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Na os. Sobieskiego
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 kla-
syczne, w tym Jana Sebastiana Bacha „Aria na 
strunie G”, Antonio Vivaldiego „Wiosna”, „Bolero” 
Maurice’a Ravela, a także tanga na czele z prze-
pięknym utworem z filmu „Zapach kobiety”, usły-
szeliśmy 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 pla-
cu 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 na-
grodę 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 wa-
runkach 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 za-
wsze w takiej sytuacji, uczestnicy wczasów płacą sa-
mi 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 osie-
dlach Jana III Sobieskiego i oraz Bolesława Chrobrego. Ka-
meralne 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 ba-
wić muzyką i piosenkami oraz zachęcać – jak wskazywały 
także ich stroje - do wypoczywania na sportowo i wesoło . 
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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 

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

 

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

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

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.

Coraz w ięcej 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 zagospodaro-
waniem. 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 utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Szczegól-
nie ważną zmianą jest nałożenie na wszyst-
kich mieszkańców. obowiązku prowadzenia 
selektywnej zbiórki. Aby ułatwić selektywne 
gromadzenie odpadów, dla mieszkańców i za-
rządców pracownicy GOAP przygotowali sze-
reg dokumentów i informatorów dostępnych 
na stronie internetowej www.goap.org.pl. 

Przedstawiciele Działu Edukacji GOAP za-
pewniają, że przygotowano poradnik: dla miesz-
kańców jak segregować odpady komunalne - z 
założenia każde gospodarstwo domowe otrzy-
ma taki informator, a także plakat - jak segrego-
wać odpady do umieszczenia na tablicy informa-
cyjnej w klatkach schodowych. Przedstawiamy 
poniżej podstawowe informacje o tym jak segre-
gować oraz jakie obowiązki w tym zakresie cią-
żą na mieszkańcach i zarządcach nieruchomości 
wielorodzinnych, czyli także spółdzielczych bu-
dynków, w których pod jednym dachem miesz-
ka nierzadko kilkaset rodzin.  

NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE 
Od kilku lat w gminach zrzeszonych w 

Związku Międzygminnym „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GO-
AP) obowiązują zasady segregowania odpa-
dów, zgodnie z którymi osobno zbieramy pa-
pier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz 
odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których 
nie da się zakwalifikować do odpadów se-
lektywnych i nie są odpadami niebezpiecz-
nymi, gromadzimy w pojemniku na odpa-
dy zmieszane. Ostatnia nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach 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 gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, wyposaża 
nieruchomość wielorodzinną w pojemniki do 
gromadzenia odpadów surowcowych (papier, 
metale i tworzywa sztuczne oraz szkło), a tak-
że w pojemniki na zmieszane odpady komu-
nalne. Właściciel nieruchomości wielorodzin-
nej na własny koszt wyposaża nieruchomość 
w pojemniki do gromadzenia bioodpadów.

Odpady komunalne mogą być także gro-
madzone w pojemnikach podziemnych lub 
półpodziemnych, ale ich wyposażenie to rów-
nież obowiązek właściciela nieruchomości.

Z biórka odpadów komunalnych po-
winna 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 ko-
lorze. Po tym terminie, pojemnik musi być pokryty odpo-
wiednim kolorem dla danej frakcji odpadów (cały pojem-
nik w kolorze – wieko oraz korpus) 

**obowiązuje od 1 lipca 2022 r. 

UWAGA!
Wszystkie pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych (zmieszanych i zbie-
ranych selektywnie) muszą posiadać trans-
ponder (chip) oraz naklejkę opisującą prze-
znaczenie pojemnika. 

Naklejki i chipy zapewnia w ramach 
opłaty Związek. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 września 2020 roku selektywna 
zbiórka odpadów jest ustawowym obowiąz-
kiem dla wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści – nie ma możliwości niesegregowania od-
padów komunalnych. Pracownicy kontroli ZM 
GOAP będą sprawdzać, czy właściciel nieru-
chomości prowadzi selektywną zbiórkę.

Przypominamy także, że obowiązek kon-
troli spoczywa również na firmie odbierają-
cej odpady komunalne i od września br. na te-
renie naszej aglomeracji będą obowiązywać 
specjalne Wytyczne dotyczące postępowania 
w przypadku nieselektywnego gromadzenia 
odpadów komunalnych. Informatory: Jak pra-
widłowo segregować odpady komunalne? Jak 
podnieść skuteczność selektywnej zbiórki od-
padów w zabudowie wielorodzinnej? Poradnik 
w zakresie efektywnego funkcjonowania MGO.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KO-
MUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA DLA 

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 

Stawka dla nieruchomości wielorodzin-
nych – 14 zł za osobę. 

Jeżeli mieszkańcy nieruchomości wieloro-
dzinnej nie wypełnią obowiązku zbierania od-
padów komunalnych w sposób selektywny, w 
drodze decyzji na właściciela nieruchomości zo-

stanie nałożona opłata podwyższona w wysoko-
ści 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 dba-
nia, by nie zalegały tam odpady, które nie są 
odbierane w ramach ponoszonej opłaty.

UWAGA! 
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej 

zobowiązany jest na własny koszt do właści-
wego oznakowania miejsca gromadzenia od-
padów. Oznakowanie to powinno zawierać 
informacje dot. obowiązujących zasad selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
na terenie Związku, adresu nieruchomości 
lub jej części, dla której dane MGO jest prze-
znaczone, oraz numeru MGO, jeżeli dana nie-
ruchomość posiada więcej niż jedno MGO.

Bioodpady
Powinny trafiać do brązowego pojemnika o 

minimalnej pojemności 120 l bądź do pojemni-
ków podziemnych lub półpodziemnych o mini-
malnej pojemności 300 l. Dopuszcza się także 
gromadzenie bioodpadów w postaci trawy, li-
ści oraz rozdrobnionych gałęzi w kontenerach*.

Nie należy umieszczać bioodpadów w pla-
stikowych workach ani opakowaniach! Do-
puszcza się gromadzenie bioodpadów w wor-
kach biodegradowalnych/ kompostowalnych 
bądź w workach papierowych.

Odbiór bioodpadów odbywa się: 
 nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
 nie rzadziej niż raz w tygodniu – z kontene-

rów na trawę i liście. 
* Posiadanie kontenera należy zgłosić do ZM GOAP.

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

Papier, metale i tworzywa
sztuczne, szkło

Powinny trafić do pojemników o minimal-
nej pojemności 120 l, do pojemników pod-
ziemnych lub półpodziemnych o minimalnej 
pojemności 1 300 l. 

Odbiór papieru, tworzyw sztucznych i me-
tali 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 ro-
dzaj materiału na to pozwala – trwale zgniecione.

Odpady zmieszane
Trafiają do czarnych lub grafitowych po-

jemników o minimalnej pojemności 120 l 
bądź do pojemników bezkołowych o pojem-
ności minimalnej 2 500 l, bądź do pojem-
ników 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 konte-
nerze, po uzgodnieniu jego lokalizacji z wła-
ścicielem nieruchomości (zarządcą) oraz 
w miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości. Kontener na gruz powinien 
być oznaczony minimum z dwóch stron, za-
wierając: nazwę przedsiębiorstwa, którego 
jest własnością, numer ewidencyjny (za po-
mocą, którego dane przedsiębiorstwo jest w 
stanie zweryfikować dany kontener) oraz nu-
mer telefonu przedsiębiorstwa.

UWAGA! 
Kontener na odpady budowlane i roz-

biórkowe mieszkaniec zamawia na wła-
sny koszt.

ODPADY WYSTAWKOWE
Odpady w ystawkowe to dawne odpa-

dy problemowe. Zmiana nazwy ma na ce-
lu ułatwienie mieszkańcom klasyfikację od-
padów. Od 1 września 2020 roku rozszerzo-
no zakres rodzajów odpadów wystawko-
wych odbieranych z terenu nieruchomości 
– będzie można również wystawiać skrzydła 
drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową 
oraz sanitariaty.

