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Letnie wieczory z klasyką
W letnie wieczory rozbrzmiała na Piątkowie
muzyka klasyczna. 26 lipca o godz. 19 rozpoczął
się godzinny koncert kwartetu smyczkowego „Novi
String Quartet”. W repertuarze były utwory klasyczne, w tym Jana Sebastiana Bacha „Aria na
strunie G”, Antonio Vivaldiego „Wiosna”, „Bolero”
Maurice’a Ravela, a także tanga na czele z przepięknym utworem z filmu „Zapach kobiety”, usłyszeliśmy również Ennio Morricone „Obój Gabriela”
oraz „Summertime” George’a Gershwina. Widzów
było około 100 – 120.
Kolejne spotkanie z klasyką zaplanowano na
wieczór 23 sierpnia. Koncerty odbywają się na placu przy głównej alei osiedla Jana III Sobieskiego.
Maciej Delikta
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„Hop z kanapy” do Łagowa
W środku lata, 6 sierpnia, grupa teatralna
,,Hop z kanapy” z Klubu Seniora ,,Korona’’ na
osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu, w nagrodę za cieszące się powodzeniem występy w
różnych klubach seniora w Poznaniu, wyjechała
na jednodniową wycieczkę zorganizowaną przez
Ludmiłę Kłos.
Grupa udała się do Łagowa Lubuskiego. Okolice
były piękne, widok na jezioro cudowny. W takich warunkach mieliśmy świetny wypoczynek. Na podobne
wycieczki pojadą też inne klubowe grupy. Każda z nich
mogła wybrać miejscowość, do której chciała jechać.
A w połowie sierpnia przeszło 30-osobowa grupa
seniorów wybrała się na wczasy do Rewala. Jak zawsze w takiej sytuacji, uczestnicy wczasów płacą sami za siebie.
Miła Mądra
Fot. – Irena Górna

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Na
finał wakacji klub Korona zaprasza dzieci na plener
malarski „co w trawie piszczy”, który odbędzie się 29
sierpnia w godz. 10-13.

Lato z Estradą

Na sportowo, wesoło i z kulturą
Koncerty, prezentacje teatralne, warsztaty artystyczne
i ekologiczne oraz gry i zabawy znalazły się w programie
„Lata z Estradą” zorganizowanego podczas wakacji na osiedlach Jana III Sobieskiego i oraz Bolesława Chrobrego. Kameralne sceny, wygodne miejsca na leżakach pośród drzew

oraz ciekawi artyści tworzyli niepowtarzalny klimat tych
osiedlowych spotkań z kulturą. Na zdjęciu występ zespołu
„Czereśnie”, który zawitał na Piątkowo aż z Krakowa by bawić muzyką i piosenkami oraz zachęcać – jak wskazywały
także ich stroje - do wypoczywania na sportowo i wesoło.
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RADCA

PRAWNY

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


potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia

chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji

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

potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub
osobistym

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

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC
BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA
Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań PÓŁNOC
ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań
tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl
Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego Poznań
PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020
Fundacja Ciszum

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

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

Przedłużanie włosów ultradźwięki Premium Plus
metoda najwyższej klasy,
najbardziej precyzyjna i efektywna
dla najbardziej wymagających klientów.
Przyjdź i umów się już dziś!!!
ul. Słowiańska 53 B, lokal 4, 61-664 Poznań
Tel. 666 955 914
Tel. 514659971
Prowadzimy również skup włosów dziewiczych.

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

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

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17
Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE
I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl
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Od 1 września obowiązek segregacji

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami
Odpadów wciąż przybywa a wraz z nimi
problemów z ich odbiorem i zagospodarowaniem. Kolejną próbą ich rozwiązania oraz
uporządkowania gospodarki odpadami są
ustawowe zmiany wchodzące w życie od 1
września br.
Związek Międzygminny GOAP dostosował
zapisy aktów prawa miejscowego - Regulamin
i Uchwała szczegółowa - do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczególnie ważną zmianą jest nałożenie na wszystkich mieszkańców. obowiązku prowadzenia
selektywnej zbiórki. Aby ułatwić selektywne
gromadzenie odpadów, dla mieszkańców i zarządców pracownicy GOAP przygotowali szereg dokumentów i informatorów dostępnych
na stronie internetowej www.goap.org.pl.
Przedstawiciele Działu Edukacji GOAP zapewniają, że przygotowano poradnik: dla mieszkańców jak segregować odpady komunalne - z
założenia każde gospodarstwo domowe otrzyma taki informator, a także plakat - jak segregować odpady do umieszczenia na tablicy informacyjnej w klatkach schodowych. Przedstawiamy
poniżej podstawowe informacje o tym jak segregować oraz jakie obowiązki w tym zakresie ciążą na mieszkańcach i zarządcach nieruchomości
wielorodzinnych, czyli także spółdzielczych budynków, w których pod jednym dachem mieszka nierzadko kilkaset rodzin.
NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE
Od kilku lat w gminach zrzeszonych w
Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz
odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których
nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian
w dotychczasowym prawie miejscowym
i konieczność ich dostosowania.
KOGO DOTYCZĄ
NOWE PRZEPISY?
Nowe przepisy obowiązują wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkanych i
niezamieszkanych z terenu ZM GOAP. Zaczną
obowiązywać od 1 września 2020 r.
CO Z POJEMNIKAMI?
ZM GOAP, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposaża
nieruchomość wielorodzinną w pojemniki do
gromadzenia odpadów surowcowych (papier,
metale i tworzywa sztuczne oraz szkło), a także w pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej na własny koszt wyposaża nieruchomość
w pojemniki do gromadzenia bioodpadów.
Odpady komunalne mogą być także gromadzone w pojemnikach podziemnych lub
półpodziemnych, ale ich wyposażenie to również obowiązek właściciela nieruchomości.
Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach

w kolorach dedykowanych dla selektywnej
zbiórki*, tj.:

Pojemnik służący do gromadzenia
odpadów zmieszanych powinien
mieć kolor czarny lub grafitowy**
*Do 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się, aby zbiórka
odpadów komunalnych była prowadzona w pojemnikach
posiadających tylko korpus lub wieko w odpowiednim kolorze. Po tym terminie, pojemnik musi być pokryty odpowiednim kolorem dla danej frakcji odpadów (cały pojemnik w kolorze – wieko oraz korpus)
**obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

UWAGA!
Wszystkie pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) muszą posiadać transponder (chip) oraz naklejkę opisującą przeznaczenie pojemnika.
Naklejki i chipy zapewnia w ramach
opłaty Związek.
OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 września 2020 roku selektywna
zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Pracownicy kontroli ZM
GOAP będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę.
Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne i od września br. na terenie naszej aglomeracji będą obowiązywać
specjalne Wytyczne dotyczące postępowania
w przypadku nieselektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych. Informatory: Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Jak
podnieść skuteczność selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej? Poradnik
w zakresie efektywnego funkcjonowania MGO.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA DLA
WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka dla nieruchomości wielorodzinnych – 14 zł za osobę.
Jeżeli mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w
drodze decyzji na właściciela nieruchomości zo-

stanie nałożona opłata podwyższona w wysokości 42 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.
GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
na właścicielu nieruchomości wielorodzinnej
spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca
gromadzenia odpadów (MGO), a także dbania, by nie zalegały tam odpady, które nie są
odbierane w ramach ponoszonej opłaty.
UWAGA!
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej
zobowiązany jest na własny koszt do właściwego oznakowania miejsca gromadzenia odpadów. Oznakowanie to powinno zawierać
informacje dot. obowiązujących zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Związku, adresu nieruchomości
lub jej części, dla której dane MGO jest przeznaczone, oraz numeru MGO, jeżeli dana nieruchomość posiada więcej niż jedno MGO.

Bioodpady

Powinny trafiać do brązowego pojemnika o
minimalnej pojemności 120 l bądź do pojemników podziemnych lub półpodziemnych o minimalnej pojemności 300 l. Dopuszcza się także
gromadzenie bioodpadów w postaci trawy, liści oraz rozdrobnionych gałęzi w kontenerach*.
Nie należy umieszczać bioodpadów w plastikowych workach ani opakowaniach! Dopuszcza się gromadzenie bioodpadów w workach biodegradowalnych/ kompostowalnych
bądź w workach papierowych.
Odbiór bioodpadów odbywa się:
 nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
 nie rzadziej niż raz w tygodniu – z kontenerów na trawę i liście.
* Posiadanie kontenera należy zgłosić do ZM GOAP.

Dodatkowo, jeden raz w miesiącu styczniu
i lutym, zgodnie z harmonogramem, odbierane są choinki. Należy wstawiać drzewka żywe,
bez ozdób stojaków i doniczek.

