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Drożej za odpady od 1 stycznia 2021

Spółdzielcy dopłacą do GOAP?
Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które wejdą w życie od początku nowego roku, wzburzyły wielu mieszkańców, zwłaszcza spółdzielców. Gdyż to właśnie spółdzielnie mieszkaniowe
wydają się najbardziej poszkodowane nowymi stawkami opłat. Władze Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowiły zaprotestować przeciwko tym
niesprawiedliwym rozwiązaniom, nie uwzględniającym specyfiki wielkich osiedli mieszkaniowych, z
których odbiór odpadów jest stosunkowo tani.
Na początku listopada Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmujący
Poznań i osiem okolicznych gmin, poinformował, że od 1
stycznia 2021 roku podwyższone zostają stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych
zapłacą zamiast dotychczasowych 14 zł - 25 zł od osoby,
a jednorodzinnych zamiast 16 zł – 28 zł od osoby.
DLACZEGO PODWYŻKI
Według GOAP decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest
kilkoma czynnikami: większą ilością wytwarzanych przez
mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania), załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu po zamknięciu rynków azjatyckich, ujemne ceny, ustawowy wzrost nakładów
na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców)
oraz wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm zmiany
przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami).
ZM GOAP zaznacza, że przyjęto stawki na poziomie
zdecydowanie niższym niż przewidziany w ustawie maksymalny jej wymiar - 36,38 zł od osoby. Wysokość opłaty jest więc porównywalna lub niższa niż w innych gmi-
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nach czy aglomeracjach w naszym kraju. Utrzymane zostaną częściowe zwolnienia dla rodzin sześcioosobowych
i większych. W tym przypadku opłata naliczana będzie
– tak jak dotychczas – tylko do piątej osoby, czyli wyniesie odpowiednio 125 zł oraz 140 zł.
Blisko 90,5 proc. kosztów systemu gospodarki odpadami ZM GOAP stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałe 9,5 proc. kosztów ponoszone jest na edukację ekologiczną oraz na obsługę administracyjną 725 tys. mieszkańców 9 gmin należących do Związku.
KTO I DO CZEGO DOPŁACA
Podwyżki opłat w Poznaniu można się było spodziewać od pewnego czasu, jednak jej rozmiary zaskoczyły.
Wzrastają one niemal o sto procent. Usprawiedliwieniem
takiego skoku są stwierdzenia, że podwyżki następują
także w innych miastach i gminach. Jednak to Poznań
zbudował nowoczesną spalarnię, która według zapewnień
sprzed kilku lat miała zapewnić nowoczesne i ekonomiczne, czyli oszczędne zagospodarowanie odpadów. Spalarnia działa, a podwyżki są takie same lub wyższe niż w
innych aglomeracjach. Czyżby do spalarni też poznaniacy musieli dopłacać?
Nowe stawki utrzymują rozróżnienie na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, rozumianą jako budynki z
czterema mieszkaniami i więcej. Jednak różnica w wysokości jest znikoma, natomiast różnice w kosztach obsługi przez firmy odbierające odpady jest olbrzymia. W
czasach sprzed „rewolucji odpadowej” różnice w opłatach
za wywóz odpadów ze spółdzielczych osiedli a z domków
jednorodzinnych były kilkukrotne. Teraz to raptem trzy
złote. Czyżby to mieszkańcy spółdzielczych osiedli mieli
najbardziej dopłacać do utrzymania GOAP?
System naliczania opłat na podstawie złożonych deklaracji od początku jego wprowadzenia budzi wiele zastrzeżeń. Nie wypracowano bowiem żadnych mechanizmów kontrolnych. Dane o liczbie osób z deklaracji chyba niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Zwłaszcza w osiedlach mieszkaniowych, na których coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych i nikt nie wie ile osób
naprawdę w nich mieszka. Według składanych deklaracji
coraz mniej. Od stycznia z uwagi na podwyżki znowu zapewne ich ubędzie. Kto według GOAP ma płacić za tych
nie ujętych w deklaracjach a produkujących lub podrzucających na osiedlach odpady. Czyżby znowu spółdzielcy?

USŁUGI REMONTOWE

Walczyć z nałogiem palenia oraz zaśmiecaniem ulic niedopałkami można na różne sposoby. Ten kredowy napis na
chodniku przypomina przechodniom o podstawowych zasadach zachowania się na ulicy. Może taki obrazek przemówi do palaczy i zniechęci ich do szkodliwego nałogu oraz
rozrzucania petów?

V
V
V
V
V
V
V

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833
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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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Trudny rok, dobre wyniki
Rozmowa z Michałem Tokłowiczem, zastępcą prezesa Zarządu PSM
- Rok przebiegający
pod znakiem koronawirusa dobiega końca, jaki on był dla spółdzielni?
- To był dziwny i trudny rok. Zarządzanie tak
wielkim i złożonym organizmem jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa nie jest
nigdy łatwe, a w czasach
niepewności i odczuwalnego zagrożenia koronawirusem staje się jeszcze trudniejsze. Podczas wiosennego lockdownu najważniejszym zadaniem stało się zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom. Nie wszystkie spółdzielcze sprawy da
się załatwić telefonicznie
czy internetowo, chociaż
więc zachęcaliśmy i nadal
zachęcamy do takich form
kontaktu, to jednak, przestrzegając wszelkich zasad
sanitarnych przyjmowaliśmy interesantów. Nie mogliśmy też zaprzestać napraw i usuwania awarii,
które niejednokrotnie wiązały się z koniecznością odwiedzin w mieszkaniach.
Lokatorom, którzy ze zrozumieniem przyjmowali nasze działania nalezą się
słowa uznania i podziękowania.
- Przestawienie się na
zdalne kontakty nie było łatwe dla wielu spółdzielców.
- Jednym z nielicznych
pozytywnych skutków pandemii jest znaczący wzrost
liczby osób korzystających z
bankowości elektronicznej i
tą drogą dokonujących opłat
czynszowych oraz innych
należności. Dla spółdzielni
to istotne ułatwienie, dlatego też od dawna zachęcaliśmy do korzystania z tej
formy płatności. Jednak nawet w tym czasie umożliwiliśmy mieszkańcom dokonywanie wpłat w spółdzielczej
kasie, gdy bank z którym do
tej pory współpracowaliśmy
znacznie podwyższył opłaty
za jednostkowy przelew. Zamiast przepłacać w banku
ludzie mogli więc nawet w
tym trudnym okresie wpłacać bezpośrednio w naszej
kasie i z tej możliwości korzysta miesięcznie około
półtora tysiąca osób.

- Ograniczenia szczególnie dotknęły przedsiębiorców.
- Pierwszy okres, gdy
niemal z dnia na dzień
odgórnymi decyzjami zamkniętych zostało wiele małych zakładów czy firm usługowych, był niezwykle trudny. Przecież w zasobach
spółdzielni znajduje się około 800 lokali użytkowych.
Świadczący w nich usługi
fryzjerzy czy fizjoterapeuci
musieli zaprzestać działalności. Zdecydowaliśmy się
więc obniżyć im opłaty czynszowe, w kwietniu były one
na poziomie rzeczywistych
kosztów utrzymania lokalu. Staramy się nadal w
różnych formach wspierać
przedsiębiorców prowadzących działalność na Piątkowie i także teraz w okresie
kolejnych ograniczeń mogą oni liczyć na podobne
wsparcie jak wiosną.
- Ucierpiała też spółdzielcza działalność kulturalna i sportowa.
- Musieliśmy zrezygnować z organizacji wielu tradycyjnych imprez i festynów. Szkoda, że nie odbyły
się Dni Piątkowa, że musiały ograniczyć a nawet zaprzestać działalności „Dąbrówka” oraz kluby seniora.