Od 1 wr ześnia br. do odpadów wystawko-
wych 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, wy-
kładziny, materace, rowery, zabawki, deski 
do prasowania, skrzydła drzwiowe, arma-
turę i ceramikę łazienkową, sanitariaty),

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych,

•  zużyte opony z pojazdów jednośladowych 
i samochodowych.

Odbiór odpadów wystawkowych z tere-
nu nieruchomości wielorodzinnych realizo-
wany jest raz na 4 tygodnie. Właściciele nie-
ruchomości zamieszkanych w zabudowie wie-
lorodzinnej 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, gwarantują-
cych dojazd śmieciarki.

UWAGA! Na terenie zabudowy wieloro-
dzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów 
wystawkowych w kontenerach o minimalnej 
pojemności 16 000 l, w które właściciel/za-
rządca nieruchomości wyposaży się samo-
dzielnie. Wówczas odbiór takich odpadów od-
bywa się z częstotliwością raz na tydzień. W 
przypadku zmiany systemu gromadzenia od-
padów wystawkowych na system kontenero-
wy wymaga się:
•  wskazania lokalizacji kontenera, która za-

gwarantuje 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 wystaw-
kowych,

•  określenia lokalizacji kontenera,
•  oznakowania kontenera oraz zabezpiecze-

nia go przed dostępem osób trzecich.
*W przypadku zmiany lokalizacji wy-

stawienia odpadów (np. odbiór od drugiej 
strony ulicy lub przy sąsiedniej nieruchomo-
ści) właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest poinformować o tym fakcie Związek w 
terminie 14 dni przed planowanym odbio-
rem odpadów.

WSKAZÓWKA!
Wszystkie grupy odpadów wystawko-

wych, tj. meble i inne odpady wielkogabary-
towe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, można oddać bez-
płatnie do PSZOK-u/ GRATOWISKA.

PSZOK/GRATOWISKO
PSZOK/Gratowisko to miejsce, do któ-

rego właściciele nieruchomości z terenu 
ZM GOAP, w ramach wnoszonej opłaty 
za zagospodarowanie odpadami, mogą 
dostarczyć wybrane frakcje odpadów 
komunalnych.

W ramach opłaty uiszczanej przez właści-
ciela nieruchomości wielorodzinnej za gospo-
darowanie 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 komu-
nalne,

•  odpady niebezpieczne (tj. przeterminowa-
ne leki, chemikalia, termometry rtęciowe, 
igły, strzykawki, glukometry itp.)

•  odzież i tekstylia. 

MPSZOK/GRATOWÓZ
Na obszarze Związku działają również 

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (MPSZOK)/Gratowóz. Jest 
to pojazd przystosowany do selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów komu-
nalnych, kursujący zgodnie z ustalonym har-
monogramem na dany rok kalendarzowy na 
terenie danej gminy. Postój MPSZOK-u/Gra-
towozu odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 
15.00, z czego minimalny czas postoju w jed-
nym miejscu wynosi 20 minut. MPSZOK/Gra-
towóz przyjmuje odpady bezpłatnie bezpo-
średnio od mieszkańców, natomiast nie od-
biera odpadów pozostawionych przed ich nie-
ruchomościami. MPSZOK/Gratowóz nie od-
biera odpadów wielkogabarytowych.
•  Do MPSZOK-u/Gratowozu można oddać:
•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•  zużyte baterie i akumulatory,
•  przeterminowane leki pochodzące z gospo-

darstw domowych,

•  odpady wytworzone podczas iniekcji do-
mowych (zużyte igły, strzykawki),

•  odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: 
farby, rozpuszczalniki, opakowania po środ-
kach ochrony roślin pochodzące z gospo-
darstw domowych itp. 

PUNKTY  ZBIERANIA SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

Do systemu ZM GOAP włączono również 
punkty zbierania surowców wtórnych, które 
przyjmują od wszystkich właścicieli nierucho-
mości objętych działalnością ZM GOAP surow-
ce 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 two-
rzywa sztuczne, szkło)

 pojemniki do gromadzenia odpadów 
zmieszanych 

 utrzymanie pojemników we właści-
wym stanie technicznym, porządko-
wym i sanitarnym (mycie pojemników 
raz w roku)

 odbiór odpadów komunalnych: biood-
padów, papieru, metali 
i tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 
zmieszanych

 odbiór odpadów wystawkowych 
(tj. mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych, zużytego sprzętu pocho-
dzącego 
z gospodarstw domowych, zużytych 
opon)

 bezpłatne przyjęcie do PSZOK-u/Gra-
towiska i MPSZOK-u/Gratowozu odpa-
dów komunalnych ujętych w regula-
minie

 oznakowanie wszystkich pojemników 
(naklejką 
i transponderem – chipem). 

ZM GOAP W RAMACH 
OPŁATY

NIE ZAPEWNIA
JEST TO OBOWIĄZEK 

WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI

 pojemników do gromadzenia bio-
odpadów

 pojemników podziemnych lub pół-
podziennych do gromadzenia od-
padów zmieszanych oraz odpadów 
zbieranych selektywnie (papieru, 
metali i tworzyw sztucznych, szkła, 
bioodpadów)

 kontenerów do gromadzenia odpa-
dów wystawkowych - jeżeli właści-
ciel nieruchomości wielorodzinnej 
zdecyduje się gromadzić ww. od-
pady w systemie kontenerowym

 oznakowania miejsca gromadzenia 
odpadów (MGO)
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Os. Stefana Batorego
Pomysły na docieplenia i odpady

Choć dyskusje nad za-
kresem oraz formą fi-
nansowania termomoder-
nizacji budynku nr 3 na 
osiedlu Stefana Batorego 
trwały długo i wzbudza-
ły nierzadko sporo emo-
cji, to realizacja samego 
przedsięwzięcia przebie-
gła sprawnie i roboty są 
już na ukończeniu. 

Kompleksowe docieplenie 
tego bloku obejmuje rów-
nież remont loggi, wymianę 
drzwi wejściowych i domo-
fonów oraz rekultywację te-
renu wokół budynku. Prace 
wykonano w ramach progra-
mu Jessica2, umożliwiające-
go uzyskanie niskooprocento-

wanego kredytu do wysokości 
70 proc. kosztów zadania. Po-
zostałą część stanowił udział 
własny z funduszu remon-
towego osiedla. Zaciągnięte 
kredyty mieszkańcy budyn-
ku spłacać będą przez 20 lat. 
Jednak gruntownie odnowio-
ny blok cieszy oko już teraz 
i jego wygląd będzie zachę-
cał do przeprowadzania ter-

momodernizacji kolejnych bu-
dynków w jednostce F, tzw. 
starej części osiedla. Zaawan-
sowane są przygotowania do 
docieplenia budynków 5 i 6, 
które także zostaną dofinan-
sowane także w ramach pro-
gramu Jessica2. Ogłoszono 
przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia, który powi-
nien zostać rozstrzygnięty w 
sierpniu. Po wybraniu i za-
warciu umowy z wykonawcą 
będzie on miał pół roku na 
wykonanie prac. Natomiast w 
planach na przyszły rok prze-
widuje się docieplenie kolejne-
go budynku nr 7.  

Obok wielkich zadań ter-
momodernizacyjnych konty-

nuowanych jest  na osiedlu 
wiele innych robót remonto-
wych i napraw o mniejszym 
zakresie ale równie ważnych 
dla lokatorów. Między inny-
mi prowadzone są z zacho-
waniem obostrzonych rygo-
rów sanitarnych wymiany  po-
dzielników ciepła oraz legali-
zacji wodomierzy. Wykonano 
kompleksowe remonty klatek 

schodowych w budynku 9 
D,E,F i G, wymalowano klat-
ki schodowe w budynku 29 i 
remontowane są piony balko-
nów w blokach 41 i 52.