Papier, metale i tworzywa
sztuczne, szkło

Powinny trafić do pojemników o minimalnej pojemności 120 l, do pojemników podziemnych lub półpodziemnych o minimalnej
pojemności 1 300 l.
Odbiór papieru, tworzyw sztucznych i metali odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
zaś szkła – co najmniej raz na dwa tygodnie.
Pamiętaj! Odpady opakowaniowe powinny
być opróżnione z resztek (bez mycia) i – jeśli rodzaj materiału na to pozwala – trwale zgniecione.

Odpady zmieszane
Trafiają do czarnych lub grafitowych pojemników o minimalnej pojemności 120 l
bądź do pojemników bezkołowych o pojemności minimalnej 2 500 l, bądź do pojemników podziemnych/półpodziemnych (min.
1 300 l). Ich odbiór odbywa się nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
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ODPADY BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE
Należy je gromadzić w specjalnym kontenerze, po uzgodnieniu jego lokalizacji z właścicielem nieruchomości (zarządcą) oraz
w miejscu nieutrudniającym korzystanie
z nieruchomości. Kontener na gruz powinien
być oznaczony minimum z dwóch stron, zawierając: nazwę przedsiębiorstwa, którego
jest własnością, numer ewidencyjny (za pomocą, którego dane przedsiębiorstwo jest w
stanie zweryfikować dany kontener) oraz numer telefonu przedsiębiorstwa.
UWAGA!
Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkaniec zamawia na własny koszt.
ODPADY WYSTAWKOWE
Odpady wystawkowe to dawne odpady problemowe. Zmiana nazwy ma na celu ułatwienie mieszkańcom klasyfikację odpadów. Od 1 września 2020 roku rozszerzono zakres rodzajów odpadów wystawkowych odbieranych z terenu nieruchomości
– będzie można również wystawiać skrzydła
drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową
oraz sanitariaty.
Od 1 września br. do odpadów wystawkowych zaliczamy trzy grupy odpadów:
• meble i inne odpady wielkogabarytowe –
czyli odpady komunalne, które ze względu
na swój rozmiar bądź wagę nie mogą być
umieszczane w pojemnikach (np. meble,
wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki, deski
do prasowania, skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową, sanitariaty),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych,
• zużyte opony z pojazdów jednośladowych
i samochodowych.
Odbiór odpadów wystawkowych z terenu nieruchomości wielorodzinnych realizowany jest raz na 4 tygodnie. Właściciele nieruchomości zamieszkanych w zabudowie wielorodzinnej są zobowiązani wystawić odpady
wystawkowe w dniu odbioru odpadów do
godziny 6:00, w miejscu wyznaczonym przez
Zarządcę*. Nie dotyczy to nieruchomości, na
których odpady wystawkowe gromadzone są
w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd śmieciarki.
UWAGA! Na terenie zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów
wystawkowych w kontenerach o minimalnej
pojemności 16 000 l, w które właściciel/zarządca nieruchomości wyposaży się samodzielnie. Wówczas odbiór takich odpadów odbywa się z częstotliwością raz na tydzień. W
przypadku zmiany systemu gromadzenia odpadów wystawkowych na system kontenerowy wymaga się:
• wskazania lokalizacji kontenera, która zagwarantuje możliwość dojazdu dla pojazdu
odbiorcy odpadów komunalnych,
• wyposażenia nieruchomości w odpowiedni
kontener (min. 16 000 l),
• przekazania do ZM GOAP informacji dot.
zmiany systemu zbiórki odpadów wystawkowych,

• określenia lokalizacji kontenera,
• oznakowania kontenera oraz zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
*W przypadku zmiany lokalizacji wystawienia odpadów (np. odbiór od drugiej
strony ulicy lub przy sąsiedniej nieruchomości) właściciel nieruchomości zobowiązany
jest poinformować o tym fakcie Związek w
terminie 14 dni przed planowanym odbiorem odpadów.
WSKAZÓWKA!
Wszystkie grupy odpadów wystawkowych, tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można oddać bezpłatnie do PSZOK-u/ GRATOWISKA.
PSZOK/GRATOWISKO
PSZOK/Gratowisko to miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu
ZM GOAP, w ramach wnoszonej opłaty
za zagospodarowanie odpadami, mogą
dostarczyć wybrane frakcje odpadów
komunalnych.
W ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości wielorodzinnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PSZOK/
Gratowisko przyjmuje bezpłatnie:
• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe,
• szkło,
• bioodpady,
• zużyte baterie i akumulatory,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony (limit: 4 opony w 2020 r., 8
opon/rok – od 2021 r.)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych,
• niezanieczyszczone odpady budowlane i
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
• odpady niebezpieczne (tj. przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe,
igły, strzykawki, glukometry itp.)
• odzież i tekstylia.
MPSZOK/GRATOWÓZ
Na obszarze Związku działają również
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)/Gratowóz. Jest
to pojazd przystosowany do selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na
terenie danej gminy. Postój MPSZOK-u/Gratowozu odbywa się w soboty w godz. 7.00 –
15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut. MPSZOK/Gratowóz przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK/Gratowóz nie odbiera odpadów wielkogabarytowych.
• Do MPSZOK-u/Gratowozu można oddać:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych,

• odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),

• odpady niebezpieczne, w tym chemikalia:
farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych itp.
PUNKTY ZBIERANIA SUROWCÓW
WTÓRNYCH
Do systemu ZM GOAP włączono również
punkty zbierania surowców wtórnych, które
przyjmują od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych działalnością ZM GOAP surowce wtórne stanowiące odpady komunalne na
określonych przez punkty zbierania zasadach.

ZM GOAP W RAMACH
OPŁATY ZAPEWNIA

 pojemniki do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie (tj. trzy rodzaje
pojemników na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło)
 pojemniki do gromadzenia odpadów
zmieszanych
 utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym (mycie pojemników
raz w roku)
 odbiór odpadów komunalnych: bioodpadów, papieru, metali
i tworzyw sztucznych, szkła, odpadów
zmieszanych
 odbiór odpadów wystawkowych
(tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych, zużytych
opon)
 bezpłatne przyjęcie do PSZOK-u/Gratowiska i MPSZOK-u/Gratowozu odpadów komunalnych ujętych w regulaminie
 oznakowanie wszystkich pojemników
(naklejką
i transponderem – chipem).

ZM GOAP W RAMACH
OPŁATY
NIE ZAPEWNIA
JEST TO OBOWIĄZEK
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI

 pojemników do gromadzenia bioodpadów
 pojemników podziemnych lub półpodziennych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów
zbieranych selektywnie (papieru,
metali i tworzyw sztucznych, szkła,
bioodpadów)
 kontenerów do gromadzenia odpadów wystawkowych - jeżeli właściciel nieruchomości wielorodzinnej
zdecyduje się gromadzić ww. odpady w systemie kontenerowym
 oznakowania miejsca gromadzenia
odpadów (MGO)
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Os. Stefana Batorego

Pomysły na docieplenia i odpady

Termomodernizacja „trójki” na piątkę!

Choć dyskusje nad zakresem oraz formą finansowania termomodernizacji budynku nr 3 na
osiedlu Stefana Batorego
trwały długo i wzbudzały nierzadko sporo emocji, to realizacja samego
przedsięwzięcia przebiegła sprawnie i roboty są
już na ukończeniu.
Kompleksowe docieplenie
tego bloku obejmuje również remont loggi, wymianę
drzwi wejściowych i domofonów oraz rekultywację terenu wokół budynku. Prace
wykonano w ramach programu Jessica2, umożliwiającego uzyskanie niskooprocento-

momodernizacji kolejnych budynków w jednostce F, tzw.
starej części osiedla. Zaawansowane są przygotowania do
docieplenia budynków 5 i 6,
które także zostaną dofinansowane także w ramach programu Jessica2. Ogłoszono
przetarg na realizację tego
przedsięwzięcia, który powinien zostać rozstrzygnięty w
sierpniu. Po wybraniu i zawarciu umowy z wykonawcą
będzie on miał pół roku na
wykonanie prac. Natomiast w
planach na przyszły rok przewiduje się docieplenie kolejnego budynku nr 7.
Obok wielkich zadań termomodernizacyjnych konty-

schodowych w budynku 9
D,E,F i G, wymalowano klatki schodowe w budynku 29 i
remontowane są piony balkonów w blokach 41 i 52.
–Obecnie przystępujemy do naprawy nawierzchni
boiska przy bloku 9, wyremontowano już ogrodzenie a
wkrótce wymienimy na nim
sztuczną trawę. Uwzględniając głosy wielu mieszkańców
przeciwnych częstemu koszeniu trawników przygotowujemy się do urządzenia pierwszych łąk kwietnych na osiedlu, które obejmą około 400
m kw powierzchni. Pod szczególną pieczą mamy tego lata

pozycja zbudowania pierwszych na Piątkowie półpodziemnych zbiorników na
odpady. Z funkcjonowaniem
podobnych urządzeń w Murowanej Goślinie oraz na
Winogradach inicjatorzy ich
budowy dobrze się zapoznali
i przekonują, że sprawdzą się
one również na piątkowskich
osiedlach. Wystające niewiele ponad powierzchnię zbiorniki nie zajmują więcej miejsca niż tradycyjne altanki a
z pewnością poprawią estetykę osiedla.
Może też skłonią mieszkańców do właściwej segregacji odpadów, co nabiera szcze-