Nawet jednak w tym trudnym czasie próbowały one
podejmować różne formy
aktywności, choćby poprzez
internet czy bardziej kameralne spotkania i wyjazdy.
W ograniczonym zakresie,
ale jednak udało się nam
zorganizować sportowe lato
dla najmłodszych miłośników piłki nożnej. Odbywały
się też rozgrywki tenisowe
i to nawet w międzynarodowej obsadzie. Szczególną
aktywność wykazuje zapaśniczy potentat od lat związany z Piątkowem i naszą
spółdzielnią klub „Sobieski
Poznań” organizujący zawody rangi mistrzowskiej oraz
zajęcia dla młodych sportowców. Miłośnikom sportowej rywalizacji oraz kulturalnych wydarzeń było w
minionych miesiącach trudniej, jednak zapewniam, że
dla spółdzielni ta sfera działalności pozostaje ważna i
gdy przeminą koronawirusowe ograniczenia powrócimy do organizowania festynów i zawodów, które
przez lata cieszyły się wielką popularnością i sprzyjały integracji mieszkańców
Piątkowa.
- A co z planami remontu „Dąbrówki”?
- Z niedawno przeprowa-

dzonego audytu wynika, że
stan techniczny obiektu jest
dobry, nie ma zagrożeń i po
przeprowadzeniu bieżących
napraw i remontów może
być on nadal użytkowany.
Mamy jednak świadomość,
że powstał on w innej epoce
i nie spełnia już współczesnych wymagań stawianych
nowoczesnej placówce kulturalnej. Dlatego dyskusje
nad przyszłością „Dąbrówki” będą zapewne nadal
trwały. Rysują się bowiem
dwie koncepcje. Jedna zakłada gruntowną modernizację budynku a druga jego wyburzenie i zbudowanie
nowoczesnego domu kultury. Niestety, obie związane
są ze sporymi wydatkami.
- Czy sprawniej przebiega program zabudowy
tzw. bazy Boranta?
- Jest to wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne i jego realizacja nabiera rozmachu. Zarząd podpisał umowę z projektantem, który
do końca stycznia przyszłego roku ma przygotować
projekt dwóch budynków,
zgromadzić niezbędną dokumentację oraz uzyskać
pozwolenie na ich budowę.
W przyszłym roku rozpocznie się więc wznoszenie
Dokończenie na stronie 8
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Z pośrednikiem czy na własną rękę?
Planujesz sprzedać swoją nieruchomość? Zastanawiasz się, czy zrobić to samemu czy z pośrednikiem?
Jeśli z pomocną pośrednika, to jaką umowę warto
podpisać?
Sprzedaż na własną rękę
Odpowiedz sobie na następujące kluczowe pytania. Czy Twoja wiedza jest
wystarczająca do przeprowadzenia transakcji? Czy jesteś w stanie skutecznie zawrzeć umowę, wyprzedzając wszystkie zagrożenia wiążące się z transakcją? Znasz
swój lokalny rynek nieruchomości i panujące na nim trendy? Czy masz wiedzę o transakcjach w Twojej okolicy?
Czy wiesz, jaki plan marketingowy warto przyjąć? Czy
wiesz, jakich narzędzi używać i co się sprawdza np. w
social media? Czy dysponujesz czasem? Czy masz umiejętności sprzedaży, negocjacji i prezentowania nieruchomości? Jeśli Twoja odpowiedź na każde z pytań jest
twierdząca, to najprawdopodobniej nie ma przeszkód
byś samodzielnie oferował
nieruchomość i nie odbędzie
się to ze stratą dla Ciebie. Jeśli doskonale znasz sytuację
na rynku, masz czas i pieniądze na promocję oferty,
wiesz w jaki sposób przygotować i przeprowadzić transakcję, aby była bezpieczna,
to sprzedaż bezpośrednia
wydaje się dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.
Jeśli przy odpowiedziach
na powyższe pytania wahasz
się, możesz rozważyć wsparcie profesjonalnego agenta,
ponieważ korzyści finansowe z samodzielnej sprzedaży
nieruchomości mogą okazać
się niewspółmierne do zainwestowanego czasu i ryzyka,
jakie poniesiesz.
Sprzedaż z pośrednikiem
z tzw. umową otwartą
Masz możliwość zawarcia
dowolnej liczby umów z dowolną liczbą biur nieruchomości, a równolegle możesz
sprzedawać na własną rękę.
Ta forma współpracy, pozornie korzystna, ma wiele wad.
Staropolska mądrość głosi:
„gdzie kucharek sześć, tam
nie ma co jeść”. Jak się ma

to do sprzedaży Twojej nieruchomości? Umowy z wieloma pośrednikami, oznaczają w praktyce tyle, że żaden
z nich nie zainwestuje czasu i środków na promocję i
marketing. Jednym z istotnych problemów jest bardzo
słabe powiązanie interesu
Klienta z interesem pośrednika. Umowa „otwarta” nie
gwarantuje pośrednikowi, że
otrzyma wynagrodzenie za
wykonane czynności, więc
często po prostu się nie angażuje w proces sprzedaży.
Jedynie „wrzuca” ofertę do
sieci. Przy umowach otwartych pośrednik przeważnie
pobiera wynagrodzenie od
dwóch stron transakcji, odstrasza to potencjalnych kupców. W przypadku współpracy z wieloma biurami nieruchomości pojawia się problem tzw. dewaluacji, czyli
ogłoszenie oferty sprzedaży
tej samej nieruchomości publikowane kilkukrotnie lub
nawet kilkunastokrotnie w
tych samych środkach przekazu (np. w portalach ogłoszeniowych). Często tak powielane ogłoszenia różnią się
ceną ofertową nieruchomości (m.in. ze względu na różne
wysokości wynagrodzeń poszczególnych pośredników,
które są doliczane do ceny). Różny jest opis, lokalizacja, parametry etc. Na pewno kojarzysz takie ogłoszenia, gdzie w opisie lokalizacji
jest napisane: Smochowice,Ogrody,Jeżyce,Wola – czyli gdzie naprawdę znajduje
się ta nieruchomość?? Dzieje się tak dlatego, ponieważ
pośrednik może obawiać się,
że klient kupujący go ominie i dlatego nie ma interesu
ujawniania tak dokładnych
danych na etapie ogłaszania nieruchomości. Paradoksalnie, zamiast współpracy

między pośrednikiem a właścicielem pojawia się rywalizacja. Powstałe w ten sposób
rozbieżności powodują spadek wiarygodności oferty i
sprzedającego, a tym samym
niższe prawdopodobieństwo
zainteresowania ofertą potencjalnego nabywcy.
Sprzedaż
z agentem/doradcą
ds. nieruchomości
z umową ekskluzywną
(wyłączną)
Taka umowa na bardziej
dojrzałych rynkach jest oczywistym standardem. W Polsce z każdym rokiem korzysta z tej formy współpracy
coraz więcej Klientów. Jest
to umowa, którą zawierasz z
jednym biurem nieruchomości. Umowa na wyłączność
pozwala na szerokie i konsekwentne działania reklamowe – zwiększające szanse na
szybką i korzystną sprzedaż
nieruchomości. Otrzymujesz
tylko jedną umowę i jednego – zaufanego, a nie przypadkowego agenta, który reprezentuje tylko Twoje interesy. Umowa taka umożliwia
przejęcie przez agenta kłopotliwych, czasem nieprzyjemnych kontaktów z osobami,
które chcą się czegoś dowiedzieć o nieruchomości (niekoniecznie zainteresowanych zakupem). To dla Ciebie
znacznie wygodniejsze i skuteczniejsze niż kilka(naście)
różnych umów i chaotyczny
kontakt z tyloma agentami
– bez żadnej gwarancji pomyślnego rezultatu. Ponadto część metod reklamowania i sprzedaży nieruchomości jest możliwa tylko przy
takiej umowie (np. wymiana ofert z innymi agentami).
Oznacza to, że inni pośrednicy mogą z niej skorzystać.
Nie ma przeszkód, aby ofe-