 –Obecnie przystępuje-
my do naprawy nawierzchni 
boiska przy bloku 9, wyre-
montowano już ogrodzenie  a 
wkrótce wymienimy na nim 
sztuczną trawę. Uwzględnia-
jąc głosy wielu mieszkańców 
przeciwnych częstemu kosze-
niu trawników przygotowuje-
my się do urządzenia pierw-
szych łąk kwietnych na osie-
dlu, które obejmą około 400 
m kw powierzchni. Pod szcze-
gólną pieczą mamy tego lata  

osiedlowe place zabaw, któ-
re z uwagi na koronawiruso-
we zagrożenia są dezynfeko-
wane każdego ranka – mó-
wi Janusz Piskor, kierownik 
Administracji os. Stefana Ba-
torego. 

Wspólnie z Radą Osie-
dla opracowywany jest plan 
przyszłorocznych zamierzeń 
remontowych. Obok konty-
nuowania robót termomo-
dernizacyjnych, remontów 
pionów wodnych, klatek 
schodowych czy balkonów 
znalazła się w nim także pro-

pozycja zbudowania pierw-
szych na Piątkowie półpo-
dziemnych zbiorników na 
odpady. Z funkcjonowaniem 
podobnych urządzeń w Mu-
rowanej Goślinie oraz na 
Winogradach inicjatorzy ich 
budowy dobrze się zapoznali 
i przekonują, że sprawdzą się 
one również na piątkowskich 
osiedlach. Wystające niewie-
le ponad powierzchnię zbior-
niki nie zajmują więcej miej-
sca niż tradycyjne altanki a 
z pewnością poprawią este-
tykę osiedla. 

Może też skłonią miesz-
kańców do właściwej segrega-
cji odpadów, co nabiera szcze-

gólnego znaczenia w związku 
z kolejnymi zmianami wpro-
wadzanymi w ich odbiorze 
od 1 września. Administra-
cja osiedla apeluje zwłaszcza 
do lokatorów  wystawiających 
odpady gabarytowe by czyni-
li to zgodnie z harmonogra-
mem ich wywozu. Niestety, 
wielu nagminnie o nim za-
pomina i zwały gratów „stra-
szą” potem w altankach oraz 
wokół nich, gdyby trzymać się 
terminów wywozu nie byłoby 
takiego bałaganu jaki bywa 
obecnie. (i)

Termomodernizacja „trójki” na piątkę!

To jeszcze nie kwietna łąka, ale chaszcze na terenie miejskim

Odnowione balkony cieszą oko

Place zabaw są obecnie pod szczególną pieczą
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Dwumecz i memoriał

Nocne łowy w Manieczkach 

Piątkowscy wędkarze 
nie marnują letniego cza-
su i często spotykają się 
z wędkami nad wodą. 
Nie tylko by rywalizo-
wać ale przede wszyst-
kim miło spędzać czas, 
aktywnie wypoczywać i 
dobrze się bawić. 

Pod wieczór w sobotę, 11 
lipca,  rozpoczęły się otwar-
te nocne zawody wędkar-
skie. Początek łowienia wy-
znaczono na g.17.30 , a ko-
niec na 7.00 w niedzielę. 
Łowiono na dwie wędki me-
todą spławikowo-gruntową. 
Na  łowisku Manieczki sta-
wiło się 22 wędkarzy, w tym 
jedna wędkarka. Zawodnicy 
reprezentujący koła PZW z 
Piątkowa, Manieczek, Mosi-
ny, Leszna, Borku Wlkp. I 
Książa i byli podzieleni na 
dwie kategorie wiekowe do 
55 i +55 lat.

Większość wędkarzy po-
stanowiło zapolować na gru-
bą rybę z gruntu. Jednak 
ta taktyka okazała się chy-
biona. Duże ryby – karpie 
czy amury, z których zna-
ne jest to łowisko, nie bra-
ły. Owszem trafiały się spo-
re leszcze, karasie czy liny, 
jednak ryb powyżej 1,5 kg 
nie było. Największą rybą 

zawodów okazał się karaś 
„Japoniec” 1,43 kg., a szczę-
śliwym łowcą był Stanisław 
Pikroń z Koła „Chrobry”.  
W ogóle wędkarze z „Chro-
brego” pokazali klasę i zaję-
li prawie wszystkie miejsca 
na podium. Dla tych którzy 
znaleźli się na podium były 
okolicznościowe puchary, a 
wśród wszystkich uczestni-
ków rozlosowano nagrody 
rzeczowe. 

Dwumecz wędkarski
W kolejną lipcową nie-

dzielę rozegrano tzw. „dwu-
mecz wędkarski”. Startowa-
ły w nim 15 osobowe druży-
ny Kół PZW  „Bizon” z Ma-
nieczek i naszego „Chrobre-
go” z Poznania. Organizato-
rem było tym razem koło z 
Manieczek, które zapropo-
nowało jako arenę zmagań 
łowisko na jeziorze Zbęchy. 
Połowy odbywały się podob-
nie jak na jeziorze Lusowo 
z pomostów. Łowiliśmy  po-
dzieleni na trzy sektory, na 
jedną wędkę, metodą spła-
wikową. Brały głównie drob-
ne plotki, krąpie, leszcze i 
uklejki. Trafiały się również 
karasie oraz jakieś większe 
okazy, które po krótkiej wal-
ce zrywały zestawy.  Wy-
graliśmy jeden sektor dru-
żynowo 28 do 27 (liczyła 
się suma punktów zajętych 
miejsc, czyli im mniej tym 
lepiej), wygraliśmy również 
indywidualnie sektor B - Mi-
rek Foint, a w sektorze C in-
dywidualnie II miejsce wy-
walczył Ryszard Styperek a 
trzeci był Marek Stryjakow-
ski. Liczy się jednak końco-
wy rezultat, a ten był dla 
nas niekorzystny 68 do 97 
i puchar przechodni pozo-
stał w rękach Marka Szcze-

śniaka, prezesa koła PZW z 
Manieczek. 

V Memoriał 
M. i P. Styperka 

W niedzielę 9 sierpnia 
odbył się ”Memoriał Maria-
na i Piotra Styperka” - to-
warzyskie zawody wędkar-
skie organizowane przez 
rodzinę Styperków ku pa-
mięci zmarłego ojca i brata. 
Na starcie stanęło 43 węd-
karzy, (w tym 3 wędkarki)  
reprezentujących Koła PZW 
z Obornik, Książa, Borku, 
Biedruska, Manieczek, Od-
lewnik-Poznań, oraz Chro-
bry-Poznań. Łowiliśmy na 
gościnnych wodach łowiska 
Manieczki, na dwie wędki, 
metodą spławikowo-grunto-
wą, podzieleni na trzy ka-
tegorie – kobiety, do 55 lat 
i powyżej 55 lat. Było sło-
necznie i gorąco, a nawet 
bardzo gorąco, więc napo-
je zgromadzone przez orga-
nizatorów bardzo się przy-
dały. Około godziny 10.30 
zarządzono przerwę rege-
nerującą. Niektórzy wędka-
rze zmorzeni przez upał, al-
bo kiepsko wylosowane sta-
nowisko rezygnowali z dal-
szych połowów. A rywaliza-
cja trwała nadal. 

Komisja sędziowska wa-
żyła złowione przez  wędka-
rzy ryby, które potem tra-
fiały  z powrotem do wody. 

