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Prezesami P. Tysowski i G. Maćkowiak

Nowy Zarząd PSM

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza,
Rady i Administracje
Osiedli PSM
oraz „Echo Piątkowa”
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Od 1 kwietnia Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową kieruje nowy
zarząd wyłoniony w konkursie przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą.
Prezesem jest Piotr Tysowski (na fot.
z lewej strony) a jego zastępcą Grzegorz Maćkowiak. Obaj odwiedzali siedzibę zarządu PSM na os. Bolesława
Chrobrego i spotykali się z przedstawicielami jej władz przed formalnym
przejęciem obowiązków, właśnie wtedy zrobiliśmy im to zdjęcie i zapytaliśmy o ich dokonania i zamierzenia. O
tym co powiedzieli piszemy na str. 7

Radosnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych
wiosennego słońca
i rodzinnego ciepła
oraz zdrowia, szczęścia
i nadziei

praca
nauka
zabawa
bez limitów
online

internet

rodzinny
Do zobaczenia w domu.
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Chrystus z ormiańskiej
lwowskiej katedry
Już schodzi
już zabierają go z ołtarza
Zdejmują kurtki
i narzucają mu na plecy
Bo a nuż walący się mur
odłamek
Jeszcze ciepła wełniana czapka
i już idzie zgarbiony
pod ciężarem tylu oczu kamer
Schodzi pod niski betonowy
sufit schronu
Tu jest bezpiecznie
kobiety śpiewają dzieci płaczą
mężczyźni na wojnie
Przez wieki Bóg - figura
teraz znów między ludźmi

Zabytkowa, siedemnastowieczna rzeźba Jezusa Chrystusa
z Katedry Ormiańskiej demontowana w celu zabezpieczenia przed bombardowaniami
(Lwów, 2022)

Na Dolinie 8 III 2022 Jerzy Grupiński
Recogito, rok XXII, marzec 2022

Pomoc dla uchodźców
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa solidaryzuje się z
Ukrainą. Na osiedlach słychać coraz częściej ukraińską mowę. Klub osiedlowy „Przyjaciele” oferuje dla osób z Ukrainy
pomoc rzeczową, bezpłatne zajęcia, atrakcje, wyjścia oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Kontakt: klub.przyjaciele@psm.poznan.pl , tel.: 609 008 986.
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RADCA

PRAWNY

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

MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne);
badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;
badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.

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

KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)

PUNKT PARTNERSKI

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60.

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

Zapraszamy
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt.
Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 822 56 03 lub 601 799 005.
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

#bezwychodzeniazdomu

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
Korki z j. angielskiego, konwersacje w j. angielskim,
pomoc w odrabianiu lekcji, angielski dla seniorów, przygotowanie językowe przed wyjazdem do pracy za granicę, pośrednictwo w znalezieniu pracy za granicą w charakterze opiekuna osób starszych. TEL. 798 137 166

Opiekunka szuka pracy
 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

Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczciwą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i doświadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

USŁUGI REMONTOWE
V
V
V
V
V
V
V

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833
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W każdym może tkwić artystyczna dusza

Wystawa na Dzień Kobiet

Genowefa Jóźwiak, Anna Nockowska, Leokadia
Nowicka, Helena Rybak,
Genowefa Wiśniewska,
Halina Wróblewska i Mirosław Krzywda – to autorzy prac rysunkowo-malarskich, które 8 marca
zaprezentowano na wernisażu w Klubie Seniora
Batory. Było uroczyście,
bo przy okazji obchodzono Dzień Kobiet.
- Działamy dwutorowo,
jednym członem jest pracownia plastyczna, w której powstają prace bardziej użytkowe, drugą grupę stanowią
uczestnicy zajęć z rysunku
i malarstwa – wyjaśnia dr