Place zabaw są obecnie pod szczególną pieczą

osiedlowe place zabaw, które z uwagi na koronawirusowe zagrożenia są dezynfekowane każdego ranka – mówi Janusz Piskor, kierownik
Administracji os. Stefana Batorego.
Wspólnie z Radą Osiedla opracowywany jest plan
przyszłorocznych zamierzeń
remontowych. Obok kontynuowania robót termomodernizacyjnych, remontów
pionów wodnych, klatek
schodowych czy balkonów
znalazła się w nim także pro-

gólnego znaczenia w związku
z kolejnymi zmianami wprowadzanymi w ich odbiorze
od 1 września. Administracja osiedla apeluje zwłaszcza
do lokatorów wystawiających
odpady gabarytowe by czynili to zgodnie z harmonogramem ich wywozu. Niestety,
wielu nagminnie o nim zapomina i zwały gratów „straszą” potem w altankach oraz
wokół nich, gdyby trzymać się
terminów wywozu nie byłoby
takiego bałaganu jaki bywa
obecnie. (i)

Odnowione balkony cieszą oko

wanego kredytu do wysokości
70 proc. kosztów zadania. Pozostałą część stanowił udział
własny z funduszu remontowego osiedla. Zaciągnięte
kredyty mieszkańcy budynku spłacać będą przez 20 lat.
Jednak gruntownie odnowiony blok cieszy oko już teraz
i jego wygląd będzie zachęcał do przeprowadzania ter-

nuowanych jest na osiedlu
wiele innych robót remontowych i napraw o mniejszym
zakresie ale równie ważnych
dla lokatorów. Między innymi prowadzone są z zachowaniem obostrzonych rygorów sanitarnych wymiany podzielników ciepła oraz legalizacji wodomierzy. Wykonano
kompleksowe remonty klatek

To jeszcze nie kwietna łąka, ale chaszcze na terenie miejskim
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Dwumecz i memoriał

Nocne łowy w Manieczkach

Piątkowscy wędkarze
nie marnują letniego czasu i często spotykają się
z wędkami nad wodą.
Nie tylko by rywalizować ale przede wszystkim miło spędzać czas,
aktywnie wypoczywać i
dobrze się bawić.
Pod wieczór w sobotę, 11
lipca, rozpoczęły się otwarte nocne zawody wędkarskie. Początek łowienia wyznaczono na g.17.30 , a koniec na 7.00 w niedzielę.
Łowiono na dwie wędki metodą spławikowo-gruntową.
Na łowisku Manieczki stawiło się 22 wędkarzy, w tym
jedna wędkarka. Zawodnicy
reprezentujący koła PZW z
Piątkowa, Manieczek, Mosiny, Leszna, Borku Wlkp. I
Książa i byli podzieleni na
dwie kategorie wiekowe do
55 i +55 lat.
Większość wędkarzy postanowiło zapolować na grubą rybę z gruntu. Jednak
ta taktyka okazała się chybiona. Duże ryby – karpie
czy amury, z których znane jest to łowisko, nie brały. Owszem trafiały się spore leszcze, karasie czy liny,
jednak ryb powyżej 1,5 kg
nie było. Największą rybą

zawodów okazał się karaś
„Japoniec” 1,43 kg., a szczęśliwym łowcą był Stanisław
Pikroń z Koła „Chrobry”.
W ogóle wędkarze z „Chrobrego” pokazali klasę i zajęli prawie wszystkie miejsca
na podium. Dla tych którzy
znaleźli się na podium były
okolicznościowe puchary, a
wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody
rzeczowe.
Dwumecz wędkarski
W kolejną lipcową niedzielę rozegrano tzw. „dwumecz wędkarski”. Startowały w nim 15 osobowe drużyny Kół PZW „Bizon” z Manieczek i naszego „Chrobrego” z Poznania. Organizatorem było tym razem koło z
Manieczek, które zaproponowało jako arenę zmagań
łowisko na jeziorze Zbęchy.
Połowy odbywały się podobnie jak na jeziorze Lusowo
z pomostów. Łowiliśmy podzieleni na trzy sektory, na
jedną wędkę, metodą spławikową. Brały głównie drobne plotki, krąpie, leszcze i
uklejki. Trafiały się również
karasie oraz jakieś większe
okazy, które po krótkiej walce zrywały zestawy. Wygraliśmy jeden sektor drużynowo 28 do 27 (liczyła
się suma punktów zajętych
miejsc, czyli im mniej tym
lepiej), wygraliśmy również
indywidualnie sektor B - Mirek Foint, a w sektorze C indywidualnie II miejsce wywalczył Ryszard Styperek a
trzeci był Marek Stryjakowski. Liczy się jednak końcowy rezultat, a ten był dla
nas niekorzystny 68 do 97
i puchar przechodni pozostał w rękach Marka Szcze-

śniaka, prezesa koła PZW z
Manieczek.
V Memoriał
M. i P. Styperka
W niedzielę 9 sierpnia
odbył się ”Memoriał Mariana i Piotra Styperka” - towarzyskie zawody wędkarskie organizowane przez
rodzinę Styperków ku pamięci zmarłego ojca i brata.
Na starcie stanęło 43 wędkarzy, (w tym 3 wędkarki)
reprezentujących Koła PZW
z Obornik, Książa, Borku,
Biedruska, Manieczek, Odlewnik-Poznań, oraz Chrobry-Poznań. Łowiliśmy na
gościnnych wodach łowiska
Manieczki, na dwie wędki,
metodą spławikowo-gruntową, podzieleni na trzy kategorie – kobiety, do 55 lat
i powyżej 55 lat. Było słonecznie i gorąco, a nawet
bardzo gorąco, więc napoje zgromadzone przez organizatorów bardzo się przydały. Około godziny 10.30
zarządzono przerwę regenerującą. Niektórzy wędkarze zmorzeni przez upał, albo kiepsko wylosowane stanowisko rezygnowali z dalszych połowów. A rywalizacja trwała nadal.
Komisja sędziowska ważyła złowione przez wędkarzy ryby, które potem trafiały z powrotem do wody.

Były to bowiem zawody „na
żywej rybie”. Oficjalne wyniki przedstawił Prezes Koła PZW „Chrobry” Ryszard
Styperek, który potem w towarzystwie brata Roberta i
innych członków rodziny
Styperków wręczał puchary i nagrody rzeczowe. Wyniki końcowe przedstawiają
się następująco. W kategorii kobiet I miejsce zdobyłą Danuta Maik (Chrobry) –
3930 pkt. I ona też złowiła
największą rybę w tej kategorii leszcz – 700 pkt. W kategorii do 55 lat I miejsce zajął Artur Skrzypczak (Książ
) - 5160 pkt. Największą rybą
w tej kategorii był lin 1120
pkt. złowiony przez Szymona Kubackiego (Borek). W
kategorii młodzież starsza
+ 55 lat zwyciężył Zdzisław
Zabroni (Borek) – 2740
pkt. Największą rybą mógł
się pochwalić w tej kategorii Krzysztof Kubacki (Borek), a był to lin 1020 pkt.,
złowiony w ostatniej godzinie zawodów. Widać, że wytrwałym szczęście sprzyja.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów,
a także przyjaciół rodziny,
rozlosowano wśród wszystkich uczestników zawodów.
Tekst – Zbigniew Jędrys
Foto – Ryszard Styperek,
Eugeniusz Szaj

Wielkopolscy milionerzy
W tegorocznym rozliczeniu PIT aż 3671 podatników z województwa
wielkopolskiego wykazało dochód wyższy niż 1
milion złotych. To o 399
Wielkopolan więcej, niż
w roku ubiegłym. Na
przestrzeni ostatnich 10
lat liczba wielkopolskich
„milionerów” wzrosła ponad 3-krotnie (w rozlicze-

niu PIT za 2009 rok było ich 1155).
Najwięcej - bo aż 44%
- wielkopolskich „milionerów” rozlicza się w Poznaniu i powiecie poznańskim (1617 podatników). W
pozostałych powiatach jest
ich już zdecydowanie mniej.
W czołówce pod względem
liczby „milionerów” znajdują się w tym roku po-

wiaty: ostrowski (176), kaliski wraz z miastem Kalisz (173), leszczyński wraz
z miastem Leszno (146),
koniński wraz z miastem
Konin (138) oraz kępiński
(133).
Zdecydowana większość
– 90,1% wielkopolskich „milionerów” - rozliczało się
w ramach PIT-36L. Są to
zatem głównie przedsiębior-

cy płacący podatek liniowy.
4,9% stanowili podatnicy
rozliczający się na formularzu PIT-37 (osoby fizyczne),
2,7% – PIT-36 (działalność
gospodarcza opodatkowana
według skali podatkowej,
najem lub dochody z pracy
za granicą), a 2,3% – PIT38 (przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
lub udziałów w spółkach).
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KALENDARIUM PSM
1 września - Komisja ds. aktów prawnych Rady
Nadzorczej
3 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
15 września - Komisja Rewizyjna RN
24 września - zebranie RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Korty będą całoroczne!

