomieścił autor w „mi 
hao”, (2019) – (po chińsku „dzień do-
bry”) – drapieżne, walczące. To re-
akcja między innymi na teksty Kali-
ny I. Zioły, czytane na spotkaniu au-
torskim w „Dąbrówce” 16 kwietnia 
2019 roku. To inny obraz Państwa 
Środka, sprzed lat, czas zawodowe-
go pobytu, naznaczonego tragiczny-
mi losami i ucieczką (według relacji 
Jana W. Malika) zagrożonego auto-

ra: W dalekiej przeszłości pisałem o 
Chinach. Tamte wiersze zniszczyłem. 
Dzisiaj wracam do Państwa Środka 
w  wierszach napisanych jednego dnia 
w środę 17.04.2019. 

Więc jedna książka w jeden dzień – 
deklaratywnie… Bo jak wynika z odau-
torskich komentarzy – Dzień bez obra-
zu, bez cyklu wierszy, jest stracony. Stąd 
tuż po „mi hao” otrzymaliśmy „Drze-
wa, owady dwa” (2019), tomik pełen 
zachwytu nad pięknem Matki Natury.

Drzewa w parku
Drzewa w parku śpiewają
wiosennymi ptakami

Drzewa kwitną w promieniach
gorącego słońca
Drzewa zielenieją z zazdrości
na widok ptaków
latających swobodnie (…)

W książeczce są także i hasła eko-
logiczne, napomnienia, by nie nisz-
czyć zielonego, chronić piękno Ziemi.

Wydaje się, że Jana W. Malika sa-
tysfakcjonuje możliwość, szansa prze-
kazu emocji, doświadczeń. Jego ce-
niona twórczość plastyczna, nagradza-
na, tylekroć wystawiana w kraju i za 
granicą, wskazuje na artystę świado-
mego arkanów, wymagań sztuki. Ten 
więc wybór języka poetyckiego, jakim 
operuje w swych publikacjach, jest ak-
tem, niewątpliwie, świadomym. Ma-
larz, tym razem przemieniony w po-
etę, nie szuka nowych środków wyra-
zu, nie eksperymentuje w języku, nie 
szuka innych, własnych sposobów wy-
powiedzi. To twórczość zwrócona do 
tak zwanego szerokiego odbiorcy, czę-
sto hasłowa, interwencyjna, chcąca po-
prawić człowieka i jego świat, reali-
zowana w poetyce postromantycznej. 
Malarz – poeta ufa, że słowa szczere, 
prawdziwe, przekazane w kolejnych 
książkach, trafią w serce czytelnika.

Wiersze Jana W. Malika są swoistą 
kroniką, zapiskami chwili, komenta-
rzami do wydarzeń znaczących i tych 
codziennych – mijających sekund ży-
cia artysty i czytelnika.

Jerzy Grupiński

Filia 14 zaprasza  

Od literatury do przyrody
W połowie maja po 

dwumiesięcznej prze-
rwie Biblioteka Raczyń-
skich otworzyła ponow-
nie swoje drzwi dla czy-
telników. Funkcjono-
wanie biblioteki w no-
wych warunkach wymu-
siło zmianę dotychczaso-
wych zasad korzystania 
z księgozbioru i ograni-
czenie niektórych form 
naszej pracy, zwłaszcza 
tych związanych z dzia-
łalnością kulturalną.