Magdalena Parnasow-Kujawa
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, która od września ubiegłego roku rozpoczęła z seniorami zajęcia w klubie Batory. – Seniorzy są cudowni, jestem pełna podziwu
dla ich otwartości. Stawiam
przed nimi bardzo trudne zadania, nie stosuję taryfy ulgowej, a oni mierzą się z nimi
niesamowicie, robią widoczne postępy z zajęcia na zajęcie. Są bardzo pracowici, wystawa w klubie to tylko fragment ich prac.
M. Krzywda, energetyk z
zawodu, na zajęcia z rysunku
trafił na początku stycznia.
– Dowiedziałem się – mówi

– że jest tu sekcja rysunku.
Kiedyś tym się interesowałem, malowałem trochę, pomyślałem że odświeżę swoje
umiejętności. I tak trafiłem
pod skrzydła pani Magdaleny,
przypomniałem sobie, jak się
trzyma ołówek i kredkę, jak
się maluje kółko, bryłę. Niby
krótko tu jestem, a trzy prace
wystawiam. W każdym może
tkwić dusza artystyczna.
- Klub Batory po grudniowej pandemicznej przerwie – dodaje instruktorka
Beata Przybylska-Kujawa –
wznowił działalność. W lutym było spotkanie z radcą prawnym, który mówił o

sprawach testamentowych a
na początku marca z fizjoterapeutą ginekologiczno-urologicznym, wszystkie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Mamy grupę komputerową, gdzie można nauczyć
się obsługi internetu, oprócz
tego zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej w dwóch grupach. Przymierzamy się, podobnie jak w zeszłym roku, do
wyjazdu nad morze, ale wiele będzie zależało od sytuacji
pandemicznej. Jesteśmy jednak pełni nadziei. Mieszkańców Piątkowa zapraszamy do
zobaczenia naszej wystawy w
godzinach pracy klubu. (maja)

Rowerem po przygodę

W ślady mistrzów kolarstwa
Wiosenna pogoda zachęca do
rowerowych eskapad. Wprawdzie
na dwóch kółkach jeździ się obecnie na okrągło przez cały rok, jednak w słoneczne dni podróże nimi
są znacznie przyjemniejsze. Widać
więc na ścieżkach i w parkach rowerowe ożywienie.
Na siodełka wskakują doświadczeni
cykliści i nowicjusze marzący o pójściu
w ślady takich mistrzów kolarstwa jak
Ryszard Szurkowski czy Zenon Czechowski. Producenci oferują wiele najróżniejszych modeli od składaków po wyścigowe limuzyny. Jaki więc wybrać, głowi
się nie jeden początkujący rowerzysta.
-Wybierając rower dla siebie trzeba
wiedzieć jak chce się z niego korzystać.
Czy będzie jeździł tylko po miejskich ulicach, czy też będziemy nim pokonywać
góry i lasy. Jeśli wiadomo do czego ma
służyć, wtedy łatwo wybrać odpowiedni
model i dostosować go do oczekiwań.
Dlatego najważniejsza jest rozmowa i
ustalenie w jaki sposób będzie rower

wykorzystywany – mówi Zdzisław Obiegała, który od wielu lat prowadzi salon
rowerowy „Bicykl” na os. Jana III Sobieskiego i nie jednego piechura zaraził
bakcylem kolarstwa.
Obecnie najpopularniejsze są rowery
elektryczne wyposażone w silniki wspomagające wysiłek rowerzystów. Podstawowe modele posiadają kilka trybów
wspomagania i prowadzący decyduje,
z którego chce skorzystać. Znaczenie
ma wytrzymałość akumulatorów oraz