rowali ją swoim klientom kupującym. Pośrednicy współpracują ze sobą i wymieniają się ofertami. Wbrew temu co się sądzi, oferta na
wyłączność powoduje, że
trafia do znacznie większego grona potencjalnie zainteresowanych, innych biur,
agentów czy pośredników,
zaś oferty tzw. otwarte pod
kątem współpracy i promowania oferty często nie wychodzą poza biuro, z którym
właściciel zawarł umowę. Co
więcej, agent pracujący na
wyłączności może podzielić
się wynagrodzeniem z agentem, który przyprowadzi Kupującego.
Przy umowie wyłącznej
Klient nie musi robić prawie
nic, przy otwartej prawie nic
nie robi pośrednik. Dlaczego
więc pokutuje mit o umowach ekskluzywnych? Głównie z niewiedzy, braku świadomości o korzyściach i powielania stereotypów zbudowanych na argumentach
nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Właściciele, którzy zawierają umowę na wyłączność, sprzedają
swoje nieruchomości szybciej i za lepszą cenę.
Podsumowując, umowa
na wyłączność z doświadczonym agentem nieruchomości ma zdecydowanie więcej
korzyści niż umowa otwarta.
Co najważniejsze, w jej przypadku zyskujesz pewność,
że Twoja nieruchomość będzie sprzedawana aktywnie,
a agent zrobi wszystko co tylko jest możliwe, aby jak najszybciej i jak najkorzystniej
dokonać transakcji, ponieważ wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie za sukces,
czyli zamknięcie sprzedaży.
Klienci poszukujący również wyżej cenią taką formę
współpracy, ponieważ wiedzą, że taką ofertę, przedstawia agent, który rzeczywiście
widział na własne oczy daną
nieruchomość, zna jej stan
prawny i faktyczny oraz rzetelnie przygotował opis, ponieważ reprezentuje jej właściciela, podpisując się własnym imienia i nazwiskiem
pod każdą ofertą.
Ewa Manthey
doradca ds. nieruchomości
REMAX,
Tel. 787 006 777
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Os. Bolesława Chrobrego

Zmagania z koronawirusem i awariami

Sanitarne wymagania
związane z zagrożeniem
koronawirusem dokładają zarządcom nieruchomości wiele nowych zadań. Tylko na codzienne odkażanie 102 wind
znajdujących się w budynkach na os. Bolesława Chrobrego przeznaczanych jest tygodniowo

około 60 litrów płynu dezynfekującego.
Szczególne
zasady
ostrożności są również przestrzegane przez pracowników dokonujących w mieszkaniach przeglądów budowlanych oraz instalacji elektrycznych. Obowiązują one
również podczas dokonywania wymiany ciepłomierzy
oraz wodomierzy, których
tego roku zainstalowano blisko cztery tysiące. Przepisy
nakazujące ich wykonywanie w określonych przedziałach czasowych nie zostały
zawieszone na czas pande-

mii. Przeglądy i wymiany
muszą więc być przeprowadzone terminowo, chociaż
uwzględniane jest zdanie lokatorów, którzy z uwagi na
zagrożenie koronawirusem
postulują wykonanie ich w
innym terminie.
- Mieszkańcy na ogół ze
zrozumieniem odnoszą się
do sanitarnych obostrzeń

i należą się im za to słowa
uznania. Tym bardziej że w
większości są oni związani
z osiedlem od wielu lat. W
ostatnim czasie obserwujemy, że przybywa mieszkań
na wynajem. Przebywają w
nich lokatorzy, o których
nic nie wiemy. Nawet te-

go ile rzeczywiście osób zamieszkuje dany lokal. Formalnie mieszkańców jest na
osiedlu coraz mniej. Przez
lata mojej pracy na osiedlu
przybyły na nim trzy budynki a liczba mieszkańców
zmniejszyła się o blisko pięć
tysięcy – mówi Jerzy Czapczyk, kierownik Administracji os. Bolesława Chrobrego.
Sygnałem zmian w wykorzystaniu mieszkania jest
wniosek do administracji
o odłączenie w nim instalacji gazowej. To znak, że
kuchnia zostaje przerobiona na kolejny pokój a całe
mieszkanie na hostel. Takich wniosków jest sporo. A
przecież są zapewne jeszcze

W tym roku zakończono
na osiedlu wymianę oświetlenia na ledowe we wszystkich budynkach. To znaczna
wygoda dla mieszkańców i
spore oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Odnowiono elewacje wraz z remontem loggi w budynkach
17 i 18 oraz odmalowano
klatki schodowe w budynkach 29, 30 i 40. Wyremontowano dach na budynku 3
oraz postawiono pięć nowoczesnych i estetycznych
wiat na odpady. Kontynuowany jest program modernizacji dźwigów osobowych.
Wyremontowano, a w zasadzie zainstalowano sześć
nowych wind w budynkach

właściciele, którzy o podobnych przeróbkach i wynajmowaniu lokali nikogo nie
informują.
Nie ma więc pewności
czy w mieszkaniach naprawdę jest coraz mniej
lokatorów. Natomiast bezsporne jest, że coraz bardziej obciążone są sieci kanalizacyjne. Daje się im we
znaki nie tylko upływ czasu, gdyż użytkowane są od
blisko czterdziestu lat, ale
także bezmyślne wyrzucanie do nich różnych odpadów. Wiele z nowoczesnych produktów higienicznych nie ulega degradacji w
wodzie i zatyka nadwyrężone zębem czasu rury. W
minionych miesiącach awarie kanalizacji wystąpiły w
budynkach nr 33, 39 i 41.
Gruntownej modernizacji
poddano sieć kanalizacyjną w budynku 19.

7 D, E oraz 9 A, D, E i F.
W przyszłym roku odnowionych zostanie sześć kolejnych urządzeń.
Tereny zielone na os. Bolesława Chrobrego zajmują
wiele hektarów powierzchni i nawet jesienią wymagają licznych zabiegów. Znacznym utrudnieniem okazał
się wprowadzony mieście z
uwagi na powstawanie pyłów zakaz używania dmuchaw do zbierania suchych
liści. Trzeba więc je gromadzić na inne sposoby i
uprzątać z trawników. Systematycznie dokonują się
też zmiany w drzewostanie.
Drzewa zagrażające bezpieczeństwu przechodniów lub
dotknięte suszą czy wichurami są, po uzyskaniu wielu opinii i zgód, usuwane.
W ich miejsce każdego roku
nasadzanych jest około setki
nowych drzewek. (i)
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Zapaśniczy dorobek

Sukcesy młodzików i kadetów
cie. Złotymi medalistami zostali Michał Anioł, Sebastian Warchał, Łukasz Dziunikowski,
Adam Grandke i
Andrzej Kubiak.