 Nieprzewidziany czas 
zamknięcia, który nadwy-
rężył cierpliwość wielu mi-
łośników książek, dla pra-
cowników biblioteki był 
okresem prac wewnętrz-
nych, skupionych wokół po-
rządkowania materiałów bi-
bliotecznych, uzupełniania 
dokumentacji czytelniczej 

czy prowadzenia prac przy-
gotowawczych na czas po-
wrotu czytelników w nasze 
mury. Rzeczywistość, jaka 
zastała nas po zniesieniu 
części obostrzeń, wymo-
gła zasady bezpieczeństwa 
uniemożliwiające m.in. bez-
pośrednie wybieranie ksią-
żek z półek. Aby ułatwić 
proces koniecznego skła-
dania zamówień telefonicz-
nych lub mailowych, biblio-
tekarze służą pomocą i ra-
dą co do preferowanych ty-
tułów. Dostępność materia-
łów z naszej filii sprawdzić 
można w katalogu interne-
towym Biblioteki Raczyń-
skich (http://www.bracz.
edu.pl/katalog-online/). 
Warto korzystać również 
z portali bibliofilskich lub 
prasy poświęconej książ-
kom, gdzie publikowane są 

recenzje i liczne podpowie-
dzi czytelnicze. Zachęcamy 
do odwiedzania naszej filii 
i przypominamy o aktywno-
ści biblioteki w przestrzeni 
internetowej.

Nowe technologie przy-
chodzą z pomocą w jed-
nym z bardziej problemo-
wych obszarów dla pra-
cy bibliotekarza w obec-
nym czasie – działalności 
kulturalnej. Cyfrowe środ-
ki przekazu umożliwiają 
nam nieustanne promowa-
nie wartości kulturalnych 
i edukacyjnych. Swoją kon-
tynuację na stronach spo-
łecznościowych Biblioteki 
Raczyńskich mają dawne 
przedsięwzięcia, pojawiły 
się też zupełnie nowe pro-
jekty. Również w takiej for-
mie zadebiutuje tegorocz-
na edycja cyklicznej Akcji 

Lato, której temat prze-
wodni brzmi: „Fauna i flo-
ra pod lupą – jak dzięki 
literaturze stać się znaw-
cą przyrody”. Z końcem 
czerwca w każdy wtorek i 
czwartek na naszych stro-
nach (Youtube, Facebook) 
umieszczane będą filmi-
ki edukacyjno-instruktażo-
we. Kreatywni biblioteka-
rze w myśl zasady „uczyć – 
bawiąc” przybliżą tajemni-
ce bogatego świata roślin 
i zwierząt w oparciu o wy-
brane tytuły literatury 
dziecięcej. Serdecznie za-
praszamy młodszych czy-
telników do śledzenia  na-
szych kanałów interneto-
wych i udziału w zabawie!

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki 

Raczyńskich
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Prosto z miasta 

Przywyknąć i polubić?
Wszystko wskazuje, że z 

koronawirusem będziemy mu-
sieli żyć znacznie dłużej niż się 
początkowo zapowiadało. Ty-
le poświęcenia w siedzeniu po 
domach, unikaniu krewnych i 
znajomych, noszeniu maseczek, 
myciu rąk i trzymaniu dystan-
su idzie na marne. Korona-
wirus nic sobie nie robi z na-
szych wysiłków i wciąż zaraża. 
Będziemy więc musieli nauczyć 
się z nim żyć i jakoś znosić je-
go obecność. Tak jak znosimy 
mnóstwo innych bakterii i za-
razków oraz rzeczy i zjawisk, 
których nie lubimy, które nas 
denerwują ale na które nic po-
radzić nie można i pozostaje 
nam jedynie znosić je ze stoic-
kim spokojem. Do takich zja-
wisk należą na przykład wciąż 
wszechobecne wokół nas nie-
kompetencja, lenistwo czy głu-
pota. Są szkodliwe, wkurzają-
ce i uciążliwe ale przecież z ni-
mi wytrzymujemy a nawet jako 
społeczeństwo się rozwijamy i 
żyjemy coraz dostatniej. Z co-
videm też więc wytrzymamy, 
musimy tylko do niego przy-
wyknąć, tak jak do wielu in-
nych mało przyjemnych rzeczy.