sprawność silników. –Jazda takimi rowerami to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza dla osób o słabszej kondycji, które
dopiero zdobywają kolarskie doświadczenia. Elektryczne silniki są dla nich
wsparciem podczas jazdy w trudnych
warunkach, pod górę czy pod wiatr –
mówi Z. Obiegała. Oferta rowerów elektrycznych jest szeroka i zainteresowani
mają z czego wybierać. „Bicykl” oferuje
także montowanie sprawdzonych zestawów elektrycznych na indywidualne życzenie posiadaczy rowerów. Z takim dedykowanym wspomaganiem można wygodnie wyruszać na najdalsze wyprawy.
Po Poznaniu coraz łatwiej i przyjemniej podróżować rowerem, w mieście
przybywa bowiem ścieżek rowerowych.
Zawsze należy jednak właściwie przygotować rower do wypraw i dobrze dokonać
jego wiosennego serwisu. Bezwzględnie
trzeba też przestrzegać przepisy ruchu
drogowego. Warto też pamiętać o odpowiednim ubiorze i kasku na głowę zapewniającym wygodę i bezpieczeństwo.
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Reklama wciąż potęgą?

Zaledwie dwie legalne
Reklamy są wszechobecne. Atakują nas ze
wszystkich stron. Nachalnie i bez pardonu.
Dominują w mediach, zarówno tych drukowanych
jak i internetowych, a
także wciskają się na ulice, chodniki a nawet osiedlowe alejki i trawniki.
Z reklamami telewizyjnymi można próbować walczyć pilotem, uciekając z jego pomocą na inny kanał.
Jednak nasze wysiłki i tak
skazane są na niepowodzenie. Głośne spoty, klipy czy
inne zapowiedzi i tak nas
dopadną. Czy tego chcemy,
czy nie i tak jakiś ślad zostawią w naszych głowach
i w mniejszym lub większym stopniu zrobimy czy
kupimy to do czego nas zachęcają.
Siła reklam okazuje się
więc ogromna i przedsiębiorcy z nich nie zrezygnują. Na wszelkie sposoby zapychają nimi telewizję i internet a także miejskie ulice i place. Wielkie budowle

reklamowe i byle jakie tablice stawiane w najdziwniejszych miejscach stanowią wątpliwą ozdobę wielu
miejskich zakątków. Niektóre miejsca na piątkowskich
osiedlach także zapełnione są ogłoszeniowymi konstrukcjami dziwnej treści
i jakości. Niekiedy można
mieć wrażenie, że po reklamowanej firmie nie ma już

śladu, ale ustawiony niegdyś plakat czy baner, choć
nadszarpnięty zębem czasu
wciąż jeszcze trwa i straszy
przechodniów.
Władze Poznania od lat
zapowiadają uporządkowanie reklamowego bałaganu.
Ale jak każdy widzi kończy
się chyba tylko na zapowiedziach. Miejscy urzędnicy poinformowali, że w

roku 2021 skontrolowali
w Poznaniu legalność łącznie 129 nośników reklamowych, w tym 72 trwale związanych z gruntem urządzeń
oraz tablic wolnostojących a
nawet pięciu szyldów i jednego muralu.
-Kontrole 123 reklam,
tablic i urządzeń - wykazały,
że 121 nośników wykonano
samowolnie, a tylko 2 były
legalne - zaznaczono w komunikacie. Do końca roku
inspektorzy poznańskiego
nadzoru budowlanego doprowadzili do rozbiórki 28
nielegalnych nośników reklamowych, w tym 14 wolnostojących, trwale związanych z gruntem oraz 14 tablic lub urządzeń zainstalowanych na obiektach.
To chyba kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej
że w miejsce usuniętych reklam szybko wyrastają nowe. Cóż, okazuje się, że reklama, nawet ta stawiana nielegalnie, w Poznaniu
wciąż potęgą jest i basta. A
szkoda. (i)

Ostatni bilans

Pożegnanie księgowego J. Kubika

Przez 47 lat związany był z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za
finansową stronę jej działalności. Z tych zadań wywiązywał
się wzorowo. Na Janie Kubiku, długoletnim głównym księgowym PSM, zawsze można było polegać.
Wydawało się że J. Kubik był w spółdzielni „od zawsze”.
Zaczynał przecież pracę w niej, gdy osiedla piątkowskie były
jeszcze tylko w planach. Wysoki, postawny z siwymi włosami, z daleka rzucał się w oczy na spółdzielczych korytarzach.
Zawsze spokojny i pełen elegancji budził zaufanie, pewność
i szacunek wśród pracowników, spółdzielców zgłaszających
się z najróżniejszymi sprawami oraz interesantów.