Były to bowiem zawody „na 
żywej rybie”. Oficjalne wy-
niki przedstawił Prezes Ko-
ła PZW „Chrobry” Ryszard 
Styperek, który potem w to-
warzystwie brata Roberta i 
innych  członków rodziny 
Styperków wręczał pucha-
ry i nagrody rzeczowe. Wy-
niki końcowe przedstawiają 
się następująco. W katego-
rii  kobiet I miejsce zdoby-
łą Danuta Maik (Chrobry) – 
3930 pkt. I ona też złowiła 
największą rybę w tej kate-
gorii leszcz – 700 pkt. W ka-
tegorii do 55 lat I miejsce za-
jął Artur Skrzypczak (Książ 
) - 5160 pkt. Największą rybą 
w tej kategorii był lin 1120 
pkt. złowiony przez Szymo-
na Kubackiego (Borek). W 
kategorii młodzież starsza 
+ 55 lat zwyciężył Zdzisław 
Zabroni (Borek) – 2740 
pkt. Największą rybą mógł 
się pochwalić w tej katego-
rii Krzysztof Kubacki (Bo-
rek), a był to lin 1020 pkt., 
złowiony w ostatniej godzi-
nie zawodów. Widać, że wy-
trwałym szczęście sprzyja. 
Nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez organizatorów, 
a także przyjaciół rodziny, 
rozlosowano wśród wszyst-
kich uczestników zawodów. 

Tekst – Zbigniew Jędrys
Foto – Ryszard Styperek, 

Eugeniusz Szaj

Wielkopolscy milionerzy 
W tegorocznym rozli-

czeniu PIT aż 3671 po-
datników z województwa 
wielkopolskiego wykaza-
ło dochód wyższy niż 1 
milion złotych. To o 399 
Wielkopolan więcej, niż 
w roku ubiegłym. Na 
przestrzeni ostatnich 10 
lat liczba wielkopolskich 
„milionerów” wzrosła po-
nad 3-krotnie (w rozlicze-

niu PIT za 2009 rok by-
ło ich 1155). 

Najwięcej - bo aż 44% 
- wielkopolskich „milione-
rów” rozlicza się w Po-
znaniu i powiecie poznań-
skim (1617 podatników). W 
pozostałych powiatach jest 
ich już zdecydowanie mniej. 
W czołówce pod względem 
liczby „milionerów” znaj-
dują się w tym roku po-

wiaty: ostrowski (176), ka-
liski wraz z miastem Ka-
lisz (173), leszczyński wraz 
z miastem Leszno (146), 
koniński wraz z miastem 
Konin (138) oraz kępiński 
(133).

Zdecydowana większość 
– 90,1% wielkopolskich „mi-
lionerów” - rozliczało się 
w ramach PIT-36L. Są to 
zatem głównie przedsiębior-

cy płacący podatek liniowy. 
4,9% stanowili podatnicy 
rozliczający się na formula-
rzu PIT-37 (osoby fizyczne), 
2,7% – PIT-36 (działalność 
gospodarcza opodatkowana 
według skali podatkowej, 
najem lub dochody z pracy 
za granicą), a 2,3% – PIT-
38 (przychody ze sprzeda-
ży 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 ko-
lejnym miesiącem pande-
mii koronawirusa. Wyni-
ki ekonomiczne Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej były w maju 
pozytywne, aczkolwiek 
w gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi nie-
co się pogorszyły. W tym 
miesiącu były nieco więk-
sze koszty niż przychody, 
ale nadal bilans jest na 
plusie. Większe wydatki 
były konsekwencją w du-
żej mierze dezynfekcji i 
konserwacji zieleni.

Na funduszu remonto-
wym pozostawały środki, ale 
na osiedlach powoli zaczęto 
wykonywać zaplanowane re-
monty. O 75 tysięcy zł (2%) 
zmniejszyły się zaległości 
czynszowe, nie było też kolej-
nych wypowiedzeń od wynaj-
mujących lokale użytkowe.

Rafał Kupś, przewod-
niczący Rady Nadzorczej, 
zwrócił uwagę na wzrastają-
ce zaległości w wykonywaniu 
robót remontowych. Pod ko-
niec roku pewnych prac mo-
że nie udać się nadrobić. Za-
proponował, by chociaż czę-
ściowo zaangażować pienią-
dze z ubiegłorocznej nadwyż-
ki budżetowej, posługując się 
instytucją tzw. prowizorium 
budżetowego. Na czym po-
lega problem? Otóż o po-
dziale nadwyżki na poszcze-
gólne osiedla decyduje Wal-
ne Zgromadzenie, a takie 
w tym roku się nie odbyło. 

Zgodnie z ustawą, powinno 
się odbyć w ciągu sześciu ty-
godni od zawieszenia w kra-
ju stanu pandemii, co nie 
wiadomo kiedy nastąpi. Pro-
pozycja wywołała ogromną 
dyskusję. Protestowali szcze-
gólnie przedstawiciele osie-
dli, które od kilku lat optu-
ją za zmianą zasad podzia-
łu nadwyżki między osiedla.

Rada Nadzorcza powró-
ciła do sprawy zadaszenia 
kortów na terenie osiedla 
Jana III Sobieskiego, mając 
na uwadze zapobieżenie de-
gradacji tego obiektu oraz 
to, że aktualny stan unie-
możliwia jego pełne wyko-
rzystanie. Pod uwagę zosta-
ła wzięta pozytywna opinia 
rady osiedla wypracowana 
po przeprowadzeniu ankie-
ty wśród mieszkańców naj-
bliżej usytuowanego budyn-
ku. Rada postanowiła wyra-
zić zgodę na budowę na czę-
ści działki nr 172/22 będą-
cej w wieczystym użytkowa-
niu PSM boiska do tenisa 
ziemnego oraz gier zespoło-
wych o wymiarach 36 na 17 
metrów bieżących każde, ze 
sztuczną nawierzchnią odpo-
wiadającą ich przeznaczeniu 
, osłoniętych powłoką umoż-
liwiającą ich całoroczną eks-
ploatację wraz z łącznikiem 
socjalnym o powierzchni ok. 
75 m kw. i z montażem w 
nich oświetlenia, systemu 
grzewczego i klimatyzujące-
go przestrzeń boisk, na łącz-
ną sumę 921.300 zł brutto. 

Przedsięwzięcie sfinansowa-
ne zostanie środkami fundu-
szu zasobowego Spółdzielni.

W uzasadnieniu zapisa-
no, że Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w swoich 
zasobach nie posiada obiek-
tu sportowego, który umoż-
liwiałby jej mieszkańcom za-
spokajanie potrzeb uprawia-
nia sportu i rekreacji przez 
cały rok niezależnie od wa-
runków atmosferycznych. 
Będzie to realizacją celu 
statutowego, jaki jest prowa-
dzenie działalności społecz-
nej, oświatowej, kulturalnej 
i sportowo-rekreacyjnej.

Rada Nadzorcza zgodzi-
ła się na sfinansowanie ze 
środków na remont PCK Dą-
brówka opracowania audy-
tu tego budynku. Na wyko-
nawcę wybrano firmę PRO-
-INWEST Marcin Sokołow-
ski ze Swarzędza. Firma za 
20 tys. zł netto wykona w 
ciągu 10 tygodni inwenta-
ryzację architektoniczno-bu-
dowlaną, mapę zasadniczą z 
zagospodarowaniem terenu, 
analizy branżowe dot. stanu 
technicznego budynku wraz 
z oceną stanu technicznego, 
analizę funkcjonalności bu-
dynku oraz rozwiązań ma-
teriałowych a także analizę 
stanu ochrony pożarowej z 
udziałem rzeczoznawcy ds. 
p.poż.

W głosowaniu nie prze-
szła propozycja Zarządu, by 
na 1 stycznia 2021 r. po raz 
kolejny przesunąć termin 
wejścia w życie uchwały z 
2019 r. o zmianie zasad roz-
liczania kosztów eksploata-
cji dźwigów. Rozpatrzono też 
uchwały dotyczące uchylenia 
kilku regulaminów. Zostały 
one rekomendowane przez 
Komisję ds. aktów praw-
nych z powodu zmiany prze-
pisów dotyczących spółdziel-
ni mieszkaniowych. Regula-
miny uchylono.