Maj tego roku był kolejnym miesiącem pandemii koronawirusa. Wyniki ekonomiczne Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były w maju
pozytywne, aczkolwiek
w gospodarce zasobami mieszkaniowymi nieco się pogorszyły. W tym
miesiącu były nieco większe koszty niż przychody,
ale nadal bilans jest na
plusie. Większe wydatki
były konsekwencją w dużej mierze dezynfekcji i
konserwacji zieleni.
Na funduszu remontowym pozostawały środki, ale
na osiedlach powoli zaczęto
wykonywać zaplanowane remonty. O 75 tysięcy zł (2%)
zmniejszyły się zaległości
czynszowe, nie było też kolejnych wypowiedzeń od wynajmujących lokale użytkowe.
Rafał Kupś, przewodniczący Rady Nadzorczej,
zwrócił uwagę na wzrastające zaległości w wykonywaniu
robót remontowych. Pod koniec roku pewnych prac może nie udać się nadrobić. Zaproponował, by chociaż częściowo zaangażować pieniądze z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej, posługując się
instytucją tzw. prowizorium
budżetowego. Na czym polega problem? Otóż o podziale nadwyżki na poszczególne osiedla decyduje Walne Zgromadzenie, a takie
w tym roku się nie odbyło.

Zgodnie z ustawą, powinno
się odbyć w ciągu sześciu tygodni od zawieszenia w kraju stanu pandemii, co nie
wiadomo kiedy nastąpi. Propozycja wywołała ogromną
dyskusję. Protestowali szczególnie przedstawiciele osiedli, które od kilku lat optują za zmianą zasad podziału nadwyżki między osiedla.
Rada Nadzorcza powróciła do sprawy zadaszenia
kortów na terenie osiedla
Jana III Sobieskiego, mając
na uwadze zapobieżenie degradacji tego obiektu oraz
to, że aktualny stan uniemożliwia jego pełne wykorzystanie. Pod uwagę została wzięta pozytywna opinia
rady osiedla wypracowana
po przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców najbliżej usytuowanego budynku. Rada postanowiła wyrazić zgodę na budowę na części działki nr 172/22 będącej w wieczystym użytkowaniu PSM boiska do tenisa
ziemnego oraz gier zespołowych o wymiarach 36 na 17
metrów bieżących każde, ze
sztuczną nawierzchnią odpowiadającą ich przeznaczeniu
, osłoniętych powłoką umożliwiającą ich całoroczną eksploatację wraz z łącznikiem
socjalnym o powierzchni ok.
75 m kw. i z montażem w
nich oświetlenia, systemu
grzewczego i klimatyzującego przestrzeń boisk, na łączną sumę 921.300 zł brutto.

Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie środkami funduszu zasobowego Spółdzielni.
W uzasadnieniu zapisano, że Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w swoich
zasobach nie posiada obiektu sportowego, który umożliwiałby jej mieszkańcom zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji przez
cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych.
Będzie to realizacją celu
statutowego, jaki jest prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej.
Rada Nadzorcza zgodziła się na sfinansowanie ze
środków na remont PCK Dąbrówka opracowania audytu tego budynku. Na wykonawcę wybrano firmę PRO-INWEST Marcin Sokołowski ze Swarzędza. Firma za
20 tys. zł netto wykona w
ciągu 10 tygodni inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, mapę zasadniczą z
zagospodarowaniem terenu,
analizy branżowe dot. stanu
technicznego budynku wraz
z oceną stanu technicznego,
analizę funkcjonalności budynku oraz rozwiązań materiałowych a także analizę
stanu ochrony pożarowej z
udziałem rzeczoznawcy ds.
p.poż.

W głosowaniu nie przeszła propozycja Zarządu, by
na 1 stycznia 2021 r. po raz
kolejny przesunąć termin
wejścia w życie uchwały z
2019 r. o zmianie zasad rozliczania kosztów eksploatacji dźwigów. Rozpatrzono też
uchwały dotyczące uchylenia
kilku regulaminów. Zostały
one rekomendowane przez
Komisję ds. aktów prawnych z powodu zmiany przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Regulaminy uchylono.
Andrzej Matuszak zreferował swój udział w komisji
przetargowej na termomodernizację budynku na osiedlu Bolesława Śmiałego. Rafał Kupś zaproponował powstanie zespołu Rady ds.
realizacji bazy Boranta, będzie on monitorował postępy
prac. W głosowaniu powołano taki zespół, w jego skład
weszli: Rafał Kupś, Andrzej
Matuszak, Mirosława Musielińska – Klemka i Mirosław
Szymczak.
Urszula Cicha w wolnych
wnioskach poinformowała,
że prace przy SkateParku
między osiedlami Śmiałego
i Batorego są na ukończeniu. Nie leży on na terenie
PSM, ale jest się z czego cieszyć. Służyć on będzie wszak
naszym mieszkańcom. (big)
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Wspólne wypracowywanie ugody

Mediacje w PSM
Od ponad roku Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako jedyny w Poznaniu i nieliczny w kraju
w szerokim zakresie - już ponad dwieście przeprowadzonych mediacji - i z dużym sukcesem wykorzystuje instytucję mediacji pozasądowej. Zarząd PSM współdziała w
tym zakresie z Sucholeskim Centrum Mediacji reprezentowanym przez stałego mediatora przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu Jackiem Bujałowskim.
Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym zwaśnione strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują własne, najlepsze dla nich rozwiązanie problemu. Nad
przebiegiem tego procesu czuwa mediator, który jako osoba
bezstronna, wspomaga komunikację i działania stron zmie-

rzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu
i opracowania ugody. Czuwa też nad tym aby ugoda posiadała
realność wykonania.
Ugoda wypracowana i podpisana przed mediatorem a następnie złożona w sądzie i zaakceptowana przez sąd jest wiążąca
tak, jak wiążący byłby wyrok sądu. Mediacja pozwala każdej ze
stron zachować godność i podjąć postanowienie obopólnie możliwe do zaakceptowania. Podstawowymi zaletami mediacji jest jej
szybkość, bezstresowość i taniość. Koszty mediacji w sprawach
nie skomplikowanych to 200-300 zł od strony. Koszty postępowania sądowego z opłatami zastępstwa procesowego, biegłego sądowego, opłat sądowych to koszty sięgające kilku tysięcy złotych.
Jacek Bujałowski Stały Mediator Sądowy
przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Kochać, dbać i sprzątać

Bliskie spotkania ze zwierzakami
Wystarczy spacer między osiedlowymi blokami by stanąć
oko w oko z przedstawicielem rodzimej lub egzotycznej fauny.
Najliczniej reprezentowane są najróżniejszej rasy i maści psy
i koty, jednak nikogo nie dziwią już bliskie spotkania tuż za
blokiem z lisem, sarenką lub dzikiem. Można się nawet natknąć na prawdziwego jaszczura, gdyż i takie stwory spacerowały już po osiedlowych alejkach. Na wędrówki wybrały się
po ucieczce z domowych terrariów. Widok takiego gada do
przyjemności z pewnością nie należy. Dziwić tylko może, że
ktoś trzyma je w mieszkaniu.
Także w kontaktach z przedstawicielami rodzimej fauny
powinniśmy mieć się na baczności. Dzikie zwierzaki pozostają dzikimi nawet gdy spacerują między blokami czy... śmietnikami. Do nich bowiem najczęściej ciągną. Mogą też liczyć
na sympatię wielu mieszkańców, którzy ochoczo dokarmiają
niezwykłych przybyszów. Jednak kontakty z nimi mogą się
okazać bardzo niebezpieczne, gdyż bywają one nosicielami
groźnych chorób, np. wścieklizny, a poza tym zawsze mogą
ugryźć czy kopnąć. Należy się więc od nich trzymać z daleka. Tak będzie lepiej dla nas oraz samych zwierząt, które po-