Przez lata nienagannej pracy zyskał wielki szacunek
współpracowników. Wielu z nich to właśnie on przyjmował
do pracy w dziale księgowości PSM. Dzisiaj z rozrzewnieniem wspominają chwile stawiania pod jego okiem pierwszych kroków w niełatwym zawodzie księgowego. Uczył rzetelności, dokładności, skrupulatności i poczucia odpowiedzialności. W spółdzielczej dokumentacji zawsze wszystko
musiało się zgadzać a bilans wyjść na zero. Niekiedy wymagało to wielu godzin pracy, żmudnego przeglądania dokumentów podczas sumowania rzędów liczb. Panie, które przepracowały z nim wiele lat z uśmiechem opowiadają, jak podczas sporządzania któregoś z corocznych bilansów do późnej nocy szukali w zestawieniach liczb złotówki, o którą nie zgadzał się bilans. Wielogodzinne, żmudne
poszukiwania zakończyły się sukcesem i w bilansie wszystko się zgadzało.
J. Kubik potrafił łączyć duszę skrupulatnego księgowego
z wielkopolską rzetelnością i gospodarnością. W każdej sytuacji zachowywał wielką kulturę osobistą oraz życzliwość
i otwartość na sprawy innych ludzi. Potrafił uczyć i wymagać
ale także wspierać i pomagać. Po prostu zawsze i wszędzie
miał klasę! – mówią wszyscy, którzy z nim współpracowali.
J. Kubik po niemal pół wieku spółdzielczego księgowania
zakończył pracę w PSM w roku 2009, ale wciąż się interesował spółdzielnią. Zostawił przecież w niej lata swego życia
oraz liczne grono swych wychowanków. Niedawno wspólnie
z jego rodziną i bliskimi pożegnali Go na cmentarzu w Owińskach. J. Kubik, wspaniały człowiek, spółdzielca i księgowy
odszedł na zawsze. Cześć Jego pamięci.
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Medale na matach

Ostra rywalizacja o Puchar Sobieskiego
z powodu kontuzji została wycofana przez trenera. Brązowy medal zdobyła Olga Zakrzewska.
NA PIĄTKĘ

W XXX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
o Puchar Sobieskiego rozegranym w hali klubu Sobieski na os. Jana III Sobieskiego stawiło się 60 zawodników z 8 klubów krajowych oraz zapaśnicy z
Norwegii, Czech i Holandii.
Zawody rozgrywane pod patronatem PSM były ważnym sprawdzianem przed eliminacjami do tegorocznej
olimpiady młodzieży. Rywalizowano w 10 kategoriach wagowych w pełnej obsadzie sędziowskiej. Nie brakowało
emocji i ostrej rywalizacji. Bardzo dobrze w tej międzynarodowej obsadzie spisali się zapaśnicy z Piątkowa, którzy wygrywając swoje kategorie wagowe przyczynili się
do zajęcia przez KS „Sobieski Poznań” pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej. Złotymi medalistami zostali Jehor Kovalov, Jakub Tomyślak i Sebastian Warchoł.
MEDALE KADETEK
Dwa medale i trzy
kwalifikacje wywalczyły
zapaśniczki „Sobieskiego” na zakończonym w
Karlinie Pucharze Polski Kadetek. Zawody były pierwszą eliminacją do
ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, która odbędzie się w maju. Pod-

opieczne trenera Andrzeja Erberta pokazały charakter i
ducha walki. Srebrny medal wywalczyła Polina Onyshchak,
która przez wszystkie walki przeszła jak burza a w finale