H H H
Musimy się na przykład 

przyzwyczaić, że mamy w Po-
znaniu najdroższą w kraju 
strefę płatnego parkowania w 
śródmieściu. Najwyższe stawki 
opłat być może dają tym, którzy 
o nich zdecydowali złudzenie, 
że w ten sposób czynią z Po-
znania prawdziwą metropolię, 
jednak większość mieszkańców 
one po prostu wkurzają. Dla-
czego nad Wartą musimy płacić 
więcej niż nad Wisłą w stolicy 
czy w nadodrzańskim Wrocła-
wiu? Ano pewnie po to, żeby 
byle komu, kogo nie stać na wy-
górowane opłaty, odechciało się 
jeździć samochodem po poznań-
skiej metropolii. Trzeba przy-
znać, że politykę zniechęcania 
do jeżdżenia autami po mieście 
poznańskie władze wprowadza-
ją konsekwentnie. Żeby jeszcze 
równie sprawnie i wytrwale roz-
wijały komunikację miejską czy 
choćby rozbudowywały sieć ście-
żek rowerowych. W tych dzie-
dzinach o konsekwencji a tym 
bardziej sukcesach trudno jed-
nak mówić.

H H H
Przede wszystkim jako po-

znaniacy musimy obecnie po-

lubić postępowość i otwartość. 
Chociaż przez minione dekady 
Poznań był postrzegany jako 
ostoja stateczności oraz kon-
serwatyzmu przemieszanego z 
drobnomieszczaństwem, to od 
pewnego czasu wysforowali-
śmy się na awangardę dziejo-
wego postępu. W naszym mie-
ście odbywają się najliczniejsze 
marsze i manifestacje w obro-
nie wszelakich swobód. Wło-
darze miasta i województwa 
nie ustają w staraniach o za-
gwarantowanie równości mię-
dzy innymi poprzez dofinan-
sowanie stosownych postępo-
wych form edukacji. Z dumą 
też popularyzują hasło „Wolne 
miasto Poznań”. Trafiają się 
wprawdzie wstecznicy i zaco-
fańcy, którzy próbują narzekać 
i przeszkadzać we wprowadza-
niu jedynie słusznych europej-
skich rozwiązań, ale nie mają 
szans. Postępu w naszym mie-
ście nic nie zatrzyma i trzeba 
do niego przywyknąć.

H H H
W obecnym czasie najtrud-

niej chyba jednak polubić i zro-
zumieć sądy. W powszechnym 
mniemaniu idzie się do nich 
po sprawiedliwość. Jest to jed-

nak tylko złudzenie, gdyż wia-
domo, że po sądowym rozstrzy-
gnięciu sporu zadowolona mo-
że być tylko jedna strona, ta 
która wygrała, przegrywająca 
z pewnością się nie cieszy. A 
najczęściej obie strony są nie-
zadowolone i procesują się bez 
końca. W sądach, gdzie w naj-
różniejszych sprawach spotyka-
ją się ludzie w każdym wieku i 
każdej profesji, zetknąć się moż-
na z najdziwniejszymi zdarze-
niami ale rzadko ze sprawie-
dliwością. Przekonują o tym 
zmagania poznańskich sądów 
ze słynnym oszustem Hossem, 
twórcą metody okradania ludzi 
„na wnuczka”. Jeden sąd po 
długim procesie go skazuje na 
prawie symboliczną karę, kolej-
ny sąd go jednak zwalnia, po 
odwołaniach inny sąd znowu 
go aresztuje. Pomiędzy wyro-
kami i zwolnieniami Hoss się 
jeszcze ukrywa i musi go po-
szukiwać policja. I tak w kółko 
trwa prawniczo-policyjna prze-
pychanka. A oszukanych me-
todami na wnuczka czy poli-
cjanta ludzi wciąż przybywa. Z 
oszustami, tak jak z choroba-
mi, musimy jednak jakoś żyć. 
 WIST

Wokół Piątkowa
Ulica Słubicka

Słubice patronują ulicy łą-
czącej ulice Sarmacką i Ma-
dziarską. To miasto o szcze-
gólnym położeniu i trady-
cjach, które na dobre zostało 
włączone do Polski dopiero w 
1945 roku. 