Jeden medal złoty Gerarda Kurniczaka w kat
97 kg oraz trzy medale
brązowe – Bartosza Rajtera, Nika Houha i Waldemara Zamiara to dorobek
zapaśników KS „Sobieski
Poznań” na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – Zapasy Styl Klasyczny. Zapaśnicy z Piątkowa
w klasyfikacji drużynowej zajęli II miejsce zdobywając 97,5 punktów.
Bezkonkurencyjny
w
zawodach okazał się były mistrz świata i Europy
G. Kurniczak, który pewnie dotarł do finału i pokonał w nim przed czasem
Macieja Romanowskiego z
KS AZS AWF (Warszawa).
DRUŻYNA KADETÓW
Drużyna województwa
wielkopolskiego, w której
znaleźli się zawodnicy KS
„Sobieski Poznań” zajęła I
miejsce w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach
Polski Kadetów. Zawodnicy stylu klasycznego na
co dzień ćwiczący na Piątkowie spisali się znakomi-

DWA TYTUŁY
Podczas
Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Żukowie w swym
koronnym stylu – klasycznym zawodnicy z Piątkowa
w siedmiu kategoriach wagowych dotarli do finału. W
klasyfikacji drużynowej wywalczyli 21 punktów. Pierwsze miejsca zdobyli Michał
Wojciechowski i Hubert Wysoczański.
BRĄZOWY DUET
Udanie zakończyły się
dla zapaśniczek KS „Sobieski Poznań” Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet rozegrane w
Środzie Wlkp. Brązowe medale zdobyły Amanda Nowak i Weronika Szukała.
Szkolenie dzieci i młodzieży
odbywa się w ramach MCS.
NA PODIUM
Dwa medale wywalczyły młodziczki KS „Sobieski
Poznań” na zawodach rozegranych w Osielsku. Podopieczne Andrzeja Erberta
stanęły na podium w kat.
37 kg. Emilia Reich wywalczyła złoty medal wygrywając wszystkie walki przed
czasem a jej koleżanka An-

na Bugajewska zajęła III
miejsce.
SIEDMIU
WSPANIAŁYCH
Na koniec roku KS „Sobieski Poznań” pokazał się
z bardzo dobrej strony na
rozgrywanych w Kostrzynie n/Odrą Mistrzostwach
Polski Młodzików 2020 w
zapasach w stylu klasycznym. Zapaśnicy z Piątkowa
zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Siedem medali w klasyfi-

kacjach indywidualnych dało pierwsze miejsce w Polsce w tej grupie wiekowej.
To duży sukces pokazujący, że ciężka praca popłaca.
Pierwsze miejsce zajął Hubert Wysoczański, drugie
– Adam Grandke, Dominik
Kukliński i Michał Wojciechowski, a trzecie – Yehor
Kovaliov, Aleksander Szekiełda i Michał Anioł.
Teksty – Antoni Obrycki,
Andrzej Słabęcki
Foto – Maciej Kula,
A. Obrycki, A. Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
1 grudnia - Komisja ds. aktów prawnych
Rady Nadzorczej PSM
3 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
8 grudnia - Komisja Rewizyjna RN
17 grudnia - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Zdalne obrady i głosowania
Jesienny wzrost zakażeń koronawirusem
i wprowadzenie rządowych ograniczeń w funkcjonowaniu szkół oraz
wielu instytucji spowodowały, że październikowe
posiedzenie Rady Nadzorczej PSM przeprowadzono w formie zdalnej.
Obrady odbywające się
poprzez służbowe adresy poczty elektronicznej
poprowadził Piotr Koper,
zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej i

uczestniczyli w nich wszyscy członkowie Rady.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni przyjęli trzy uchwały: w sprawie
zaopiniowania regulaminu
Rady Nadzorczej, w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu PSM (uległo
ono obniżeniu) oraz w sprawie uchwalenia planu remontowego na 2021 r. dla
os. Bolesława Śmiałego, który to plan nie wymusza korekty stawki odpisu na fundusz remontowy osiedla.

Następnie radni zapoznali się z wynikami ekonomicznymi spółdzielni za
osiem miesięcy tego roku,
które mimo koronawirusowych zawirowań są dobre.
Plany remontowe są realizowane terminowo. Systematycznie maleje jednak liczba osób zadeklarowanych
jako mieszkańcy i ponoszących opłaty za odbiór odpadów i korzystanie z dźwigów
w budynkach wysokich. W
okresie od grudnia ubiegłego roku do połowy sierpnia

na piątkowskich osiedlach z
deklaracji dla GOAP ubyło
575 mieszkańców.
Zdalne obrady wiążą
się z pewnymi utrudnieniami i ograniczeniami,
choćby w przeprowadzeniu
dyskusji czy głosowań, dlatego zdecydowano o prowadzeniu kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej przy
pomocy specjalnej platformy internetowej zapewniającej bezpośredni kontakt wszystkich uczestników obrad.

Trudny rok, dobre wyniki
Rozmowa z Michałem Tokłowiczem, zastępcą prezesa Zarządu PSM
Dokończenie ze strony 4

pierwszych z ok. 350 mieszkań na terenie tzw. bazy Boranta. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem i
nie będzie problemów z zasiedleniem tych mieszkań
przystąpimy do stawiania
kolejnych budynków.
- Jednak najwięcej
emocji budzą ostatnio
kwestie termomodernizacji.
- Program docieplania
budynków prowadzimy od
lat dziewięćdziesiątych i do
tej pory nie wywoływał on
większych emocji. Na niektórych osiedlach docieplone zostały już wszystkie
spółdzielcze budynki. W
zasadzie pozostały jeszcze
trzy budynki na os. Bolesława Śmiałego oraz dużo więcej na os. Stefana Batorego.
Zasadą jest, że o przeprowadzeniu termomodernizacji decydują mieszkańcy budynku, gdyż na nich ciąży
obowiązek spłaty kredytu.
Formy finansowania przedsięwzięcia też są uzgadniane z mieszkańcami. Budyn-

ki nr 3, 5 i 6 a może także
7 na os. Stefana Batorego
finansowane są z pożyczki w
ramach programu Jessica2.
Problem polega na tym, że
wymaga on 30-procentowego udziału własnego, który wyłożyć musi spółdzielnia. Zarząd wynegocjował
w bieżącym roku z programu Jessica2 blisko 8 mln zł
i jest szansa na kolejne pożyczki. Jednak zdecydować
muszą mieszkańcy, a nie
zawsze wyrażają oni zgodę.
Na przykład mieszkańcy budynku nr 24 na os. Bolesława Śmiałego nie zgodzili się
na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych, choć wykonawca został już wybrany
w przetargu. Także podjęcie
termomodernizacji wieżowca nr 36 a następnie 37 na
tym osiedlu zależy od ich
mieszkańców. Zawsze staramy się z nimi rozmawiać i
wyjaśniać wątpliwości, chociaż z uwagi na skomplikowanie materii technicznej i
finansowej nie jest to łatwe.
- Ze względu na zagrożenie pandemią nie od-

było się tym roku Walne
Zgromadzenie.
- Jest to najważniejszy
organ spółdzielczej władzy
i niemożność jego przeprowadzenia niesie pewne
niedogodności. To Walne
Zgromadzenie decyduje o
podziale zysku, a w naszej
spółdzielni za ubiegły rok
jest do podzielenia między
osiedla ponad 4 mln zł, a
także o możliwości zaciągania kredytów na termomodernizację. Wraz z innymi
poznańskimi spółdzielcami
sygnalizowaliśmy te problemy posłom, którzy obiecali podjąć je w Sejmie. Z
otrzymanych od przedstawicieli rządu odpowiedzi
wynika jednak, że uprawnienia przypisane Walnemu Zgromadzeniu, nawet
w czasie pandemii, nie mogą być przekazane innemu
organowi spółdzielni. Pozostaje więc czekać na zakończenie stanu epidemii w
kraju, gdyż wtedy w okresie trzech miesięcy od jego
ustania musi być zwołane
Walne Zgromadzenie.