Pięć medali wywalczyły uczennice Szkoły Podstawowej
nr 68 z os. Stefana Batorego na rozegranej w Boguszów
- Gorce Dolnośląskiej Lidze Zapaśniczej. Jest to turniej
składający się z ośmiu zawodów, w którym rywalizują zapaśniczki z czterech województw. Cykl ten pozwala podnieść poziom sportowy i przygotować się do najważniejszych imprez zapaśniczych. Medalistkami z Piątkowa zostały: Maja Wejchan, Lena Stawujak, Lidka Hołubowska,
Anna Bugajewska i Agata Hołubowska.
W STOLICY
Na rozegranym w Warszawie turnieju o Puchar Pol-

ski, będącym bezpośrednią eliminacją do ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży stawiło się ponad 200 zawodników
z czołowych polskich klubów. W tym gronie po raz kolejny dominację podkreślił Sebastian Warchoł, który wygrał
wszystkie swoje pojedynki zdobywając złoty medal. Bardzo
dobrze walczyli też pozostali zapaśnicy z Piątkowa Michał
Wojciechowski, Yehor Kovaliov i Jan Niedzielski.
Andrzej Słabęcki
Fot.- A. Słabęcki, Maciej Kula
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KALENDARIUM PSM
7 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej
12 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN
21 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Pracowite posiedzenia
24 lutego i 10 marca odbyły się posiedzenia
Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podczas lutowego posiedzenia po wyborze nowych
prezesów musiano wyznaczyć
członka RN PSM do czasowego pełnienia funkcji zastępcy
prezesa Zarządu PSM oraz
zawieszenia na czas pełnienia
funkcji członkostwa w Radzie
Nadzorczej PSM. Osobą tą została Urszula Cicha. Wybrano też dwóch członków RN i
upoważniono ich do zawarcia
umów o pracę z Piotrem Tysowskim wybranym na stanowiska prezesa Zarządu PSM
oraz z Grzegorzem Maćkowiakiem wybranym na stanowisko zastępcy prezesa. Do

reprezentowania Rady Nadzorczej w tym względzie wybrano przewodniczącą Krystynę Kaczmarek, oraz sekretarza Aleksandra Kozłowskiego.
Marcowe posiedzenie RN,
jak co miesiąc, rozpoczęło się
od sprawozdania z działalności Zarządu, tym razem za
styczeń i luty tego roku. Następnie przeprowadzono ponowną analizę kosztów obsługi prawnej PSM w ubiegłym
roku. Zarząd przedstawił też
pisemną informację z wdrożenia zaleceń z zakupionego
audytu firmy ProSourcing.
Omówiono też stan zagospodarowania działki budowlanej na osiedlu Stefana
Batorego (nr 121/33). Sprawa ta pozostanie otwarta dla

nowego Zarządu PSM, który wkrótce rozpocznie pracę.
Podjęto uchwałę korygującą
plan remontów osiedla Bolesława Śmiałego. Analizowano również koszty utrzymania Bazy Boranta.
Następnie wysłuchano informacji z prac komisji RN.
Zastanawiano się nad dalszym funkcjonowaniem Komisji ds. aktów prawnych w
świetle braku przewodniczącego komisji. Omawiano przygotowania do Walnego Zgromadzenia PSM: jak przebiegają prace nad sprawozdaniami na nie. Samo przeprowadzenie Walnego uzależnione
jest od cofnięcia przez rząd
obostrzeń covidowych i dopiero po 6 tygodniach od tego można by zwołać Walne.