We wczesnym średniowie-
czu w tej części Nadodrza, 
między Szprewą a Odrą, mia-
ło egzystować plemię Słu-
pian, które dało nazwę póź-
niej założonemu miastu. In-
ni badacze dokonują analizy 
nazw osad znajdujących się w 
okolicy, ale też często pojawia 
się objaśnienie, że chodzi po 
prostu o słup.

Do 1945 roku miasto 
znajdowało się w granicach 
Niemiec, było prawobrzeżną 
(nad Odrą) dzielnicą Frank-
furtu o nazwie Dammvor-
stadt (Przedmieście na Wa-
le). Jednak dzisiejsi miesz-
kańcy Frankfurtu używają 
polskiej nazwy tej części mia-
sta. W latach 1975-1998 Słu-
bice administracyjnie były w 

granicach województwa go-
rzowskiego, obecnie są w wo-
jewództwie lubuskim.

Sam Frankfurt był 
wzmiankowany w dokumen-
tach w XIII wieku jako Ziwitz. 
W 1253 roku osada ta otrzy-
mała prawa miejskie i nosiła 
już nazwę Vrankenvorde. W 
latach 1373-1415 Frankfurt 
był częścią Korony Królestwa 
Czech, a następnie, aż do koń-
ca I wojny światowej pozosta-
wał pod władzą królów Prus. 
Miasto zasłynęło z produkcji 
towarów z wosku pszczelego, 
a później z odlewni żelaza i 
fabryki broni.

Funkcjonowało tam rów-
nież lotnisko wojskowe, które 
przeszło do dziejów powstania 
wielkopolskiego 1918-1919. Po 
zdobyciu przez Polaków lotni-
ska w Ławicy pod Poznaniem, 
6 stycznia 1919 roku, lotnicy 
z Frankfurtu dokonali dwóch 
nalotów na Ławicę, powodu-
jąc pewne straty. Zniecierpli-
wieni lotnicy polscy, dowodze-

ni przez Wiktora Pniewskie-
go, mieli trzy dni później (sa-
morzutnie, bez uzgodnienia z 
dowództwem), dokonać odwe-
towego nalotu na lotnisko we 
Frankfurcie, co przerwało wy-
prawy Niemców nad Poznań. 
Informacja ta stała się jedną 
z podstaw tradycji lotnictwa 
wielkopolskiego w tym okre-
sie. Jednak jak wykazały ba-
dania historyków w ostatnich 
latach, w rzeczywistości opo-
wieść ta jest tylko legendą. 
W rzeczywistości takiego na-
lotu z polskiej strony nie było. 
Ani zachowane materiały źró-
dłowe, ani analiza informacji 
zachowanych po niemieckiej 
stronie nic nie wspominają o 
takim wydarzeniu.

20 kwietnia 1945 roku 
miasto zostało zdobyte przez 
Armię Czerwoną i z czasem 
stało się, jako Słubice, prawo-
brzeżną polską częścią Frank-
furtu nad Odrą. Wkrótce mia-
sto stało się znanym w kra-
ju miejscem produkcji me-

bli i odzieży dżinsowej. W 
1972 roku otwarto tu przej-
ście graniczne między Polską 
i Niemcami, a w 1993 – po 
raz pierwszy zwołano sesję 
obydwu miast jednocześnie. 
Rok później rozpoczęto w 
Słubicach budowę Collegium 
Polonicum, strukturalnie na-
leżącego do Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Placów-
ka ta współpracuje z utworzo-
nym po drugiej stronie uni-
wersytetem: Europa – Uni-
versität Viadrina. Obydwie 
placówki mają ogromne zna-
czenie w kształtowaniu współ-
pracy młodych ludzi po oby-
dwu brzegach Odry.