- Szczególnego znaczenia nabiera więc właściwe funkcjonowanie
pozostałych spółdzielczych organów władzy.
- Od ich rzetelności i
wzajemnej współpracy zależą wyniki ekonomiczne
spółdzielni, a one przekładają się na opłaty ponoszone przez spółdzielców. Wielokrotnie mówiłem, że spółdzielnie mieszkaniowe popadają w kłopoty tylko w
dwóch przypadkach, gdy
mają słaby nie wywiązujący
się z zadań zarząd lub gdy
zaczyna brakować zaufania
i dochodzi do sporów między zarządem a innymi organami. Mam nadzieję, że
mimo obaw i niepewności
związanych między innymi z koronawirusem, nasza spółdzielnia będzie nadal się rozwijać, osiągać
dobre wyniki ekonomiczne
a w jej budynkach będzie
się chciało mieszkać. Życzę
piątkowianom wszelkiej pomyślności!
Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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Komunikat
Z dniem 19 października 2020 r. zawieszone zostają do odwołania dyżury członków Zarządu,
kierowników Administracji oraz zamknięte zostaną kasy Spółdzielni.
Zarząd PSM Poznań prosi aby w sprawach niewymagających osobistej obecności w Zarządzie Spółdzielni lub Administracjach kontaktować się: telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.
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Wrastanie w Piątkowo

Mistrzowski żart studentów
Przyszedł czas, w którym zainteresowały mnie
dawne nazwy piątkowskich ulic, a właściwie
dróg podpoznańskiej wsi
Piątkowo. Jest na pewno
interesującą sprawą honorowanie nazwami ulic,
osób zasłużonych dla Poznania i Wielkopolski,
jest także interesującą
rzeczą uzasadnienie tego
nazewnictwa, jak i niewiele późniejsze odchodzenie od tych nazw. Był
czas, kiedy ówczesną ulicę Klonową na os. Jana
III Sobieskiego przemianowano na ulicę Pawła
Gantkowskiego. Myślę,
że słusznie, bo urodzony
w Gnieźnie Paweł Gantkowski dał się poznać
jako ważny wielkopolski działacz polityczny i
społeczny, jeszcze w czasie zaborów, jak i po odzyskaniu niepodległości
przez nasze państwo. Był
także znaczącym w Poznaniu medykiem – lekarzem. Niestety obecnie ta
nazwa ulicy jest już czasem przeszłym.
A P. Gantkowski, niezależnie od swoich zasług,
był ojcem Romualda Gantkowskiego, wybitnej przedwojennej postaci poznańskiej kultury i sztuki, który
po wojnie do Poznania już
nie wrócił. Pozostał na Zachodzie, robiąc tam karierę, m.in. w Hollywood. R.
Gantkowski w okresie międzywojennym stał się znany
jako pomysłodawca i realizator niesamowitego żartu
z poznańskich władz.
Zorganizował go jeden
z najwybitniejszych reżyserów II Rzeczypospolitej,
wtedy jeszcze młody, 21-letni aktor, R. Gantkowski.
Ten niezwykle utalentowany i - mimo młodego wieku - bardzo ceniony aktor
Teatru Polskiego, wpadł na
iście szatański pomysł. Postanowił wmówić mieszkańcom miasta, że Poznań odwiedzą wysoko postawieni
arystokraci z azjatyckiego
państwa Beludżystan. Podczas jednej z prób teatralnych zapoznał się ze staty-

stami - niedawno przybyłymi do stolicy Wielkopolski
studentami pierwszego roku, których przekonał do
wzięcia udziału w przedsięwzięciu.
Całość była przygotowana z mistrzowską precyzją.
Pomysłodawca wypożyczył
z garderoby teatru turbany
i bogato zdobione egzotyczne stroje dla książąt oraz
elegancki żakiet, cylinder i
monokl dla towarzyszącego
im radcy. Skontaktował się
także ze swoim znajomym,
będącym przedstawicielem
Berlieta w Poznaniu i wynajął dla „beludżystańskich
arystokratów” luksusową limuzynę z szoferem w liberii. Mając już przygotowane rekwizyty przystąpił do
akcji. Podając się za pracownika wydziału prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zadzwonił do
poznańskich gazet informując o wizycie misji dyplomatycznej z Beludżystanu.
Tego samego dnia R.
Gantkowski zadzwonił także do oddziału wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego MSW i
przedstawiając się jako pracownik ministerstwa poprosił w imieniu Warszawy
o roztoczenie „dyskretnej
opieki nad misją”. W tak
przygotowanym Poznaniu
przystąpił do realizacji po-

mysłu. 12 czerwca 1924, o
godzinie jedenastej, dostojni goście wjechali limuzyną do centrum. Oczekiwał
ich tłum gapiów, tajniacy
oraz policjanci w odświętnych mundurach i białych
rękawiczkach. Delegację powitał osobiście komendant
Policji Państwowej w galowym mundurze.
Po powitaniu, dostojnicy pojechali dalej i eskortowani przez pluton konnej policji dotarli do zamku cesarskiego, będącego
wówczas siedzibą uniwersytetu. Tu oczekiwały już
na nich władze oraz profesorowie uniwersytetu, którzy uroczyście ich powitali. Następnie „książęta” zostali oprowadzeni po gmachu. Przebrani studenci zadawali po francusku wiele
pytań, dotyczących funkcjonowania uczelni, na które
z wielką uprzejmością odpowiadała kadra naukowa.
Po ponad godzinnej wizycie w uniwersytecie, „beludżystańscy notable” skierowali się do fotograficznego
atelier przy ulicy 27 grudnia, gdzie przy akompaniamencie okrzyków „niech żyje Beludżystan!”, z asystą
sześciu ubranych na galowo
funkcjonariuszy policji, wykonali pamiątkowe zdjęcie.
Następnie przejechali na
Plac Wolności, gdzie wstąpili do eleganckiego sklepu tytoniowego, ponieważ
jeden z „książąt” postanowił uczynić zadość swojemu kaprysowi i spróbować
polskich papierosów. Właściciel lokalu uznał to za
wielki honor i nie chciał nawet słyszeć o zapłacie. Więcej, podarował egzotycznemu księciu nie tylko papierosy, lecz także kilka pudełek najdroższych i najlepszych cygar, jakie posiadał.
Zwiedziwszy Poznań, popalając cygara, świta udała
się do siedziby największej
naówczas wielkopolskiej gazety, endeckiego «Kuriera
Poznańskiego» a następnie
do ratusza, gdzie już oczekiwały władze miasta. Przedstawiciel Rady Miasta wygłosił mowę na cześć „do-

stojnych przedstawicieli dalekiego Beludżystanu”, podjął ich na oficjalnym spotkaniu, po czym zaproponował
im luksusowe apartamenty
w hotelu Bazar i zaprosił
na uroczyste przedstawienie w operze.
Po wyjściu z ratusza okazało się jednak, że kawał się
„wysypał”. Poznańscy funkcjonariusze bezpieczeństwa
publicznego zdążyli skontaktować się z przełożonymi
z Warszawy, którzy słysząc
rewelacje wielkopolskich kolegów zdębieli. Przez kilka
chwil na szczeblu miejskim,
wojewódzkim i ministerialnym trwał chaos, który wykorzystał R. Gantkowski.
Ewakuował ekipę „beludżystańskich książąt” do Starołęki i w ten sposób zakończył kawał.
Wkrótce cała historia
wyszła na jaw. Cały Poznań
wręcz zwijał się ze śmiechu.
Prezydent miasta i jego
urzędnicy poczuli się osobiście dotknięci i ośmieszeni.
Zapowiedzieli, że żartownisiów spotkają surowe represje. Policja również nie
próżnowała i jeszcze tego
samego dnia ustaliła personalia wszystkich sprawców. Jakie zatem nieprzyjemności spotkały „ekipę”
R. Gantkowskiego, który
„posiadał tupet doprawdy
nieporównany, a bezczelność właściwie niesamowitą”? Jak się okazało - żadne. Ze względu na autonomię uczelni, zgodę na aresztowanie studentów musiał
wydać rektor uniwersytetu. Ten jednak oświadczył,
że swoich studentów w żadnym wypadku nie wyda, bo
w życiu nie słyszał lepszego kawału!
Na tę historię trafiłem zupełnie przypadkowo i uważam że powinna
być przypomniana, choćby
dlatego, bo zaprzecza dość
powszechnej opinii o poznaniakach, jako o pozbawionych poczucia humoru
ludziach, skupiających się
głównie na przestrzeganiu
prawa i stosowaniu się do
obowiązujących przepisów.
Hubert Owczarek
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Literacka „Dąbrówka” w czasach zarazy