W grudniu z przewodniczenia Radzie Osiedla Bolesława Śmiałego zrezygnował
Mariusz Talaśka. Ponieważ
rada nie wybrała wcześniej
zastępcy przewodniczącego,
jej prace zostały zwieszone.
Rada Nadzorcza PSM dwukrotnie zwoływała posiedzenia rady osiedlowej w celu wyboru przewodniczącego. Bez
skutku, przewodniczącego nie
udało się wybrać. Po raz drugi takie posiedzenie obyło się
21 marca. Krystyna Kaczmarek, przewodnicząca Rady Nadzorczej PSM, która z
jej ramienia zwołała i uczestniczyła w obu posiedzeniach,
powiedziała nam, że także 21
marca zgłoszono 1 kandydata, który nie zdobył regulaminowej większości głosów. (big)

Nowy Zarząd PSM stawia na jakość zarządzania
Obaj nowi prezesi PSM, młodzi
i energiczni, mają duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, są też związani z poznańskimi
spółdzielniami mieszkaniowymi.
- Jestem z wykształcenia prawnikiem
a także licencjonowanym zarządcą nieruchomościami. Przez 20 lat swej praktyki zawodowej zajmowałem się właśnie
nieruchomościami. Ta tematyka zawsze
była mi bliska. Zarządzałem nieruchomościami komercyjnymi, jak i wspólnotami mieszkaniowymi. Chciałem też
kierować spółdzielniami mieszkaniowymi. Dlatego przed kilku laty wystartowałem i wygrałem w konkursie na prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”, a teraz zdecydowałem się podjąć kolejne wyzwanie. Wiem, jak wielkim
i odpowiedzialnym zadaniem jest kierowanie Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową. Ale ja lubię wyznaczać sobie cele i je osiągać. Wiem też, że choć głównym zadaniem spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych spółdzielców, to winna ona także pamiętać o ich
potrzebach kulturalnych, edukacyjnych
czy sportowych. Chcę te spółdzielcze zadania wypełniać jak najlepiej. Liczę na
współdziałanie z mieszkańcami, na ich
wsparcie. Pomocne w tym będą bezpo-

średnie kontakty ze spółdzielcami a także rozwijanie nowoczesnych form komunikacji. Z doświadczenia wiem, że w każdej organizacji, a spółdzielnia z kilkunastoma tysiącami członków i ponad setką pracowników administracji jest wielką i złożoną organizacją, można zawsze
sporo usprawnić, wprowadzić nowe lepsze i skuteczniejsze rozwiązania. Będę
to konsekwentnie czynił – zapewnia P.
Tysowski. Dodaje, że ma 50 lat, żonę i
czworo dzieci. Jest rodowitym poznaniakiem i dzieciństwo spędził na Ratajach,
dobrze więc zna osiedlowe życie. Piątkowskie osiedla też już trochę poznał,
gdyż mieszka na nich wielu jego krewnych i znajomych.
Jego zastępca G. Maćkowiak jest
ekonomistą i również posiada licencję
zarządcy nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczynał w bankowości a od 15
lat jest członkiem zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wielkopolanka”. Ma 53
lata, rodzinę, dwoje dzieci.
- Lata pracy zawodowej i liczne rozmowy ze spółdzielcami utwierdziły
mnie w przekonaniu, że najważniejsza
w spółdzielczości jest chęć działania dla
dobra wszystkich mieszkańców. Trzeba
się wsłuchiwać w ich głos i wychodzić
naprzeciw ich potrzebom. Spełnianie

społecznych oczekiwań, wsparte aktywnością mieszkańców i umiejętnie łączone ze sprawnym i skutecznym działaniem spółdzielczej administracji przynosi dobre wyniki. Do tej pory nie miałem bezpośrednich związków z Piątkowe. Myślę jednak, że to umożliwi mi
profesjonalne spojrzenie na funkcjonowanie spółdzielni. Z chłodną głową łatwiej bowiem dostrzec niektóre sprawy i zjawiska a także znaleźć optymalne rozwiązania – mówi G. Maćkowiak.
Obaj podkreślają, że dobrze znają
funkcjonowanie spółdzielni i wiedzą
jak one mogą i powinny funkcjonować. Są też przekonani, że spółdzielnie
mieszkaniowe, choć od lat krytykowane
i poddawane różnym naciskom a nawet próbom likwidowania, są trwałym
i mocnym elementem polskiego systemu mieszkaniowego.
- Na rynku mieszkaniowym jest
miejsce dla wszystkich, zarówno spółdzielni, jak i wspólnot czy prywatnych
zarządców. Najważniejsza jest bowiem
jakość zarządzania, a nie forma własności. I właśnie jakość zarządzania
w PSM powinna być na najwyższym,
profesjonalnym poziomie – zapewniają prezes P. Tysowski i jego zastępca
G. Maćkowiak. (i)
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Os. Bolesława Śmiałego