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych
i remontu loggii budynku nr 5 i 6 w osiedlu Stefana Batorego,
należącego do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.
Termin realizacji zamówienia: 180 dni od daty podpisania umowy.
Wysokość wadium: 100.000 zł za każdy budynek odrębnie.
Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.
Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 100 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok.
73, od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00 oraz w piątek
w godz. 9.00 – 12.00.
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 19.08.2020 r. do godziny 10:00, w
kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2020 r. o godzinie 12:00,
w Zarządzie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława
Chrobrego 117, sala 40.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

winny żyć na polach i w lasach a nie przenosić się do miejskich śmietników.
Zagrożenia ze strony dzikich zwierzaków łatwo uniknąć,
znacznie trudniej radzić sobie z niebezpieczeństwami jakie niesie wszechobecność oswojonych czworonogów. Liczbę psów na
osiedlach trudno już zliczyć. Właściciele są przekonani o ich
doskonałości i zaletach, dlatego na spacerach z reguły puszczają je samopas i bez kagańca, by sobie do woli hasały na
skwerach. Spotkanie takiego milutkiego psiaka, niekiedy o rozmiarach auta i mordzie kryminalisty, może przypadkowych
przechodniów wprawić w osłupienie. Kto bowiem wie, co takiemu groźnie wyglądającemu czworonogowi przyjdzie do łba?
Może przecież zaatakować ze złości albo strachu.
Właściciele piesków powinni więc pamiętać by swych podopiecznych prowadzać zawsze na smyczy i w kagańcu. Takie
są przepisy, a o ich przestrzeganiu mogą też przypominać
posiadaczom psów miejscy strażnicy. Powinni też pamiętać o
sprzątaniu po swoich ulubieńcach. O tym obowiązku przypominają – niestety często bezskutecznie - gustowne tabliczki
porozstawiane na osiedlowych trawnikach. (i)

Termomodernizacja wieżowców

Dyskusje nad kosztorysem
Położone w centralnym punkcie Piątkowa wieżowce nr 36
i 37 na osiedlu Bolesława Śmiałego „wyróżniają się” jeszcze
surowymi, nadwątlonymi przez upływ czasu ścianami. Jednak
i one wkrótce doczekają termomodernizacji.
Dyskusje w tej sprawie z radnymi osiedlowymi oraz mieszkańcami budynków, do których należy decydujące słowo, trwają już od
dłuższego czasu. Zaawansowane są także starania Zarządu spółdzielni o uzyskanie pożyczki na to przedsięwzięcie z programu Jessica2.
Docieplenie 16-kondygnacyjnych budynków jest skomplikowanym
technicznie i kosztownym zadaniem. Właśnie kwestia projektu technicznego i kosztorysu prac przy budynku 37 przygotowanego przez
firmę Karkon zrodziła wśród niektórych radnych osiedlowych oraz
przedstawicieli mieszkańców sporo pytań. Według ich wyliczeń można
prace wykonać taniej a przede wszystkim zastosować nowocześniejsze technologie, wydajniejsze materiały i ekonomiczniejsze rozwiązania. Spotkali się więc oni z przedstawicielami firmy, którzy wyjaśniali
dlaczego wybrali takie a nie inne rozwiązania techniczne, materiały
budowlane oraz wysokość przyjętych przez nich cen katalogowych.
Tłumaczenia projektantów nie przekonały krytyków, tym bardziej że
przyznali oni już na wstępie, że kosztorys można znacznie obniżyć,
nawet o 20 proc. Można też w projekcie uwzględnić nowocześniejsze
technologie postulowane przez mieszkańców.
Dlatego dyskusje i prace nad opracowaniem nowego kosztorysu
przy dużym zaangażowaniu radnych osiedlowych oraz przedstawicieli mieszkańców są kontynuowane. Wydłuży to może nieco przygotowanie dokumentacji dla budynku nr 37, ale za to przedsięwzięcie będzie zapewne zaprojektowane lepiej i ekonomiczniej. (i)
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Wrastanie w Piątkowo

Na dwóch i czterech kółkach
Przed wielu laty, w jednej z gazet, zaprezentowano szczególny, bardzo podobający się wtedy
rysunek, ilustrujący z pozoru humorystycznie minioną rzeczywistość: Na pierwszym planie stoi samochód osobowy, któremu przywalił czołowo radiowóz milicyjny w słupek pomiędzy pierwszymi i
drugimi drzwiami. Obok samochodu stoi milicjant
i krzyczy: „Bokiem we mnie wjechał!!!” Do niedawna czytelnicy traktować mogli to jako abstrakcję,
wprost surrealistyczny absurd. Do niedawna, bo
właśnie zupełnie świeżo na jednym z piątkowskich
osiedli zdarzył się bardzo podobny przypadek.
Znakomita większość mieszkańców parkuje swoje samochody „pod chmurką”, na miejscach parkingowych przy wewnętrznych drogach osiedlowych, spełniających również funkcję chodnika. Z tych miejsc do ruchu miejskiego można się włączyć, wolno wyjeżdżając
na te drogi - ścieżki dla pieszych i dalej wewnętrznymi
drogami osiedlowymi do ulic. Głównym ograniczeniem
są oczywiście licznie chodzący tamtędy piesi. Niestety, powiedzieć trzeba, że to ograniczenie prędkości poważnie traktują tylko kierowcy samochodów. Na osiedlu
mamy coraz większy ruch rowerowy i nie od dzisiaj,
niektórzy z rowerzystów, urządzają sobie po osiedlach
ostre rajdy a nawet wyścigi, również na ścieżkach dla
pieszych. Skutki takich rajdów bywają niestety podobne do wspomnianego na wstępie obrazku, o czym tak
opowiadał kierowca - jeden z mieszkańców:
„Kiedy, rozglądając się w prawo i w lewo, czy ktoś
nie nadchodzi, wyjechałem nieco więcej niż metr ze swojego miejsca parkingowego, usłyszałem głośny trzask i
odczułem uderzenie w samochód. Okazało się, że ścieżką
dla pieszych gnał rowerzysta i w tym pędzie przywalił
kołem swojego roweru we mnie, uderzając w blachę nad
przednim kołem. Uderzenie było tak mocne, że blacha
została wgnieciona a rowerzysta przeleciał w powietrzu
prawie nad całym chodnikiem, zatrzymując się dopiero
na żywopłocie. Przeraziłem się dość mocno, bo lądowanie absolutnie nie wyglądało na łagodne i bezbolesne.
I rzeczywiście – uszkodzony sportowy but rowerzysty
leżał na chodniku, a poszkodowany ze zdartą skórą na
ręce i nodze po kontakcie z asfaltem, leżał w krzakach
żywopłotu. Szczególne było jednak jeszcze coś innego:
Otóż ten poszkodowany, na pewno w szoku, powtarzał
w kółko, patrząc na mnie: „To pańska wina. To pańska
wina!”. Jak już trochę ochłonął, spokojniejszym głosem
powiedział, że zniszczył sobie przeze mnie but, potłukł
się i poodzierał, a w dniu następnym miał zaplanowany udział w rowerowym rajdzie.”
Kierowca samochodu jechał na umówioną wizytę w
gabinecie stomatologicznym. Zdarzeniem, a szczególnie

zachowaniem rowerzysty był tak zszokowany, że nawet
nie przyjrzał się odkształconemu dość mocno błotnikowi. Ważniejszy dla niego był stan tego rowerzysty,
człowieka w całkiem średnim wieku. Poza tym kierowca był w drodze na fotel dentystyczny i jechał tam już
nieco spóźniony. Rozmowa kierowcy ze sprawcą incydentu a jednocześnie poszkodowanym zakończyła się
wymianą numerów telefonów. Kierowca zadzwonił po
pewnym czasie do tego rowerzysty z zapytaniem, jak
się czuje i to był koniec ich kontaktów. Żona kierowcy
zauważyła, chyba słusznie, że powinienem był on ściągnąć na miejsce incydentu policję i agenta ubezpieczeniowego, bo przecież sprawcą wypadku był rowerzysta
pędzący jak szaleniec po chodniku dla pieszych. Aż
strach pomyśleć, jaki byłby skutek, gdyby w miejscu
tego samochodu była kobieta z dzieckiem w wózku. Auto było ubezpieczone, właściciel auta był ofiarą fantazji rowerzysty, można było więc uszkodzenie blachy za
darmo usunąć. Jednak tam i wtedy ten kierowca przypomniał sobie opisany wcześniej obrazek i krzyk tamtego milicjanta. Teraz trudno powiedzieć, dlaczego pomyślał również, że ta sytuacja mogła być kalką tamtej
historyjki z gazety – wciąż miał w uszach tamte słowa: „To pańska wina!” Zrezygnował więc z dochodzenia
tej sprawiedliwości, bo choćby z tytułu wieku bardziej
cenił sobie spokój od być może osiągalnej „sprawiedliwości” tym bardziej, że ubiegać się o nią musiałby on
– emeryt i jednocześnie gorszy sort – przeciw być może obecnie jedynie słusznemu przedstawicielowi jedynie słusznej władzy…
Na zamknięcie opisu tego epizodu raz jeszcze nawiążę do czasu akcji rapowania nazwanej Hot16Challange:
Już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem gorszy sort.
W tej Polsce, w której wszyscy przecież równi są,
bo Konstytucja w swej treści zapewnia im to.
A na Osiedlu dzieciaki na hulajnogach
jeżdżą pełne radości w promieniach słońca
a Mamy cieszą się radością swoich dzieci,
choć rzeczywistość ciągle mocno im skrzeczy.
Seniorzy śmieją się na ławkach pod drzewami:
Jaka to szkoda, że ten upał już nie dla nich,
że rowerki, deskorolki i hulajnogi,
odjechały im za horyzont, z wiatrem czasu i historii.
Już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem gorszy sort….
Ciąg dalszy w drodze na kartkę…