Praca w słowie
W latach 1665-1666 epidemia
dżumy nawiedziła Londyn i zabrała ze sobą (według różnych szacunków) około 80 tysięcy mieszkańców,
to jest 1/4 populacji miasta. Uciekał,
kto mógł. W mieście pozostali: arcybiskup, burmistrz, rajcy, lekarze
i aptekarze. Wielki pożar śródmieścia „uratował” Londyn, bo doprowadził do ucieczki współmieszkańców – szczurów, których pchły były
źródłem zarazy. Opowiada o tej klęsce Daniel Defoe w swym „Dzienniku roku zarazy”, ten sam, który napisał „Robinsona Crusoe”.
Wierzymy i wiemy, że „nasz” wirus obejdzie się z nami łagodniej, bo
wszystko na to wskazuje.
Nadzieja
Cierpliwie znoszę labilność emocjonalną
która doprowadza na skraj załamania
Jak długo człowiek może tkwić
w takim koszmarze
reżimu sanitarnego
Kto otworzył puszkę Pandory
czy – to atak z nieba
To melodramat świata
Cały świat runął – jakby przestał istnieć
Muszę – przeżyć
ZMARTWYCHWSTANIE
Zacznę powracać do życia
– będzie trudniejsze
Odwracam wzrok – gdy samotny Papież
pozdrawia nieobecnych na
Placu SW. PIOTRA
Niełatwo tłumaczyć rzeczywistość
powracać
do życia – MAM NADZIEJĘ
Brygida Mielcarek
Czeka się w Klubie na naszą prezentację antologii 50-lecia, wyboru tekstów,
biogramów i zdjęć pod tytułem „Daję słowo” - książki wydanej przez Poznańską
Spółdzielnię Mieszkaniową na jubileusz
Klubu. Piszemy, publikujemy, także on
line. Alina i Krzysztof Galasowie nagrywają na Youtube filmiki, zatytułowane
„Dotknięcie wiersza”, poezję śpiewaną i
mówioną naszego środowiska (zrealizowali prawie 70 odsłon). Podobne prezentacje on line oglądamy między innymi
w wykonaniu Kaliny Izabeli Zioły, która
napisała poniższy antywirusowy tekst:

w uścisku przyjaciela
w opiekuńczych ramionach matki
i pocałunku kochanka
cały świat oszalał z trwogi
pozamykano wszystkie bramy
i już donikąd nie jest blisko
jeszcze tylko ekrany komputerów
pozwalają przesłać serdeczne słowa
tylko telefony niosą pociechę
W międzyczasie rozsyłam do mediów, recenzentów naszą książkę, przygotowałem też dwa kolejne numery naszego pisma „Protokół Kulturalny”, wyprowadziłem na bieżąco Kronikę Klubową, bo to przecież 15-lecie środowiska w
„Dąbrówce”...
Z Małgorzatą Szczęsną mamy pomysł na filmik o klubowych twórcach.
Uczestniczyliśmy w jury Konkursu Literackiego, zaproszeni przez Wielkopolską
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Więc czekanie: na
nowe prozy Zdzisława Czwartosa, opowieści z Jeżyc Barbary Lempki, wiersze z
dzieciństwa Stanisława Chutkowskiego.
Szeroką aktywność on line prowadzi współredaktorka naszej publikowanej księgi „Daję słowo” - Łucja Dudzińska. Z wielu form jej kontaktów z czytelnikami i współpiszącymi wymienimy
przynajmniej „E-pidemię” poezji, współrealizowaną z krakowskim środowiskiem
oraz kameralne „czytanie na tapczanie”.
On line – ale nic przecież nie zastąpi
rozmów twarzą w twarz. Stąd i odważna
grupa osób z Klubu Literackiego zdecydowała się na progu jesieni, korzystając
z zaproszenia Zbigniewa Ikony – Kresowatego, na wyjazd na „Zdrojenie się Literackie”, do Lądka Zdroju.
Przy wszystkich formach literackiej
aktywności jednak wybija, pozostaje ta
najważniejsza – praca w słowie. A w
nim, w tym pisaniu dominuje nuta żalu, nostalgii...
Żal
Nie takim chciałam cię Poznaniu
widzieć u progu wiosny.

Przeważnie gwarny nieraz
ponad mą wrażliwość,
z różnojęzyczną mową,
tęczą rozpostartą
na podeszczowym niebie,
zawsze byłeś moim miastem.
Dzisiaj widzę bezludne ulice
po których tylko pełzające cienie
i wiatr hulający słyszę.
Zapadasz głęboko w pamięć
i nie pozwalasz zapomnieć
wiosny zniszczonej zarazą.
Ogarniającą nie tylko ciebie
ale i cały świat.
Nie takim chcę cię pamiętać.
Barbara Tylman
A miałem
A miałem zobaczyć
Raffaella Santi.
A miałem podziwiać
Georga de La Toura.
Raffaello w Kwirynale
w wiecznym mieście.
De La Tour w Pallazzo
Reale w Mediolanie.
Dzisiaj „zobaczyć Rzym
i umrzeć” aktualne
nadzwyczaj [ … ]
Jan Wojciech Malik
Nawiązała z nami kontakt Sylwia
Czubała, dowodząca Klubem „Przyjaciele” na osiedlu Bolesława Chrobrego,
obiecaliśmy sobie współpracę. Nasi klubowicze wzięli udział w zorganizowanym
przez nią konkursie na krótką formę literacką pt. „Wspomnienie z osiedla”. To
konkurs dla dorosłych. I my niebawem
powrócimy do naszego turnieju „Młodych Piór”. Pisarka Joanna Rzeszotek
przysłała mi, ręcznie malowany na tekturze, dysk antywirusowy. Gdy obracać tę pracę, wirują linie, barwy. Może pomoże?
Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Wiosna z koronawirusem
i przyszła wiosna 2020
drzewa założyły białe koronkowe sukienki
stokrotki śmieją się w trawie
a my ze strachem rozglądamy się wokół
czy ktoś nie nadchodzi
zamknięte okna i drzwi
zaciśnięte usta i zamknięte serca
niewidzialny wróg czai się za rogiem
na wyciągniętej w powitaniu dłoni

Pisarze z „Dąbrówki” w Noc Poetów na spotkaniu w Lądku Zdroju

12

ECHO 12/305 (XXIII)