Andrzej Matuszak zrefe-
rował swój udział w komisji 
przetargowej na termomo-
dernizację budynku na osie-
dlu Bolesława Śmiałego.  Ra-
fał Kupś zaproponował po-
wstanie zespołu Rady ds. 
realizacji bazy Boranta, bę-
dzie on monitorował postępy 
prac. W głosowaniu powoła-
no taki zespół, w jego skład 
weszli: Rafał Kupś, Andrzej 
Matuszak, Mirosława Musie-
lińska – Klemka i Mirosław 
Szymczak.

Urszula Cicha w wolnych 
wnioskach poinformowała, 
że prace przy SkateParku 
między osiedlami Śmiałego 
i Batorego są na ukończe-
niu. Nie leży on na terenie 
PSM, ale jest się z czego cie-
szyć. Służyć on będzie wszak 
naszym mieszkańcom. (big)
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 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 postępowa-
niu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”. 

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzi-
bie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wy-
sokości 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 skła-
dania ofert, w terminie do dnia 19.08.2020 r. do godziny 10:00, w 
kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bole-
sława 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 try-
bie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulami-
nem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swo-
bodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

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 mieszkań-
cami budynków, do których należy decydujące słowo, trwają już od 
dłuższego czasu. Zaawansowane są także starania Zarządu spółdziel-
ni o uzyskanie pożyczki na to przedsięwzięcie z programu Jessica2.

Docieplenie 16-kondygnacyjnych budynków jest skomplikowanym 
technicznie i kosztownym zadaniem. Właśnie kwestia projektu tech-
nicznego 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 nowocześniej-
sze technologie, wydajniejsze materiały i ekonomiczniejsze rozwiąza-
nia. 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 przedstawicie-
li mieszkańców są kontynuowane. Wydłuży to może nieco przygoto-
wanie dokumentacji dla budynku nr 37, ale za to przedsięwzięcie bę-
dzie zapewne zaprojektowane lepiej i ekonomiczniej. (i)

Wspólne wypracowywanie ugody

Mediacje w PSM 
Od ponad roku Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej jako jedyny w Poznaniu i  nieliczny w kraju 
w szerokim zakresie - już ponad dwieście przeprowadzo-
nych mediacji - i z dużym sukcesem wykorzystuje insty-
tucję mediacji pozasądowej. Zarząd PSM współdziała w 
tym zakresie z Sucholeskim Centrum Mediacji reprezen-
towanym przez stałego mediatora przy Sądzie Okręgo-
wym w Poznaniu Jackiem Bujałowskim. 

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania spo-
rów. Jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym zwa-
śnione strony decydują same za siebie i wspólnie wypraco-
wują 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 następ-
nie  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 moż-
liwe do zaakceptowania. Podstawowymi zaletami mediacji jest jej 
szybkość, bezstresowość i taniość. Koszty mediacji w sprawach 
nie skomplikowanych to 200-300 zł od strony. Koszty postępowa-
nia sądowego z opłatami zastępstwa procesowego, biegłego sądo-
wego, 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 na-
tknąć na prawdziwego jaszczura, gdyż i takie stwory spacero-
wały 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 pozosta-
ją dzikimi nawet gdy spacerują między  blokami czy... śmiet-
nikami.  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 dale-
ka. Tak będzie lepiej dla nas oraz samych zwierząt, które po-

winny żyć na polach i w lasach a nie przenosić się do miej-
skich śmietników.   

Zagrożenia ze strony dzikich zwierzaków łatwo uniknąć, 
znacznie trudniej radzić sobie z niebezpieczeństwami jakie nie-
sie wszechobecność oswojonych czworonogów. Liczbę psów na 
osiedlach trudno już zliczyć. Właściciele są przekonani o ich 
doskonałości i zaletach, dlatego na spacerach z reguły pusz-
czają je samopas  i bez kagańca, by sobie  do woli hasały na 
skwerach. Spotkanie takiego milutkiego psiaka, niekiedy o roz-
miarach auta i mordzie kryminalisty, może przypadkowych 
przechodniów wprawić w osłupienie. Kto bowiem wie, co ta-
kiemu groźnie wyglądającemu czworonogowi przyjdzie do łba? 
Może przecież zaatakować ze złości albo strachu. 

Właściciele piesków powinni więc pamiętać by swych pod-
opiecznych 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 przypo-
minają – niestety często bezskutecznie - gustowne tabliczki 
porozstawiane na osiedlowych trawnikach. (i)
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Wrastanie w Piątkowo 

Na dwóch i czterech kół kach
Przed wielu laty, w jednej z gazet, zaprezen-

towano szczególny, bardzo podobający się wtedy 
rysunek, ilustrujący z pozoru humorystycznie mi-
nioną rzeczywistość: Na pierwszym planie stoi sa-
mochód osobowy, któremu przywalił czołowo ra-
diowóz milicyjny w słupek pomiędzy pierwszymi i 
drugimi drzwiami. Obok samochodu stoi milicjant 
i krzyczy: „Bokiem we mnie wjechał!!!” Do niedaw-
na 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 swo-
je samochody „pod chmurką”, na miejscach parkingo-
wych przy wewnętrznych drogach osiedlowych, spełnia-
jących również funkcję chodnika. Z tych miejsc do ru-
chu 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. Nieste-
ty, powiedzieć trzeba, że to ograniczenie prędkości po-
ważnie 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 podob-
ne 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 swo-
jego 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 lądowa-
nie 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 zaplanowa-
ny 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 błotni-
kowi. Ważniejszy dla niego był stan tego rowerzysty, 
człowieka w całkiem średnim wieku. Poza tym kierow-
ca był w drodze na fotel dentystyczny i jechał tam już 
nieco spóźniony. Rozmowa kierowcy ze sprawcą incy-
dentu 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 ścią-
gnąć na miejsce incydentu policję i agenta ubezpiecze-
niowego, 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. Au-
to było ubezpieczone, właściciel auta był ofiarą fanta-
zji rowerzysty, można było więc uszkodzenie blachy za 
darmo usunąć. Jednak tam i wtedy ten kierowca przy-
pomniał sobie opisany wcześniej obrazek i krzyk tam-
tego milicjanta. Teraz trudno powiedzieć, dlaczego po-
myślał również, że ta sytuacja mogła być kalką tamtej 
historyjki z gazety – wciąż miał w uszach tamte sło-
wa: „To pańska wina!” Zrezygnował więc z dochodzenia 
tej sprawiedliwości, bo choćby z tytułu wieku bardziej 
cenił sobie spokój od być może osiągalnej „sprawiedli-
wości” tym bardziej, że ubiegać się o nią musiałby on 
– emeryt i jednocześnie gorszy sort – przeciw być mo-
że obecnie jedynie słusznemu przedstawicielowi jedy-
nie słusznej władzy…     

Na zamknięcie opisu tego epizodu raz jeszcze nawią-
żę 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… 
Hubert Owczarek

Międzynarodowy turniej deblowy
Na piątkowskich kortach tenisowych dużo się dzieje, Miłośników biega-

nia z rakietą, i to w różnym wieku, nie brakuje. Chętnie stają też w spor-
towe szranki. Na początku sierpnia rozegrano turniej deblowy w obsadzie 
międzynarodowej. Wzięło w nim udział 14 zawodników z Polski Kolum-
bii i Ukrainy.  Na zdjęciu od lewej zdobywcy  drugiego miejsca – Marcin 
Czapracki i  Piotr Domagała oraz zwycięzcy  Mateusz Masternak i Niki-
ta Mykhailov.

Piotr Domagała i Andrzej Słabęcki
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W nieustającej i wciąż przyspieszającej pogoni za 
tym, czego i tak nie dogonimy, warto czasami spoj-
rzeć za siebie. Historia Piątkowa, początki powsta-
wania pierwszych osiedli budzą coraz większe za-
interesowanie. Do zachowania świadectw ludzi, któ-
rzy pamiętają tamte pionierskie lata zachęcał zaini-
cjowany na os. Bolesława Chrobrego w czasach ko-
ronawirusowych ograniczeń  konkurs „Wspomnienie 
z osiedla”. Przedstawiamy wspomnienia i fotografie 
jego laureatki Marii Drogomireckiej. 