Międzynarodowy turniej deblowy
Na piątkowskich kortach tenisowych dużo się dzieje, Miłośników biegania z rakietą, i to w różnym wieku, nie brakuje. Chętnie stają też w sportowe szranki. Na początku sierpnia rozegrano turniej deblowy w obsadzie
międzynarodowej. Wzięło w nim udział 14 zawodników z Polski Kolumbii i Ukrainy. Na zdjęciu od lewej zdobywcy drugiego miejsca – Marcin
Czapracki i Piotr Domagała oraz zwycięzcy Mateusz Masternak i Nikita Mykhailov.
Piotr Domagała i Andrzej Słabęcki

Hubert Owczarek
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Wspomnienie z osiedla

Historia w 27 albumach

W nieustającej i wciąż przyspieszającej pogoni za
tym, czego i tak nie dogonimy, warto czasami spojrzeć za siebie. Historia Piątkowa, początki powstawania pierwszych osiedli budzą coraz większe zainteresowanie. Do zachowania świadectw ludzi, którzy pamiętają tamte pionierskie lata zachęcał zainicjowany na os. Bolesława Chrobrego w czasach koronawirusowych ograniczeń konkurs „Wspomnienie
z osiedla”. Przedstawiamy wspomnienia i fotografie
jego laureatki Marii Drogomireckiej.
Kochaj przeszłość – żyj teraźniejszością
(Stara chińska sentencja)
Pamiętniki, fotografie,
dząc w glinie z założonymi
wspomnienia nierozłącznie na butach torebkami foliowplatają się w moje 82-let- wymi. Zrobiłam pierwsze fonie życie. Dziś chcę przy- to 20 czerwca1979 r. Zdjęwołać niektóre fakty z me- cie, zamieszczone powyżej,
go 40-letniego życia na Piąt- przedstawia moje wejście
kowie, na osiedlu Bolesława do bloku nr 19, klatka D,
Chrobrego.
V piętro.
Klucze do mieszkania
W miejscu gdzie dziś
odebraliśmy w Spółdzielni parkingi i tory Pestki rozprzed świętami Bożego Naciągały się stare sady jabłorodzenia 1979 r. Obserwo- niowe. W nich też zbierawaliśmy z niecierpliwością łam truskawki. Dalej w strokońcowy etap budowy, bro- nę nie istniejącego wówczas

osiedla Bolesława Śmiałego
pola oziminy. Przez te pola
szlam do pracy w Kombinacie Naramowice (jestem
inżynierem rolnictwa). Po
drodze mijałam (z dreszczykiem) domy rodzin cygańskich. Dziś po nich i ich domach ani śladu i mało kto
o tym pamięta.
Żyliśmy bez telefonów,
komórek i internetu, a sytuacje życiowe bywały nie raz
tragiczne! Stan wojenny…
Mój mąż był chorowity. Pamiętam, potrzebne było pogotowie… Wyszłam przed
bloki szukając ludzi by mi
pomogli. Ktoś powiedział,
że w bloku 21 mieszka wojskowy lekarz, może mieć telefon. Odnalazłam go. Niechętnie połączył mnie ze
szpitalem wojskowym. Przyjechało pogotowie i zabrało
męża, który był oficerem
lotnictwa na rencie.
W latach 1980-81 trwała budowa naszego obecnego kościoła pw. Opatrzności Bożej. Do czasu jego
wykończenia gromadziliśmy się na
mszy świętej w
kaplicy cmentarnej i wokół niej. Z
mężem pomagaliśmy przy budowie kościoła. Było już zadaszenie,
a w środku stała
pompa z wodą.
Myśmy taczkami
wozili do wnętrza
płyty na posadzkę. Dziś w zakrystii kościoła znajduje się oprawiona jego historia.
W stanie wojennym rozdawane w nim były dary z Ameryki –
odzież, żółte sery,
mąka. Całą akcję

prowadzili (nie żyjący już)
pp. Kudlińscy. Ja należałam do grupy pomagającej. Później akcja przeniosła się do bloków. Towary
przychodziły do garażu domu pp. Kudlińskich. Odbierałam je z mężem syrenką
i przewoziłam do mego budynku. Ustawiałam na korytarzu prowizoryczny stół
i na nim rozcinałam na porcje długie bloki żółtego sera.
Mąka była w workach. Pamiętam, że odbiorcy kwitowali podpisem. Była to ciężka akcja. Mieszkają jeszcze
starsi, którzy ją pamiętają…
Komunikacji w pobliżu
żadnej. Sklepy – podstawą
było otwarte targowisko,
bardzo tanie. Pierwszym
obiektem handlowym było „Społem”, później „Złoty
Grosz”, gdzie dziś „Chata
Polska”. W bloku nr 13 znajdowała się mała poczta z b.
serdeczną obsługą. Był też
klub brydżowy. Zadziwiająca była więź sąsiadów. Nieliczni jeszcze żyją. Teraz stale nowe twarze młodych…
Do dzisiaj wszelkie prace na moim osiedlu skrzętnie fotografuję i opisuję w
pamiętniku i albumach. Albumów mam 27 tomów.
Upodobałam sobie wieże telewizyjne w różnych porach
roku i dnia. Historia mojego
osiedla dalej trwa. Opisałam
najstarsze wspomnienia…
Maria Drogomirecka
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Prosto z miasta

Poznań przegrywa z wsią?
Im więcej się w Poznaniu buduje
domów i mieszkań, tym mniej w nich
mieszkańców. Od kilkunastu lat poznaniaków systematycznie ubywa. Każdego
roku kilka tysięcy z nich przenosi się
do podpoznańskich wsi i miasteczek, w
których widocznie buduje się jeszcze więcej. Na początku lat dziewięćdziesiątych
w Poznaniu mieszkało 590 tys. osób i
nieśmiało przymierzano się do przekroczenia sześciuset tysięcy a potem nawet
miliona. Sny o aglomeracyjnej potędze
przeminęły bezpowrotnie i obecnie mieszkańców jest niewiele ponad 530 tys. a
jeśli tendencja do wyprowadzek poza
miasto się utrzyma, to liczba poznaniaków może spaść nawet poniżej pół miliona. Jakoś jednak nie widać by władze miasta szczególnie się tym przejmowały i próbowały zachęcać poznaniaków
by nadal – mimo licznych przeciwności
- pozostawali poznaniakami.
HHH
Ludzi w Poznaniu coraz mniej, więc
może za to lepiej się im żyje? Wątpliwe,
to bowiem uciążliwości i niedoskonałości
miejskiego życia skłaniają poznaniaków
do ucieczki na wieś. Zycie w podpoznańskich miejscowościach zdaje się być sielskie i anielskie, lasy szumią, ptaszki śpiewają a komunikację z cywilizacją zapew-

niają wygodne samochody. Oczywiście,
tak różowo nie jest, bo auta się psują i
wszędzie okazuje się być daleko, a przyroda też potrafi dać się we znaki. O tym
jednak miłośnicy życia na łonie natury
muszą się przekonać na własnej skórze.
Możliwe więc, że niebawem trend się odwróci i ci którzy się ochoczo wyprowadzali z miasta wkrótce chętnie do niego
powrócą. Musi jednak Poznań najpierw
odzyskać siłę przyciągającą i zachęcającą do osiedlania się w jego granicach.
Niektóre polskie miasta, jak Warszawa,
Kraków czy Wrocław są takimi magnesami przyciągającymi nie tylko mieszkańców wsi ale całego świata do zamieszkania w nich i robienia tam życiowej kariery. Poznań na razie takiej siły nie ma
i jakoś nie widać by władze miasta miały pomysł na jej wytworzenie. Zwłaszcza,
że prezydent Poznania bardziej zajęty jest
promowaniem siebie niż miasta.
HHH
Co ma bowiem Poznań do zaoferowania swym mieszkańcom i ewentualnym
przybyszom? Latem przede wszystkim tradycyjne „wykopki” na wielu śródmiejskich
arteriach. Prowadzone są one oczywiście
pod hasłem usprawniania i zwiększania
bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi jednak
na częstotliwość i przewlekłość tych ro-