Dodajmy, w formie cie-
kawostki, że przez Słubice 
przebiega jeden ze szlaków 
pielgrzymkowej drogi św. Ja-
kuba, tzw. Carmina Polac-
co. Tutaj też w październiku 
2014 roku otwarto (na placu 
Frankfurckim) pierwszy na 
świecie pomnik Wikipedii.

Marek Rezler
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Tarcza Antykryzysowa w akcji
Przedsiębiorcy, których obroty spadły w związku z CO-

VID-19, mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach 
Tarczy Antykryzysowej. Podstawą weryfikacji wniosków 
i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji 
i jej wysokość, są rejestry publiczne – w tym również da-
ne z deklaracji VAT.

W związku z uruchomieniem rozwiązań finansowych 
w ramach Tarczy Antykryzysowej, w wielkopolskich urzę-
dach skarbowych utworzone zostały specjalne infolinie. Jeśli 
przedsiębiorca ma pytania lub wątpliwości dotyczące kwe-
stii podatkowych związanych z procedurą przyznania sub-
wencji, może skontaktować się ze swoim urzędem skarbo-
wym. Szczegóły na stronie internetowej us.poznan-wino-
grady@mf.gov.pl 

Dodatkowo, 7 lipca Krajowa Administracja Skarbowa za-
prasza na webinar „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, orga-
nizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z resortem 

finansów. Tematem konferencji on-line będą ułatwienia po-
datkowe w Tarczy Antykryzysowej..

Z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły 
w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. 
w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego mie-
siąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Podstawą 
weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przy-
znanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finanso-
wej, są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, 
ZUS). Deklaracja przedsiębiorcy dotycząca obrotów firmy 
jest konfrontowana z danymi pochodzącymi z deklaracji VAT. 

W tym roku mieliśmy więcej czasu na złożenie PIT. Mimo 
to, 97 proc. rozliczyło się w standardowym terminie do 30 
kwietnia. Ustanowiono też nowy rekord – ok. 18,3 mln rocz-
nych deklaracji podatkowych za 2019 r. w całej Polsce złożono 
elektronicznie. W Wielkopolsce elektronicznych zeznań by-
ło w tym roku ponad 1,84 mln – to trzeci w kolejności wynik 
wśród wszystkich województw.

Z sercem do seniorów
Nie tylko internetowo i telefonicznie 

Ograniczenia wynikające z za-
grożeń koronawirusem, chociaż 
luzowane, wciąż dają się nam we 
znaki, szczególnie uciążliwe są 
one dla seniorów. Przedstawiamy 
więc kolejną porcję informacji o 
tym gdzie szukać wsparcia i po-
mocy w tych niełatwych czasach.  

Miasto Poznań kontynuuje  usługę 
„Zakupy dla seniorów”. Jest to bezpłat-
ne wsparcie dla osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami. Pomoc obejmu-
je zakup leków (na podstawie recep-
ty), 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 piąt-
ku w  g. 7.30–20. Podczas rozmowy 
z  pracownikiem Biura Poznań Kon-
takt należy podać swoje imię, nazwi-
sko, adres i numer telefonu. 

Usługami Pakietu Poznań Viva Se-
nior, z  których można w  tej chwili 
skorzystać, są: „Taksówka dla Senio-
ra” (dla osób w  wieku 70+ z  widocz-
ną niepełnosprawnością uniemożli-
wiającą korzystanie z komunikacji 
miejskiej lub dla osób w  wieku 80+), 
„Miejska Wypożyczalnia Sprzętu Re-
habilitacyjnego” (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 wypożyczal-
ni oraz sprzątania nagrobków – na 
miejską infolinię Poznań Kontakt 61 
646 33 44.