Kochaj przeszłość – żyj teraźniejszością
(Stara chińska sentencja)

osiedla Bolesława Śmiałego 
pola oziminy. Przez te pola 
szlam do pracy w Kombi-
nacie Naramowice (jestem 
inżynierem rolnictwa). Po 
drodze mijałam (z dreszczy-
kiem) domy rodzin cygań-
skich. Dziś po nich i ich do-
mach ani śladu i mało kto 
o tym pamięta.

Żyliśmy bez telefonów, 
komórek i internetu, a sytu-
acje życiowe bywały nie raz 
tragiczne! Stan wojenny… 
Mój mąż był chorowity. Pa-
miętam, potrzebne było po-
gotowie… Wyszłam przed 
bloki szukając ludzi by mi 
pomogli. Ktoś powiedział, 
że w bloku 21 mieszka woj-
skowy lekarz, może mieć te-
lefon. Odnalazłam go. Nie-
chętnie połączył mnie ze 
szpitalem wojskowym. Przy-
jechało pogotowie i zabrało 
męża, który był oficerem 
lotnictwa na rencie.

W latach 1980-81 trwa-
ła budowa naszego obec-
nego kościoła pw. Opatrz-
ności Bożej. Do czasu jego 
wykończenia gro-
madziliśmy się na 
mszy świętej w 
kaplicy cmentar-
nej i wokół niej. Z 
mężem pomaga-
liśmy przy budo-
wie kościoła. By-
ło już zadaszenie, 
a w środku stała 
pompa z wodą. 
Myśmy taczkami 
wozili do wnętrza 
płyty na posadz-
kę. Dziś w zakry-
stii kościoła znaj-
duje się oprawio-
na jego historia.

W stanie wo-
jennym rozdawa-
ne w nim były da-
ry z Ameryki – 
odzież, żółte sery, 
mąka. Całą akcję 

prowadzili (nie żyjący  już) 
pp. Kudlińscy. Ja należa-
łam do grupy pomagają-
cej. Później akcja przenio-
sła się do bloków. Towary 
przychodziły do garażu do-
mu pp. Kudlińskich. Odbie-
rałam je z mężem syrenką 
i przewoziłam do mego bu-
dynku. Ustawiałam na ko-
rytarzu prowizoryczny stół 
i na nim rozcinałam na por-
cje długie bloki żółtego sera. 
Mąka była w workach. Pa-
miętam, że odbiorcy kwito-
wali podpisem. Była to cięż-
ka akcja. Mieszkają jeszcze 
starsi, którzy ją pamiętają…

Komunikacji w pobliżu 
żadnej. Sklepy – podstawą 
było otwarte targowisko, 
bardzo tanie. Pierwszym 
obiektem handlowym by-
ło „Społem”, później „Złoty 
Grosz”, gdzie dziś „Chata 
Polska”. W bloku nr 13 znaj-
dowała się mała poczta z b. 
serdeczną obsługą. Był też 
klub brydżowy. Zadziwiają-
ca była więź sąsiadów. Nie-
liczni jeszcze żyją. Teraz sta-
le nowe twarze młodych…

Do dzisiaj wszelkie pra-
ce na moim osiedlu skrzęt-
nie fotografuję i opisuję w 
pamiętniku i albumach. Al-
bumów mam 27 tomów. 
Upodobałam sobie wieże te-
lewizyjne w różnych porach 
roku i dnia. Historia mojego 
osiedla dalej trwa. Opisałam 
najstarsze wspomnienia…

Maria Drogomirecka

Wspomnienie z osiedla 

Historia w 27 albumach

Pamiętniki, fotografie, 
wspomnienia nierozłącznie 
wplatają się w moje 82-let-
nie życie. Dziś chcę przy-
wołać niektóre fakty z me-
go 40-letniego życia na Piąt-
kowie, na osiedlu Bolesława 
Chrobrego.

Klucze do mieszkania 
odebraliśmy w Spółdzielni 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia 1979 r. Obserwo-
waliśmy z niecierpliwością 
końcowy etap budowy, bro-

dząc w glinie z założonymi 
na butach torebkami folio-
wymi. Zrobiłam pierwsze fo-
to 20 czerwca1979 r. Zdję-
cie, zamieszczone powyżej, 
przedstawia moje wejście 
do bloku nr 19, klatka D, 
V piętro.

W miejscu gdzie dziś 
parkingi i tory Pestki roz-
ciągały się stare sady jabło-
niowe. W nich też zbiera-
łam truskawki. Dalej w stro-
nę nie istniejącego wówczas 
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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 pozna-
niaków systematycznie ubywa. Każdego 
roku kilka tysięcy z nich przenosi się 
do podpoznańskich wsi i miasteczek, w 
których widocznie buduje się jeszcze wię-
cej. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
w Poznaniu mieszkało 590 tys. osób i 
nieśmiało przymierzano się do przekro-
czenia sześciuset tysięcy a potem nawet 
miliona. Sny o aglomeracyjnej potędze 
przeminęły bezpowrotnie i obecnie miesz-
kańców jest niewiele ponad 530 tys. a 
jeśli tendencja do wyprowadzek poza 
miasto się utrzyma, to liczba poznania-
ków może spaść nawet poniżej pół mi-
liona. Jakoś jednak nie widać by wła-
dze miasta szczególnie się tym przejmo-
wały i próbowały zachęcać poznaniaków 
by nadal – mimo licznych przeciwności 
- pozostawali poznaniakami. 

H H H
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 podpoznań-
skich miejscowościach zdaje się być siel-
skie i anielskie, lasy szumią, ptaszki śpie-
wają a komunikację z cywilizacją zapew-

niają wygodne samochody. Oczywiście, 
tak różowo nie jest, bo auta się psują i 
wszędzie okazuje się być daleko, a przy-
roda 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 od-
wróci i ci którzy się ochoczo wyprowa-
dzali z miasta wkrótce chętnie do niego 
powrócą. Musi jednak Poznań najpierw 
odzyskać siłę przyciągającą i zachęcają-
cą do osiedlania się w jego granicach. 
Niektóre polskie miasta, jak Warszawa, 
Kraków czy Wrocław są takimi magne-
sami przyciągającymi nie tylko mieszkań-
ców wsi ale całego świata do zamieszka-
nia w nich i robienia tam życiowej ka-
riery. Poznań na razie takiej siły nie ma 
i jakoś nie widać by władze miasta mia-
ły pomysł na jej wytworzenie. Zwłaszcza, 
że prezydent Poznania bardziej zajęty jest 
promowaniem siebie niż miasta.

H H H
Co ma bowiem Poznań do zaoferowa-

nia swym mieszkańcom i ewentualnym 
przybyszom? Latem przede wszystkim tra-
dycyjne „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 moderni-
zowane i to przez dwa długie lata. Kie-
rowcom 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 po-
trafili w dwa lata zbudować obiekt na 
miarę XXII wieku. W rzekomo nowo-
czesnym i bardzo sprawnie zarządzanym 
przez światłe władze Poznaniu tyle czasu 
zajmie przebudowa niewielkiego ronda. 
A budowa zwykłych ścieżek rowerowych 
trwa nawet jeszcze dłużej. 

H H H
W komunikacyjnych dokonaniach jest 

więc kiepsko a w innych dziedzinach też 
nie lepiej. Nad poznańską edukacją czy 
służbą zdrowia pastwić się już nie wypa-
da. Tym bardziej że w czasach korona-
wirusa wszystko zostało jakby postawio-
ne na głowie. Najwyższy czas żeby cho-
ciaż w naszym Poznaniu znów wszystko 
stanęło jak należy na nogach.   