Prosto z miasta

Czas przemówić ludzkim głosem
Znakiem czasu stała się zamiana
hal Międzynarodowych Targów Poznańskich w szpital. Wizytówka Poznania
i symbol gospodarczej przedsiębiorczości przemienione w lecznicę – oto do
czego nas ten koronawirus doprowadził. Od miesięcy całe życie toczy się
wokół niego. Konieczność zmagań z
tym zagrożeniem dyktuje warunki dla
funkcjonowania czy raczej nie funkcjonowania szkół, placówek kultury oraz
wielu branż przemysłowych. Jedne są
zamykane, inne ograniczane a wszystkie razem ledwie zipią. Podobnie jak
ludzie, którzy mają już serdecznie dość
tego niewidzialnego wroga.
HHH
Pomimo, że widmo pandemii zdaje
się wszechogarniać wszystko i wszystkich, taki obraz wyłania się mediów
oraz codziennych rozmów rodaków, to
przecież toczy się normalne życie. Prawie normalne. Ludzie jakoś pracują,
dzieci jakoś się uczą, firmy i urzędy jakoś działają a tylko politycy kłócą się
w najlepsze. W samym środku pandemii zafundowali społeczeństwu rozwiązania dotyczące aborcji oraz ochrony zwierząt futerkowych, które musiały
spowodować masowe protesty. Apele o
pozostawanie w domach i ograniczanie

kontaktów a nawet zakazy przeprowadzania zgromadzeń nie przyniosły większego skutku. No, może poza noszeniem
maseczek i częstszym wewnętrznym dezynfekowaniem się. Najpierw wzburzeni rolnicy, potem wkurzone kobiety zaczęli maszerować przez miasta i blokować drogi, doprowadzając do wściekłości tych jeszcze nie całkiem zdenerwowanych. Finałem tych demonstracji był
marsz niepodległości pełen burd i chuligańskich wybryków. Narodowe zmagania z koronawirusem zamieniły się
w zmagania z policją.
HHH
Jak liczny udział rodaków w tych
przemarszach i spacerach wpływa na
rozprzestrzenianie się koronawirusa
można się jedynie domyślać. Pewności
jednak nie ma, chociaż pewne jest, że
osiągane wyniki liczby zakażeń i zgonów stawiają nasz kraj w europejskiej
czołówce. Dlatego między innymi musimy targowe obiekty i hangary a nawet stadion narodowy przebudowywać
na szpitale. Może jednak, na szczęście,
okażą się one niepotrzebne.
HHH
Tym bardziej że internetowo-spiskowe teorie, iż koronawirus jest jedynie
wymysłem i „ściemą” grupy trzyma-

jącej władzę w świecie, znajdują wielu zwolenników. Wymyślili oni pandemię by zarobić grubą forsę i przeforsować korzystne dla siebie rozwiązania.
W takie proste bajki uwierzyć może tylko ktoś, kto bardzo chce w nie wierzyć.
Jednak gdy spojrzeć na to, jak rządzący
w naszym kraju, w Europie i świecie,
forsują akurat w środku pandemii rozwiązania nie akceptowane przez wielu
ludzi, to trudno nie dojść do wniosku,
że dla tych elit walka z koronawirusem może i jest ważna, ale ważniejsza
jest ich racja i postawienie na swoim.
HHH
W święta wielkanocne rozpoczynaliśmy batalię z koronawirusem. Wówczas wydawało się, że będzie ona krótka i zwycięska. Teraz u progu świąt
bożonarodzeniowych tej wiary oraz ufności w potęgę naszej cywilizacji i nauki zaczyna już brakować. Na szczęście pojawiły się zapowiedzi bliskiego
wdrożenia szczepionek. Możemy więc
w tym świątecznym okresie, jakże innym
od poprzednich, spojrzeć trochę optymistyczniej w przyszłość. Tradycyjnych
polskich świąt nie może nam wszak
zepsuć ani jakiś niewidzialny koronawirus, ani politycy, którzy może wreszcie powinni przemówić ludzkim głosem.
WIST

Wokół Piątkowa

U wybrzeży Bałtyku
Ulica Estońska znajduje się na osiedlu Wichrowe Wzgórze, jest boczna
od Lechickiej. Upamiętnia
nieduże państwo położone
na południowo–wschodnim
wybrzeżu Bałtyku, o bardzo
interesującej historii.
Estonia to niegdysiejszy kraj ugrofińskich Estów
(wspominanych już przez
Tacyta), podbitych i podporządkowanych przez Duńczyków i Niemców, którzy
znaleźli się we władzy Zakonu Kawalerów Mieczowych. Już w VIII wieku zaczęli się tu osiedlać Wikingowie. To (wspólnie w dzisiejszą Łotwą) dawne Inflanty. W 1237 roku Kawalerowie Mieczowi połączyli
się z Zakonem Krzyżackim,
a w roku 1561 mistrz krajowy Zakonu Krzyżackiego, Gotthard Kettler, podporządkował ziemie Inflant
królowi polskiemu Zygmun-

towi II Augustowi. Odtąd
Inflanty stały się częścią
składową Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Zawsze
jednak były tam silne wpływy niemieckie, łącznie z
kulturą i językiem. Sytuacji tej nie zmieniły kolejne zmiany podległości tych
terenów i ostateczne przejęcie ich przez Rosję. Baronowie kurlandzcy, niemieckiego pochodzenia, zaczęli odgrywać znaczącą rolę
w rosyjskiej administracji
i w armii.
Państwo estońskie (Republika Estońska) powstało
dopiero w wyniku I wojny
światowej, 24 lutego 1918
roku. Przez dwa kolejne lata toczyła się wojna z Rosją i Niemcami o niepodległość, a 2 lutego 1920 r., na
mocy traktatu zawartego w
Tartu, Rosja uznała niepodległość Estonii i zrezygnowała z eksportu rewolucji

do tego kraju. Mimo tych
ustaleń jednak cztery lata
później doszło w Tallinie do
nieudanego powstania komunistycznego.
Ówczesne rządy wiele
czyniły, by wciągnąć nowo
powstałe miasto w krąg
kultury nordyckiej (szczególnie szwedzkiej i duńskiej, nawet nazwa stolicy Estonii, Tallin, oznacza
„duńskie miasto”), ale po
włączeniu kraju w granice
ZSRR w 1940 roku i utworzeniu z Estonii jednej z republik, tendencje te zostały zahamowane. Odrodziły
się dopiero w 1991 roku.
Od etnicznej strony Estończycy najwięcej wspólnego
mają z Finami, ale różny
skład etniczny obu państw
i różna historia sprawiają, że wyraźniejsze zbliżenie jest niemożliwe. Wpływy niemieckie okazały się
znacznie trwalsze. Najistot-

niejsze dla tego niewielkiego państwa stało się utrzymanie przyjaznych, a przynajmniej neutralnych stosunków ze wszystkimi sąsiadami.
Okres przynależności
Estonii do ZSRR łączył się
z represjami i deportacjami miejscowych działaczy,
ze stopniową rusyfikacją,
której mieszkańcy republiki się przeciwstawiali. Od
1988 roku nastąpiło stopniowe złagodzenie kursu,
aż do rozpadu Związku Radzieckiego 20 sierpnia 1991
roku. Dziś Estonia jest jednym z najbardziej zinformatyzowanych państw świata.
W polskiej tradycji też
jest pamięć wydarzenia z
18 września 1939 roku, gdy
okręt podwodny „Orzeł”, internowany w Tallinie, potajemnie opuścił port i ruszył
w podróż na zachód.
Marek Rezler
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Mistrzostwa młodzików w sumo

Drużyna z Piątkowa najlepsza
W trudnych pandemicznych czasach zorganizowano na Piątkowie
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Sumo. Na starcie
stanęło około 100 zawodniczek i zawodników z pięciu województw.
W tym gronie sumitki i sumici z
Piątkowa zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie na medalowym podium stanęło sześciu młodzików i trzy młodziczki z Piątkowa.
Najlepszym zawodnikiem został Adam
Grandke, który wywalczył złoty medal
wygrywając wszystkie swoje walki. Zawody odbyły się dzięki wsparciu PSM
Andrzej Słabęcki
i Sekcji Sportu.
Foto Piotr Rychter

Domek pełen skarbów

Aktywne ćwiczenie pamięci

Od lata, nieopodal wejścia do PCK „Dąbrówka”, przy
uczęszczanym trakcie prowadzącym do handlowego centrum Piątkowa, stoi niepozorny, choć kryjący wiele skarbów
drewniany domek. To givebox – utworzony przez
społeczników, którzy chcą
pomagać innym, a także
chronić wspólne środowisko. Ideą givebox-ów, których w Poznaniu działa już
kilka, jest bowiem by zbędnymi nam rzeczami dzielić się z innymi. Zamiast
wyrzucać ubrania i przedmioty na śmietnik można
je przekazać do giveboxu.
Z nich zainteresowani mogą
zabrać, to co im przydatne.