CIS Z RADĄ I POMOCĄ
Poznańskie Centrum Inicjatyw Se-

nioralnych pozostaje zamknięte dla od-
wiedzających, ale działa telefonicznie 
i internetowo.  Jego pracownicy są do 

dyspozycji pod numerami telefonów 61 
847 21 11 oraz 61 842 35 09 (pon.–
pt. w  g.  8–16), a  także pod adre-
sem mailowym centrum@ centrumis.
pl. Aktualności dotyczące seniorów 
można śledzić na stronie interneto-
wej Centrum Inicjatyw Senioralnych 
(centrumis.pl) w  zakładce „Punkt In-
formacji 60+” oraz na profilu facebo-
okowym CIS.

CIS spieszy z  pomocą w razie 
kłopotów z internetem. Uruchomio-
ny został specjalny numer telefonu, 
pod którym trzy razy w tygodniu se-
niorom udzielane są porady cyfrowe. 
Dyżury odbywają się od poniedziałku 
do środy w  g. 10–14, pod numerem 
603 489 205. Wsparcie obejmuje roz-
wiązywanie problemów z  kompute-
rem, tabletem, smartfonem czy apa-
ratem fotograficznym. Konsultant 
podpowie m.in., jak wysłać e-mail, 
zgrać zdjęcia z  telefonu, pobrać z  in-
ternetu aplikacje i  programy umoż-
liwiające bezpłatne rozmowy i  wide-
orozmowy, założyć konto na portalu 
społecznościowym, dotrzeć do bez-
płatnych materiałów do samodzielnej 
nauki nowych technologii bez wycho-
dzenia z domu. 

TELEFON SERDECZNOŚCI 
Na  szczególną uwagę zasługuje 

nowa usługa dla seniorów – „Telefon 
Serdeczności”. Starsze osoby, którym 
doskwiera izolacja i chcieliby z kimś 
porozmawiać, mogą zadzwonić na spe-
cjalną linię. Po drugiej stronie słu-
chawki czekać będzie rozmówca goto-
wy do pomocy. „Telefon Serdeczności” 
691 870 091 ma przeciwdziałać samot-
ności wśród osób starszych w  trud-
nym okresie pandemii. Czynny jest 
od poniedziałku do piątku w g. 12–
20. Obsługują go pracownicy Zespo-

łu Dziennych Domów Pomocy, którzy 
na co dzień współpracują z seniora-
mi, znają ich problemy, są gotowi do 
udzielenia wsparcia i  przydatnych in-
formacji przez telefon. Seniorzy mogą 
w  dalszym ciągu kontaktować się z  
pracownikami Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych od poniedziałku do piątku 
w  g. 8–16, aby uzyskać informacje m. 
in. o dostępnej ofercie miasta, wspar-
ciu osób starszych oraz koordynowa-
nej przez CIS akcji Senior w Domu. 

OBIADY Z DOSTAWĄ
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, 

której wolontariusze aktywnie uczest-
niczą w akcji „Zakupy dla seniora”, 
uruchomiła nową formę wsparcia se-
niorów - mogą oni zamówić obiad z 
dostawą do domu. Posiłki przygotowy-
wane są przez bar Caritas, a ich ceny 
- przystępne. Każdy Senior może za-
mówić obiad z darmową dostawą do 
domu. W menu pojawiają się m.in. zu-
py, pierogi, naleśniki, dania mięsne w 
zestawie z ziemniakami i surówką. Po-
siłki przygotowywane są przez Bar Ca-
ritas. Zamówienia można składać tele-
fonicznie pod numerem 61 835 68 94. 
Obiady rozwożone są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 13-14. Każde 
zamówienie złożone do godz. 10 do-
starczone będzie tego samego dnia.