WIST

Wokół Piątkowa
Białoruska – aktualna jak nigdy

Ulica Białoruska znaj-
duje się na osiedlu Wichro-
we Wzgórze, jest równole-
gła do Połabskiej, łączy się 
z Serbską.

Do istnienia państwa bia-
łoruskiego jesteśmy już przy-
zwyczajeni, ale w rzeczywisto-
ści tradycje tego państwa nie 
są długie. W okresie wczesno-
średniowiecznym na terenie 
dzisiejszej Białorusi było kil-
ka państw wschodniosłowiań-
skich, m.in. księstwa: Połoc-
kie, Turowskie i Smoleńskie. 
Później większość obszaru dzi-
siejszej Białorusi znalazła się 
w granicach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, a od 1569 
roku – Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Językiem urzę-
dowym był ruski i dopiero w 
1696 roku językiem państwo-
wym stał się polski. O białoru-
skiej świadomości narodowej 
wtedy jeszcze nie było mowy. 
Większość przedsięwzięć spo-
łecznych i politycznych powią-
zanych 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 ciąży-
ły ku tradycjom polskim, a w 
czasie powstania styczniowe-
go opowiedziały się po stro-
nie Rządu Narodowego. Naj-
słynniejszymi postaciami te-
go miejsca i czasu stali się 
Konstanty Kalinowski i Zyg-
munt Sierakowski, którzy opo-
wiadali się za wskrzeszeniem 
unii polsko – litewskiej; oby-
dwaj zresztą za tę sprawę od-
dali życie. Mieszkańców tych 
ziem najogólniej określano ja-
ko Rusionów.

Sytuacja znacznie się 
skomplikowała dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku. 
Był to czas kształtowania 
się nowych świadomości na-
rodowych w środkowej Eu-
ropie. Najsilniej proces ten 
ujawnił się na terenie dzisiej-
szej Ukrainy, gdzie ukraiń-

ski ruch państwowotwórczy 
niemal od razu znalazł się w 
konflikcie z Rosją i kręgami 
polskimi. Białoruska świado-
mość narodowa kształtowała 
się wolniej, głównie z braku 
silnej warstwy ludzi wykształ-
conych, elit intelektualnych 
– późniejszej inteligencji. W 
1902 roku Wacław Iwanow-
ski powołał Białoruską Partię 
Rewolucyjną, w roku następ-
nym bracia Iwan i Anton Łu-
kiewiczowie powołali Białoru-
ską Rewolucyjną Hromadę – 
organizację, która zaczęła wy-
dawać pierwszą legalną gaze-
tę białoruską: „Nasza Dola”.

Po raz pierwszy Białoruś 
ogłosiła niezależność 25 mar-
ca 1918 roku. Potem docho-
dziło do kilkakrotnych zmian 
nazwy tego obszaru; Najpierw 
była to Białoruska Republika 
Ludowa, potem Białoruska 
Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka, wreszcie Litewsko-
-Białoruska Republika Rad. 
Później, w okresie wojny pol-
sko-bolszewickiej i kształto-

wania się wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej i czasowej 
wojskowej współpracy polsko-
-białoruskiej, w wyniku trak-
tatu brzeskiego obszar ten 
został podzielony pomiędzy 
ZSRR i Polskę. Po tragicznych 
dla Białorusinów doświadcze-
niach II wojny światowej, osta-
tecznie została ustalona grani-
ca pomiędzy Polską i ZSRR, 
powstała wtedy białoruska 
Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka.

Pełną niepodległość uzy-
skała Białoruś w 1991 ro-
ku, po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Powstała wte-
dy Wspólnota Niepodległych 
Państw złożona z Rosji, Bia-
łorusi i Ukrainy. Istotny był 
zwłaszcza układ między Ro-
sją i Białorusią, w dużej mie-
rze uzależniony od dostaw su-
rowców energetycznych z Ro-
sji. Od 1994 roku krajem, już 
republiką prezydencką, au-
torytarnie rządzi Aleksandr 
Łukaszenka.

Marek Rezler
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Dobry zespół, ciekawe pomysły
Nowy model wsparcia i  opieki

Od początku lipca przy ul. Ty-
mienieckiego 34, w Poznaniu dzia-
ła środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego. Pracujemy inaczej niż 
wiele innych placówek: najpierw zo-
staniesz umówiony na spotkanie 
z Koordynatorem Opieki – czyli psy-
chologiem, z którym porozmawiasz 
o tym, co Cię do nas sprowadza, ja-
kich trudności doświadczasz i w czym 
potrzebujesz naszego wsparcia. Rolą 
Koordynatora jest zaplanowanie naj-
lepszej dla Ciebie ścieżki zdrowienia 
i czuwanie nad jej realizacją. Zajmu-
je to zwykle od jednego do trzech 
spotkań i czasem wymaga przepro-
wadzenia testów psychologicznych. 
Wsparcie uzyskasz bezpośrednio od 
Koordynatora lub zaproponuje Ci on 
pomoc innego specjalisty z naszego 
zespołu. W zespole mamy doświad-
czonych psychoterapeutów, terapeu-
tów uzależnień, lekarzy-psychiatrów, 
psychologów środowiskowych, pie-
lęgniarki, pracowników socjalnych 
oraz terapeutów zajęciowych, a każ-
dy z nich specjalizuje się w pomocy 
przy rozwiązaniu nieco innych pro-
blemów. Koordynator może polecić 
Ci uczestnictwo w warsztatach, kon-
sultację z psychiatrą lub pracowni-
kiem socjalnym. Jeśli uzna to za za-
sadne, może skierować Cię na psycho-
terapię indywidualną lub grupową.
Prowadzimy również interwencje śro-
dowiskowe – 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 spo-
tkania z innymi osobami podobnymi 
do Ciebie lub z psychologiem. Drop-
-in (ang.) znaczy „wpaść” – możesz 
przyjść do nas w godzinach otwarcia 
Centrum, bez wcześniejszego uma-
wiania się i porozmawiać, posiedzieć 
w ciszy lub wziąć udział w organi-
zowanych 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 skierowa-
ne są głównie dla osób z przewlekły-
mi zaburzeniami, takimi jak schizofre-
nia, ciężka depresja czy ostre stany lę-
kowe. Prowadzimy warsztaty integra-
cyjno-ruchowe, takie jak capoeira, or-
ganizujemy spacery po okolicznych te-
renach zielonych, pomagamy w rozwi-
janiu nowych zainteresowań w zakre-
sie prac artystycznych, edukujemy w 
pomocnych metodach relaksacji. Jest 
to jednak przede wszystkim wspania-
łe miejsce do zdobycia nowych przyja-
ciół, znajdujących się w podobnej sytu-
acji, miejsce na wymianę doświadczeń 
życiowych, rekreację (oferujemy np. po-
południe z grami planszowymi). Nasz 
Ośrodek to ciepłe i bezpieczne miej-
sce, wolne od presji i oczekiwań, gdzie 
można czuć się akceptowanym, nabyć 
nowych umiejętności radzenia sobie 
z emocjami i stresem, odpocząć i po-
czuć się częścią większej społeczności.
 Nasz Ośrodek oferuje rów-
nież  wizyty w otoczeniu pacjenta, w 
ramach Zespołu Leczenia Środowisko-
wego (ZLŚ). Czasem jest to związa-
ne ze stanem zdrowia pacjenta (np. 
głęboka niepełnosprawność fizyczna 
ograniczająca możliwości łatwego po-
ruszania się), czasem wiąże się z tym-
czasowym lub chronicznym lękiem 
przed wychodzeniem z domu, cza-
sem jest to sytuacja kryzysowa, kie-
dy wizyta specjalistów w domu pa-
cjenta jest najlepszym rozwiązaniem.
 Nasz zespół składa się z wielu 
specjalistów, włączając lekarza psychia-
trę, pielęgniarkę, psychologa środowi-
skowego oraz pracownika socjalnego. 