bót o żadnym usprawnianiu mowy nie
ma. Klasycznym przykładem jest właśnie
rozpoczęta modernizacja ronda Rataje
i pobliskich ulic, które dopiero co były
przebudowywane. Teraz będą modernizowane i to przez dwa długie lata. Kierowcom pozostaje tylko zgrzytać zębami.
Zapowiedzi rozpoczęcia tego wielkiego
przedsięwzięcia zbiegły się z otwarciem
w Genui ogromnego mostu w miejsce
tego, który spektakularnie runął przed
dwoma laty. We Włoszech borykających
się z kryzysem i innymi problemami potrafili w dwa lata zbudować obiekt na
miarę XXII wieku. W rzekomo nowoczesnym i bardzo sprawnie zarządzanym
przez światłe władze Poznaniu tyle czasu
zajmie przebudowa niewielkiego ronda.
A budowa zwykłych ścieżek rowerowych
trwa nawet jeszcze dłużej.
HHH
W komunikacyjnych dokonaniach jest
więc kiepsko a w innych dziedzinach też
nie lepiej. Nad poznańską edukacją czy
służbą zdrowia pastwić się już nie wypada. Tym bardziej że w czasach koronawirusa wszystko zostało jakby postawione na głowie. Najwyższy czas żeby chociaż w naszym Poznaniu znów wszystko
stanęło jak należy na nogach.
WIST

Wokół Piątkowa

Białoruska – aktualna jak nigdy
Ulica Białoruska znajduje się na osiedlu Wichrowe Wzgórze, jest równoległa do Połabskiej, łączy się
z Serbską.
Do istnienia państwa białoruskiego jesteśmy już przyzwyczajeni, ale w rzeczywistości tradycje tego państwa nie
są długie. W okresie wczesnośredniowiecznym na terenie
dzisiejszej Białorusi było kilka państw wschodniosłowiańskich, m.in. księstwa: Połockie, Turowskie i Smoleńskie.
Później większość obszaru dzisiejszej Białorusi znalazła się
w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1569
roku – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Językiem urzędowym był ruski i dopiero w
1696 roku językiem państwowym stał się polski. O białoruskiej świadomości narodowej
wtedy jeszcze nie było mowy.
Większość przedsięwzięć społecznych i politycznych powiązanych było z Litwą i Polską.
Nie zapominajmy, że podob-

nie było wtedy na obszarze
dzisiejszej Ukrainy.
W okresie zaborów teren
dzisiejszej Białorusi w całości
znalazł się w granicach Rosji.
Mimo różnicy języka warstwy
bardziej wykształcone ciążyły ku tradycjom polskim, a w
czasie powstania styczniowego opowiedziały się po stronie Rządu Narodowego. Najsłynniejszymi postaciami tego miejsca i czasu stali się
Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski, którzy opowiadali się za wskrzeszeniem
unii polsko – litewskiej; obydwaj zresztą za tę sprawę oddali życie. Mieszkańców tych
ziem najogólniej określano jako Rusionów.
Sytuacja znacznie się
skomplikowała dopiero na
przełomie XIX i XX wieku.
Był to czas kształtowania
się nowych świadomości narodowych w środkowej Europie. Najsilniej proces ten
ujawnił się na terenie dzisiejszej Ukrainy, gdzie ukraiń-

ski ruch państwowotwórczy
niemal od razu znalazł się w
konflikcie z Rosją i kręgami
polskimi. Białoruska świadomość narodowa kształtowała
się wolniej, głównie z braku
silnej warstwy ludzi wykształconych, elit intelektualnych
– późniejszej inteligencji. W
1902 roku Wacław Iwanowski powołał Białoruską Partię
Rewolucyjną, w roku następnym bracia Iwan i Anton Łukiewiczowie powołali Białoruską Rewolucyjną Hromadę –
organizację, która zaczęła wydawać pierwszą legalną gazetę białoruską: „Nasza Dola”.
Po raz pierwszy Białoruś
ogłosiła niezależność 25 marca 1918 roku. Potem dochodziło do kilkakrotnych zmian
nazwy tego obszaru; Najpierw
była to Białoruska Republika
Ludowa, potem Białoruska
Socjalistyczna Republika Radziecka, wreszcie Litewsko-Białoruska Republika Rad.
Później, w okresie wojny polsko-bolszewickiej i kształto-

wania się wschodniej granicy
Rzeczypospolitej i czasowej
wojskowej współpracy polsko-białoruskiej, w wyniku traktatu brzeskiego obszar ten
został podzielony pomiędzy
ZSRR i Polskę. Po tragicznych
dla Białorusinów doświadczeniach II wojny światowej, ostatecznie została ustalona granica pomiędzy Polską i ZSRR,
powstała wtedy białoruska
Socjalistyczna Republika Radziecka.
Pełną niepodległość uzyskała Białoruś w 1991 roku, po rozpadzie Związku
Radzieckiego. Powstała wtedy Wspólnota Niepodległych
Państw złożona z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Istotny był
zwłaszcza układ między Rosją i Białorusią, w dużej mierze uzależniony od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Od 1994 roku krajem, już
republiką prezydencką, autorytarnie rządzi Aleksandr
Łukaszenka.
Marek Rezler
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Dobry zespół, ciekawe pomysły

Nowy model wsparcia i opieki

Od początku lipca przy ul. Tymienieckiego 34, w Poznaniu działa środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego. Pracujemy inaczej niż
wiele innych placówek: najpierw zostaniesz umówiony na spotkanie
z Koordynatorem Opieki – czyli psychologiem, z którym porozmawiasz
o tym, co Cię do nas sprowadza, jakich trudności doświadczasz i w czym
potrzebujesz naszego wsparcia. Rolą
Koordynatora jest zaplanowanie najlepszej dla Ciebie ścieżki zdrowienia
i czuwanie nad jej realizacją. Zajmuje to zwykle od jednego do trzech
spotkań i czasem wymaga przeprowadzenia testów psychologicznych.
Wsparcie uzyskasz bezpośrednio od
Koordynatora lub zaproponuje Ci on
pomoc innego specjalisty z naszego
zespołu. W zespole mamy doświadczonych psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy-psychiatrów,
psychologów środowiskowych, pielęgniarki, pracowników socjalnych
oraz terapeutów zajęciowych, a każdy z nich specjalizuje się w pomocy
przy rozwiązaniu nieco innych problemów. Koordynator może polecić
Ci uczestnictwo w warsztatach, konsultację z psychiatrą lub pracownikiem socjalnym. Jeśli uzna to za zasadne, może skierować Cię na psychoterapię indywidualną lub grupową.
Prowadzimy również interwencje środowiskowe – jeśli nie możesz przyjść
do nas, to my możemy przyjść do
Ciebie. W naszej ofercie znajduje
się także Drop-In Centre – Otwarta
Przestrzeń. Jest to przestrzeń do spotkania z innymi osobami podobnymi
do Ciebie lub z psychologiem. Drop-in (ang.) znaczy „wpaść” – możesz
przyjść do nas w godzinach otwarcia
Centrum, bez wcześniejszego umawiania się i porozmawiać, posiedzieć
w ciszy lub wziąć udział w organizowanych zajęciach. Możesz przyjść