Również działająca na Piątkowie 
Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzi-
nie AMA wspólnie z bistro Zielona 
Kuchnia prowadzi projekt „Obiady na 
kółkach dla seniora”. Zdrowy i smacz-
ny posiłek zostanie dostarczony bez-
pośrednio do domu. Koszt obiadu z 
dowozem wynosi 17 zł. Szczegółowe 
informacje na zielonakuchnia.com.
pl;  #obiad-dla-seniora, www.fundacja-
ama.pl lub telefonicznie 691 778 932, 
w godz. 9 – 16.
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Krzyżówka nr 6

BARAN (21.03 - 20.04). Zez wakacyjnymi rajzami i słodkim nygusowaniem 
na słonyszku mogą być latoś pewne kłopoty. Ale zaś pomyśl o jakim weekendo-
wym wygibie na działkę zez famułą lub starą eką. 
BYK (21.04 - 21.05). Zez famułą, a zwłaszcza szczunami trza dobrze żyć. Nie 
borchaj się więc na nich. Oni ale zaś trochę poszuszwolić muszą, ale potem jak 
ich zabierzesz na lofry i słodkie to będzie całkiem fest.  
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Daj se luz zez kolejnymi reformami oraz wybo-
rami. Ci różni mądrzy nie zdołają wszystkiego zepsuć. Jakoś się więc wszystko 
ułoży i najlepiej pojedź zez famułą do marketu albo na działkę. 
RAK (22.06 - 22.07). Zamiast wylegiwania się na słonyszku i lofrowania po 
próżnicy, lepiej zabierz się za fest porzundki wew domu. Trcohę bajzlu i chapa-
nia z tym będzie, ale zaś potem wszystko będzie jak nowe.  
LEW (23.07 - 22.08). W letnie dni szkoda czasu na nygusowanie i rozmemłanie. 
Zez starą wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. Jesteś szportowny szczun 
i masz wuchtę fi fnych pomysłów.
PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania kalafy na 
słonyszko abo glapienia się wew telewizję lepiej poblubraj zez szczunami, za-
bierz ich na słodkie albo rowerową eskapadę. 

WAGA (23.09 - 22.10). Lofrowanie z kumplami i wylegiwanie się na słonysz-
ku będzie ci plożyć. Ale zaś cięgiem nygusować nie możesz, musisz akuratniej 
przyłożyć się do roboty i trochę pochapać.
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie daj się koronawirusowi i przyszykuj się jak 
trza na wakacyjne rajzy. Ino zaś pamiętaj o porzundku i uważaj na różne blondki 
i berbeluchy byś se jakiej poruty nie narobił.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez wielkich planów wychodzi czasami niewie-
le, ale zaś przestań już brynczeć i marudzić. Zamiast glapić się wew komputer 
z większym szwungiem zabierz się do roboty. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Przyjdzie ci fest chapać bez najbliższe tygo-
dnie, ale zaś potem skapnie ci wuchta bejmów. Wystarczy na słodkie nygusowa-
nie i wygiby zez znajomą wiarą. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Wew letnie tygodnie sbytnio się nie staluj, ale zaś 
z większym szwungiem bierz się do chapania a bejmy same ci skapną do kabzy. 
Ino trochę pomyślisz i wnet uzorgujesz ich całą wuchtę. 
RYBY (21.02 - 20.03). Nie daj się przekabacić różnym mądrym i uważnie szpy-
cuj na wiarę, a zaś bez zbędnego brynczenia i stalowania się akuratnie rób swoje. 
Z twoim pomyślunkiem i rułą dasz radę. 

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. 

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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

1 2 3 4 5
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HUMORKI

Kobieta w ciąży mówi 
do synka:

- W moim brzuszku jest 
ktoś, o kim od dawna ma-
rzyłeś.

- Hurra, będę miał pie-
ska!

H H H

- Dlaczego tak trudno 
znaleźć faceta, który bę-
dzie przystojny, czuły i wraż-
liwy?

- Bo tacy przeważnie już 
mają facetów.

H H H

- Jaka ja byłam ślepa i 
głucha, gdy za ciebie wy-
chodziłam.