Pracownik socjalny jest bardzo waż-
ną częścią naszego zespołu, gdyż ma 
ogromną wiedzę w sprawach mieszka-
niowo-finansowych, które to często do-
magają się uwagi. Jeśli to pomocne, 
włączamy również do naszego zespołu 
tzw. Ekspertów przez Doświadczenie, 
czyli ludzi, którzy sami przeszli cięż-
kie kryzysy psychiczne i czują się te-
raz zainspirowani, by wspierać osoby 
podobne do siebie, które w takim kry-
zysie się znajdują, Aby przypominać o 
nadziei oraz wymianie doświadczeń, ja-
ko ważnym elemencie zdrowienia.

Naszą misją jest stworzenie no-
wego modelu opieki psychiatrycznej, 
gdzie pacjent leczony jest w miejscu, 
które jest mu znane i gdzie, miej-
my nadzieję, czuje się bezpiecznie – 
w domu, zapobiegając tym samym po-
tencjalnej hospitalizacji. W ramach 
naszych zespołów szybkiego reagowa-
nia, skutecznie pomagamy przetrwać 
kryzys, oferując, jeśli to stosowne, na-
wet codzienne kontakty z pacjentem. 
Przez okres do 2 tygodni. Nasz zespół 
kompleksowo zadba o potrzeby pacjen-
ta. Zrobimy wszystko by pomóc pa-
cjentowi uzyskać i utrzymać optymal-
ny sposób funkcjonowania. Zadbamy 
też o otoczenie pacjenta, oferując od-
powiednie wsparcie.

Nasza oferta jest skierowana do 
szerokiego grona osób. Kierujemy ją 
zwłaszcza do osób zmagających się 
z długotrwałymi i ciężkimi zaburze-
niami psychicznymi takimi jak depre-
sja, choroba afektywna dwubiegunowa 
czy epizody psychotyczne, mających 
za sobą hospitalizacje psychiatrycz-
ne. Przyjmujemy także osoby, które 
doświadczają kryzysu emocjonalnego, 
potrzebują pomocy specjalisty w upo-
raniu się z trudnościami negatywnie 
wpływającymi na zdrowie psychiczne 
i chciałyby nauczyć się sposobów ra-
dzenia sobie z życiowymi wyzwania-
mi. Zapraszamy też osoby chcące roz-
winąć umiejętności komunikacji, aser-
tywności, poprawić relacje z innymi 
osobami. Pomagamy w budowaniu 
poczucia własnej wartości, radzeniu 
sobie ze stresem i oswajaniu lęków.

Chcemy by nasze działania były za-
wsze blisko was. Zapraszamy do zgła-
szania się mieszkańców miasta Pozna-
nia, a w szczególności jego północ-
nej części.

Więcej informacji znajdziecie na 
naszej stronie internetowej www.sczp-
-poznanpolnoc.pl

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMO-
CY W POWROCIE DO ZDROWIA,
JESTEŚMY MIEJSCEM DLA CIEBIE 
I TWOICH BLISKICH!

 Agata Szekiełda, 
Stanisław Pawlak
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Krzyżówka nr 9

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. 
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.
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 wygi-
bie zez famułą albo znajomą wiarą.
RAK (22.06 - 22.07). Po wakacyjnych rajzach zostały ino wspomnienia, po-
rzundki do zrobienia oraz rachunki do zapłacenia. Zez fi fem bierz się więc do 
chapania i zorgowania bejmów 
LEW (23.07 - 22.08). Bez to borchanie się na famułę albo kumpli ino sobie po-
ruty narobisz. Szkoda czasu na wieczne rozmymłanie i bręczenie. Lepiej lajsnij 
bliskim jaki dyrdon albo zabierz ich na słodkie.
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  fi fnych 
pomysłach na chybkie uzorgowanie pełnej kabzy. 

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.  
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 blu-
brania wynikną całkiem fi fne pomysły.
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.   
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 żod-
nych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.  
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. 
RYBY (21.02 - 20.03). Wakacje przepynkałeś, ale warto pomyśleć o zaprowa-
dzeniu porzundku wew kwitach, bo  inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej 
więc przejrzyj szpargały w szafonierkach i kistach.  

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. 
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redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

1 2 3 4 5 6 7

8 9

121110 13 14

HUMORKI
- Postanowiłem przyznać 

pańskiej żonie 2 tysiące zło-
tych miesięcznie – mówi 
sędzia na rozprawie rozwo-
dowej.

- Świetnie, wysoki są-
dzie! – odpowiada mąż. – Ja 
też od czasu do czasu dorzu-
cę jej parę złotych od siebie.

H H H
- Panie doktorze, nie 

możemy odciągnąć syna od 
komputera.

- Trzeba będzie go leczyć.
- Ale czym?!
- Normalnie! Dziewczę-

tami, papierosami i piwem.
H H H

- Jasiu, ani jedno dzia-
łanie na dodawanie nie jest 
wykonane prawidłowo.

- Ale, to tatuś odrabiał 
zadanie!

- A kim on jest?
- Kelnerem.

H H H
- W moim brzuszku jest 

ktoś, o kim od dawna ma-
rzyłeś – mówi kobieta w cią-
ży do synka.

- Hurra, będę miał pie-
ska!

Rozwiązanie krzyżówki nr: 9
Wracamy do szkół.
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Letnie wędrówki z KOiR
Z biegiem Warty i nie tylko 

Pędu do wypoczywa-
nia i podróżowania nie 
powstrzymało nawet ko-
ronawirusowe zagroże-
nie. W górach i nad mo-
rzem było równie rojno i 
gwarno jak każdego ro-
ku, a w dodatku – jak 
sygnalizują urlopowicze 
- było jeszcze drożej niż 
zwykle. 

Z wypraw nad polskie 
morze ciekawe fotografie 

przesłała uczestniczka spo-
tkań Klubu Odkrywców i 
Reporterów Liliana Kubiak. 
Odwiedziła ona Park Mi-
niatur Latarni Morskich 
w Niechorzu. Zgromadzo-
no w nim miniatury najcie-
kawszych nadmorskich bu-
dowli. Można więc szybko 

i sprawnie „zaliczyć” ich 
zwiedzanie a potem odda-
wać się plażowym przyjem-
nościom.

Natomiast miłośników 
Piątkowa i okolic zachęca-
my do zwiedzenia nadwar-
ciańskich brzegów. Prado-
lina Warty, królowej wiel-
kopolskich rzek, zaczyna 
się niemal za wschodni-
mi opłotkami piątkowskich 
osiedli. Jeszcze do niedaw-

na były to tereny rolnicze, 
obecnie są szybko zabudo-
wywane. W miejscu daw-
nych pól, łąk oraz rozle-
głych szklarni kombinatu 
PGR Naramowice wyrasta-
ją osiedla domków i bloków. 
Bliżej Warty zachowało się 
jednak sporo obszarów zie-

lonych, nawet nieco jeszcze 
dzikich, zachęcających do 
spacerowania i odkrywa-
nia niezwykłych krajobra-
zów. Wędrówki piesze czy 
rowerowe wzdłuż Warty w 
stronę Biedruska dostarczą 
więc niezapomnianych wra-
żeń. Tym bardziej że po dru-
giej stronie rzeki podziwiać 
można przemysłową zabu-
dowę Owińsk i Czerwonaka. 

Obiekty te, a także wiel-
kie rury kanalizacyjne, sta-
nowiące współczesne „do-
pływy” Warty uzmysławiają 
jakie zagrożenie dla przyro-
dy stanowi rozwój naszej cy-
wilizacji. Podziwiajmy więc 
przyrodę i ją chrońmy, a 

także utrwalajmy jej pięk-
no na fotografiach. Zapra-
szamy do nadsyłania zdjęć 
z wędrówek dalekich i bli-
skich  do Klubu Odkryw-
ców i Reporterów na adres 
echopiatkowa@o2.pl