do Otwartej Przestrzeni zarówno
w sytuacji nagłej, z którą trudno jest
być samemu, a także gdy po prostu
masz ochotę porozmawiać lub zrobić
coś wspólnie.
Zapraszamy na ciekawe zajęcia
na naszym nowo otwartym Oddziale
Dziennym. Odbywają się one od pn-pt
w godz. 9-14. Nasze zajęcia skierowane są głównie dla osób z przewlekłymi zaburzeniami, takimi jak schizofrenia, ciężka depresja czy ostre stany lękowe. Prowadzimy warsztaty integracyjno-ruchowe, takie jak capoeira, organizujemy spacery po okolicznych terenach zielonych, pomagamy w rozwijaniu nowych zainteresowań w zakresie prac artystycznych, edukujemy w
pomocnych metodach relaksacji. Jest
to jednak przede wszystkim wspaniałe miejsce do zdobycia nowych przyjaciół, znajdujących się w podobnej sytuacji, miejsce na wymianę doświadczeń
życiowych, rekreację (oferujemy np. popołudnie z grami planszowymi). Nasz
Ośrodek to ciepłe i bezpieczne miejsce, wolne od presji i oczekiwań, gdzie
można czuć się akceptowanym, nabyć
nowych umiejętności radzenia sobie
z emocjami i stresem, odpocząć i poczuć się częścią większej społeczności.
Nasz Ośrodek oferuje również wizyty w otoczeniu pacjenta, w
ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ). Czasem jest to związane ze stanem zdrowia pacjenta (np.
głęboka niepełnosprawność fizyczna
ograniczająca możliwości łatwego poruszania się), czasem wiąże się z tymczasowym lub chronicznym lękiem
przed wychodzeniem z domu, czasem jest to sytuacja kryzysowa, kiedy wizyta specjalistów w domu pacjenta jest najlepszym rozwiązaniem.
Nasz zespół składa się z wielu
specjalistów, włączając lekarza psychiatrę, pielęgniarkę, psychologa środowiskowego oraz pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny jest bardzo ważną częścią naszego zespołu, gdyż ma
ogromną wiedzę w sprawach mieszkaniowo-finansowych, które to często domagają się uwagi. Jeśli to pomocne,
włączamy również do naszego zespołu
tzw. Ekspertów przez Doświadczenie,
czyli ludzi, którzy sami przeszli ciężkie kryzysy psychiczne i czują się teraz zainspirowani, by wspierać osoby
podobne do siebie, które w takim kryzysie się znajdują, Aby przypominać o
nadziei oraz wymianie doświadczeń, jako ważnym elemencie zdrowienia.
Naszą misją jest stworzenie nowego modelu opieki psychiatrycznej,
gdzie pacjent leczony jest w miejscu,
które jest mu znane i gdzie, miejmy nadzieję, czuje się bezpiecznie –
w domu, zapobiegając tym samym potencjalnej hospitalizacji. W ramach
naszych zespołów szybkiego reagowania, skutecznie pomagamy przetrwać
kryzys, oferując, jeśli to stosowne, nawet codzienne kontakty z pacjentem.
Przez okres do 2 tygodni. Nasz zespół
kompleksowo zadba o potrzeby pacjenta. Zrobimy wszystko by pomóc pacjentowi uzyskać i utrzymać optymalny sposób funkcjonowania. Zadbamy
też o otoczenie pacjenta, oferując odpowiednie wsparcie.
Nasza oferta jest skierowana do
szerokiego grona osób. Kierujemy ją
zwłaszcza do osób zmagających się
z długotrwałymi i ciężkimi zaburzeniami psychicznymi takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa
czy epizody psychotyczne, mających
za sobą hospitalizacje psychiatryczne. Przyjmujemy także osoby, które
doświadczają kryzysu emocjonalnego,
potrzebują pomocy specjalisty w uporaniu się z trudnościami negatywnie
wpływającymi na zdrowie psychiczne
i chciałyby nauczyć się sposobów radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Zapraszamy też osoby chcące rozwinąć umiejętności komunikacji, asertywności, poprawić relacje z innymi
osobami. Pomagamy w budowaniu
poczucia własnej wartości, radzeniu
sobie ze stresem i oswajaniu lęków.
Chcemy by nasze działania były zawsze blisko was. Zapraszamy do zgłaszania się mieszkańców miasta Poznania, a w szczególności jego północnej części.
Więcej informacji znajdziecie na
naszej stronie internetowej www.sczp-poznanpolnoc.pl
JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY W POWROCIE DO ZDROWIA,
JESTEŚMY MIEJSCEM DLA CIEBIE
I TWOICH BLISKICH!
Agata Szekiełda,
Stanisław Pawlak
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HUMORKI
- Postanowiłem przyznać
pańskiej żonie 2 tysiące złotych miesięcznie – mówi
sędzia na rozprawie rozwodowej.
- Świetnie, wysoki sądzie! – odpowiada mąż. – Ja
też od czasu do czasu dorzucę jej parę złotych od siebie.
HHH
- Panie doktorze, nie
możemy odciągnąć syna od
komputera.
- Trzeba będzie go leczyć.
- Ale czym?!
- Normalnie! Dziewczętami, papierosami i piwem.
HHH
- Jasiu, ani jedno działanie na dodawanie nie jest
wykonane prawidłowo.
- Ale, to tatuś odrabiał
zadanie!
- A kim on jest?
- Kelnerem.
HHH
- W moim brzuszku jest
ktoś, o kim od dawna marzyłeś – mówi kobieta w ciąży do synka.
- Hurra, będę miał pieska!
Rozwiązanie krzyżówki nr: 9
Wracamy do szkół.

NIEZBĘDNA
W KLASIE

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). Zamiast cięgiem nygusować i tylko glapić się wew
telewizor abo komputer lepiej zadbaj o zdrowie i zacznij biegać za piłką, jeździć
rowerem abo łazęgować zez kijkami.

WAGA (23.09 - 22.10). Po tym całkim wirusowym zamieszaniu wew robocie
niewiele dobrego można się spodziewać. Będziesz musiał chapać za dwóch abo
i trzech, ale poradzisz i zaś potem będzie ino lepiej.

BYK (21.04 - 21.05). Lato oraz tygodnie zez koronawirusem udało się jakoś
przepynkać, a zaś dalej wszystko pójdzie jak z płatka, trza ino się do roboty
przyłożyć i za frechownie se z wiarą nie poczynać.

SKORPION (23.10 - 22.11). Ostatnie ciepłe dni i noce warto wykorzystać na
wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego wspólnego lofrowania i blubrania wynikną całkiem ﬁfne pomysły.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn skwar, rejwach i harmider wew robocie
jeszcze jakiej nerwicy dostaniesz. Daj se więc lepiej luz i pomyśl o jakim wygibie zez famułą albo znajomą wiarą.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśl
o jakim krótkim wygibie zez famułą za miasto albo do marketu. Lofrowanie
będzie całkiem fest ino uważej by poruty nie narobić.

RAK (22.06 - 22.07). Po wakacyjnych rajzach zostały ino wspomnienia, porzundki do zrobienia oraz rachunki do zapłacenia. Zez ﬁfem bierz się więc do
chapania i zorgowania bejmów

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Bez te upały we łbie ci się legną ino same
głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wygibach się ustatkuj i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

LEW (23.07 - 22.08). Bez to borchanie się na famułę albo kumpli ino sobie poruty narobisz. Szkoda czasu na wieczne rozmymłanie i bręczenie. Lepiej lajsnij
bliskim jaki dyrdon albo zabierz ich na słodkie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj
się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować ale zaś wnet
uzorgujesz wuchtę bejmów.

PANNA (23.08 - 22.09). Zez wiarą ze swej eki frechownie se nie poczynaj, bo
jeszcze w kalafę zarobisz. Zamiast się stalować warto lepiej poblubrać o ﬁfnych
pomysłach na chybkie uzorgowanie pełnej kabzy.

RYBY (21.02 - 20.03). Wakacje przepynkałeś, ale warto pomyśleć o zaprowadzeniu porzundku wew kwitach, bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej
więc przejrzyj szpargały w szafonierkach i kistach.

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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Letnie wędrówki z KOiR

Z biegiem Warty i nie tylko

Pędu do wypoczywania i podróżowania nie
powstrzymało nawet koronawirusowe zagrożenie. W górach i nad morzem było równie rojno i
gwarno jak każdego roku, a w dodatku – jak
sygnalizują urlopowicze
- było jeszcze drożej niż
zwykle.
Z wypraw nad polskie
morze ciekawe fotografie

przesłała uczestniczka spotkań Klubu Odkrywców i
Reporterów Liliana Kubiak.
Odwiedziła ona Park Miniatur Latarni Morskich
w Niechorzu. Zgromadzono w nim miniatury najciekawszych nadmorskich budowli. Można więc szybko

i sprawnie „zaliczyć” ich
zwiedzanie a potem oddawać się plażowym przyjemnościom.
Natomiast miłośników
Piątkowa i okolic zachęcamy do zwiedzenia nadwarciańskich brzegów. Pradolina Warty, królowej wielkopolskich rzek, zaczyna
się niemal za wschodnimi opłotkami piątkowskich
osiedli. Jeszcze do niedaw-

na były to tereny rolnicze,
obecnie są szybko zabudowywane. W miejscu dawnych pól, łąk oraz rozległych szklarni kombinatu
PGR Naramowice wyrastają osiedla domków i bloków.
Bliżej Warty zachowało się
jednak sporo obszarów zie-

lonych, nawet nieco jeszcze
dzikich, zachęcających do
spacerowania i odkrywania niezwykłych krajobrazów. Wędrówki piesze czy
rowerowe wzdłuż Warty w
stronę Biedruska dostarczą
więc niezapomnianych wrażeń. Tym bardziej że po drugiej stronie rzeki podziwiać
można przemysłową zabudowę Owińsk i Czerwonaka.
Obiekty te, a także wielkie rury kanalizacyjne, stanowiące współczesne „dopływy” Warty uzmysławiają
jakie zagrożenie dla przyrody stanowi rozwój naszej cywilizacji. Podziwiajmy więc
przyrodę i ją chrońmy, a

także utrwalajmy jej piękno na fotografiach. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć
z wędrówek dalekich i bliskich do Klubu Odkrywców i Reporterów na adres
echopiatkowa@o2.pl