- No widzisz, z jakich cho-
rób cię wyleczyłem…

H H H

Im dłużej siedzę w do-
mu, tym bardziej wyglądam 
na bezdomnego.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7: 
Latem nadal maseczka
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Wędrówki z KOiR

Różaną doliną do Góry Moraskiej

Po tygodniach ogra-
niczeń w korzystaniu z 
kawiarni, marketów, ba-
senów i siłowni, a nawet 
spacerów i wyjazdów 
wszyscy z ulgą powra-
cają do sprawdzonych 
miejsc wypoczynku i na 
turystyczne szlaki. Prze-
bywając na poznańskich 
plażach nad Maltą, Ru-
sałką czy w Strzeszynku 
łatwo zapomnieć o ko-
ronawirusie. A przecież 
wciąż jest on realnym 
zagrożeniem, konieczne 
jest więc przestrzeganie 
sanitarnych rygorów i 
przede wszystkim utrzy-
mywanie zalecanego dy-
stansu społecznego, czy-
li co najmniej 2 m od in-
nych ludzi.

Najłatwiej spełnić te wy-
magania podczas pieszych 
czy rowerowych wędrówek 
przez tereny sąsiadujące 
z piątkowskimi osiedlami. 
Tuż za nimi rozciąga się 
pełna uroku i pięknych 
krajobrazów dolina Róża-
nego Potoku. Ten ponad 
5-kilometrowy dopływ War-
ty płynie przez pozosta-
łości łęgów olsowych, wil-
gotne łąki i trzcinowiska, 
tworzy też pełne uroku je-
ziorka. Wędrówka ścieżka-
mi wzdłuż tego potoku do-
prowadzi nas do jego źró-
deł usytuowanych w rezer-
wacie Morasko, a także na 
najwyższe wzniesienie w 
Poznaniu – Górę Moraską 
mającą 153 m wysokości. Z 
niej rozciąga się wspaniały 
widok na całą aglomerację 
poznańską, zwłaszcza osie-

dla piątkowskie oraz tere-
ny pobliskiego poligonu w 
Biedrusku. 

Na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku na 
Górze Moraskiej zbudowa-
no 6 zbiorników retencyj-
nych wody pitnej dla mia-
sta Poznania o łącznej po-
jemności 30 tys. m sześć. 
Obok tych potężnych obiek-
tów wznosi się widoczny 
z daleka maszt telekomu-
nikacyjny o wysokości 70 
m. Wyprawę w rejon Gó-
ry Moraskiej połączyć moż-
na ze zwiedzaniem pobli-

skich otoczonych lasami 
jezior będących pozostało-
ścią po uderzeniu przed kil-
koma tysiącami lat przyby-
sza z kosmosu – sporego 
meteorytu. Jego szczątki 
znaleziono przed kilku la-
ty. Poprzecinane pagórka-
mi i lasami okolice Mora-
ska i Biedruska kryją jesz-
cze wiele innych ciekawych 
miejsc i zabytków wartych 
poznania.

Członkowie i sympatycy 
Klubu Odkrywców i Repor-
terów, którzy z uwagi na 
obostrzenia zawiesili spo-
tkania z podróżnikami i 
kontaktują się wirtualnie, 
zachęcają jednak wszyst-
kich do realnego zwiedzania 
miejsc bliskich i dalekich, 
przy przestrzeganiu zasad 
sanitarnych  oraz dziele-
nia się zdjęciami i wraże-
niami  z tych wypraw z in-
nymi miłośnikami przygód. 
Prosimy o nadsyłanie foto-
grafii ze swych eskapad na 
adres echopiatkowa@o2.pl. 
Najciekawsze nagrodzimy 
i opublikujemy. Poniżej pre-
zentujemy panoramę Piąt-
kowa wykonaną przez Li-
lianę Kubiak. Dziękujemy 
i czekamy na kolejne zdję-
cia. Powyżej obok fotografie 
rezerwatu i Góry Moraskiej. 