Wiele interesujących wiadomości oraz propozycji, skierowanych przede wszystkim do bardziej dojrzałych ludzi, znaleźć można w rozprowadzanym bezpłatnie wydawnictwie „Senioralny Poznań”.
Instruktorka klubu „Korona”
Ludmiła Kłos zwróciła się właśnie do tego miesięcznika,
w odpowiedzi na zamieszczony
w nim artykuł „Ćwicz pamięć”
i otrzymała od redakcji 100 darmowych egzemplarzy „Zeszytnika aktywności senioralnej”.
Oddane zostały do agencji bankowej na os. Bolesława Śmiałego, gdzie opłacający rachunki,
dzięki uprzejmości pracujących
tam pań Izy i Karoliny, otrzymywali bezpłatnie zeszytnik.
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Krzyżówka nr 12
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Rozwiązanie krzyżówki nr: 12
Radosnych Świąt

GŁOŚNY
OWAD

1

HUMORKI
– Wygrałem tę sprawę
o przekroczenie prędkości.
– Ale jak?
– Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km na godzinę nie widać znaku ograniczenia do czterdziestu.
HHH
– Kochanie, jak wyglądam bez makijażu?
– Sugeruje pani, że my
się znamy?!
HHH
– W moim brzuszku jest
ktoś o kim od dawna marzyłeś – mówi kobieta w ciąży
do kilkuletniego synka.
– Hurra! Będę miał pieska!
HHH
– Co różni kulturystę od
współczesnego rzeźbiarza?
– U tego pierwszego widać postęp w rzeźbie.
HHH
– Mamo, z mojego listu
do świętego Mikołaja wykreśl kolejkę, a wpisz łyżwy.
– A dlaczego nie chcesz
pociągu?
– Chcę, ale jeden znalazłem już w szafie.

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). Swiąteczną rajzę zez famułą abo starą wiarą lepiej
odłożyć na inszy czas. Ale zaś na rodzinnych balangach frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze wew sznupę dostaniesz i ino poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew ten jesienny czas przestań glapić się cięgiem wew
telewizor abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za piłką,
jeździć rowerem abo spacerować z kijkami.

BYK (21.04 - 21.05). Na nygusowanie i glapienie się wew telewizor też szkoda
czasu. Tym bardziej, że wew robocie znów straszą kryzysem i reformami a na
dodatek przyjdzie chapać za wiarę, która se wypoczywa.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz
się do chapania wew robocie. Będziesz się musiał trochę umordować, ale zaś
chybko uzorgujesz pełną kabzę bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Akuratnie przyłożyłeś się do roboty i zaraz skapły
ci awanse oraz wuchta bejmów. Jak się nadal będziesz brał fest do chapania, to
czekają cię kolejne całkiem przyjemne niespodzianki.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć
o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę kumpli. Lofrowanie będzie
fest, ino uważej by poruty nie narobić.

RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ostatnie ciepłe
dni na wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania
mogą wyniknąć całkiem ﬁfne pomysły.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek wew kwitach ale zaś musi być,
bo inaczej popadniesz w bachandryje. Na koniec roku przejrzyj więc szpargały
i akuratnie pozałatwiaj wszelkie sprawy urzędowe.

LEW (23.07 - 22.08). Przestań już borchać się na famułę, zwłaszcza że święta
coraz bliżej. Szkoda więc czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz ślubną
i szczunów do składu na zakupy abo jakie słodkie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Po wirusowych zawirowaniach i kolejnych zmianach wew robocie nic dobrego nie można się spodziewać. Przyjdzie chapać za
dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie już ino lepiej.

PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Zamiast się stalować warto zez kumplami poblubrać. Razem macie ﬁfne pomysły
i możecie zrobić fest biznesy.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez te jesienną chlabrę we łbie ci się legną ino głupie,
chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na rodzinnych spotkaniach lepiej się
ustatkuj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. Bolesława 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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Wędrowanie po osiedlach

Wielkie i małe pamiątki historii

Dobiegający
końca
rok nie był łaskawy dla
miłośników podróży. Zagrożenie koronawirusem
i wprowadzane na całym świecie, choć z różnym natężeniem, ograniczenia skłaniały do pozostawania w domach.
Jednak nawet przestrzegając zasady „dystans,
dezynfekcja, maseczka”
można odbyć wiele ciekawych wędrówek. Są
one dobre dla naszego
zdrowia oraz poszerzenia wiedzy o najbliższej
okolicy.
Pośród piątkowskich
osiedli, stawianych od połowy lat siedemdziesiątych
minionego wieku niemal
w szczerym polu, zachowa-

ło się także nieco pamiątek poświadczających niegdysiejszy wiejski charakter tych terenów. Na północnym skraju os. Jana
III Sobieskiego, nieco skryta między krzewami zachowała się urokliwa kapliczka Matki Boskiej. Została wzniesiona po wojnie,
w roku 1946 dzięki staraniom fundacji rodzin Brzozowskich i Jarczyńskich.
Przed figurą przez okrągły
rok składane są kwiaty i
rozpalane lampki. Ta typowa polska kapliczka dodaje otuchy licznym przechodniom, a tuż w pobliżu
niej wyrósł wielki kościół
Opatrzności Bożej, który
podniesiony został do rangi
sanktuarium. Znajduje się

w nim kopia Całunu Turyńskiego, czyli płótna w którym złożono Pana Jezusa
do grobu.
Nie opodal os. Władysława Łokietka, przy ul. Łużyckiej zachował się natomiast

zyskania przez Polskę niepodległości.
Podczas spotkań Klubu
Odkrywców i Reporterów,
którego działalność obecnie przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej, wie-

przydrożny krzyż. Również
on otoczony jest opieką
oraz przystrajany kwiatami
i szarfami. Na nieodległym
cmentarzu naramowickim
spotkać można natomiast
wiele grobów oznaczonych
charakterystyczną czerwoną flagą. Informuje ona,
że tutaj pochowany jest powstaniec wielkopolski, a

lokrotnie zachęcaliśmy do
odkrywania wielkich i małych pamiątek z bliższej oraz
dalszej przeszłości. Dziękujemy osobom, które wzięły
udział w naszej zabawie i
przesłały nam ciekawe zdjęcia ze swych wypraw. Nagrody książkowe otrzymują:
Liliana Kubiak, Edyta Majchrzak, Piotr Napierkowski

także przypomina o zbliżającej się kolejnej rocznicy
wybuchu zwycięskiego powstania, które przesądziło
o włączeniu Wielkopolski w
skład odrodzonej Rzeczypospolitej. O niełatwej polskiej
historii przypomina również dąb „Jan” zasadzony
na os. Jana III Sobieskiego na pamiątkę stulecia od-

i Norbert Woszczak. Gratulujemy laureatom i prosimy o kontakt w sprawie odbioru nagród. Jednocześnie
zapraszamy wszystkich miłośników podróżowania do
przesyłania zdjęć ze swych
wypraw i ciekawych odkryć
na adres echopiatkowa@
o2,pl. Najciekawsze prace
opublikujemy i nagrodzimy.