Remontowy rozmach poprawi estetykę i komfort

Maciej Graczyk, nowy kierownik Administracji os. Bolesława Śmiałego, nad planami remontowymi

- Najważniejsi są ludzie,
mieszkańcy spółdzielczych
osiedli. Dlatego z każdym
rozmawiam,
wysłuchuję
uwag, pytań i wyjaśniam.
Przedstawiam zamierzenia
i propozycje rozwiązań doskwierających im problemów. Nie zawsze jest łatwo,
ale staram się szukać porozumienia w sprawach, które mogą czynić zamieszkiwanie na osiedlu przyjemniejszym i wygodniejszym –
mówi Maciej Graczyk, który
od 1 marca formalnie przejął
obowiązki kierownika Administracji os. Bolesława Śmiałego.
Z Poznańską Spółdzielnią
Mieszkaniową związany jest od
ponad roku. Poprzednio pracował w Starostwie Poznańskim.
Urzędnicze doświadczenie bywa przydatne, jednak zarządzanie wielkim osiedlem mieszkaniowym, na którym w kilkudziesięciu budynkach żyje około sześciu tysięcy osób niesie
wiele nowych wyzwań. M. Graczyk musiał im sprostać niemal
z marszu. Przyszło mu bowiem
zastąpić zmagającego się z chorobą dotychczasowego kierownika Przemysława Twardowskiego. Po jego powrocie do zdrowia
został on zastępcą M. Graczyka. Po takiej płynnej zamianie
miejsc obaj kierownicy zapowiadają energiczne przystąpienie
do rozwiązywania osiedlowych
problemów. Przede wszystkim

w oparciu o głosy mieszkańców
wprowadzono liczne zmiany w
tegorocznym planie remonto-

widuje on m. in. zakończenie
w tym roku we wszystkich budynkach wymiany oświetlenia
na ledowe, które jest znacznie
wygodniejsze i oszczędniejsze
w eksploatacji. Zamiast dotychczasowych żarówek o mocy 40
vat montowane będą 8-vatowe z
czujnikami ruchu.
Ważnym punktem planu są
kompleksowe remonty kolejnych
klatek schodowych. Przeprowadzone zostaną w budynkach 5,
11, 27, 32 i 35. W ich ramach zamontowane zostaną nowe drzwi
oraz balustrady ze stali nierdzewnej a ściany pokryte zostaną specjalną, odporną na ścieranie farbą. Nowością będzie malowanie także piwnic, które nie
były odnawiane od czasu oddania budynków do użytku.
Gruntowną modernizację
przejdą również loggie w budynkach 4, 6, 7, 13, 23 i 28.
Kontynuowany będzie rozpoczęty w ubiegłym roku program

INFORMATOR PSM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642

Podczas modernizacji parkingu wygospodarowano dodatkowe miejsca postojowe

nia, a właściwie wymiany na nowe spełniające wciąż rosnące wymogi bezpieczeństwa. W minionym roku udało się wymienić 6
wind, w tym roku zaplanowano
wymianę aż 12. Nowe urządzenia pojawią się w blokach 2, 3
i 4. Instalacja nowych wind jest
kosztownym przedsięwzięciem
ale nieodzownym a ponadto poprawia komfort życia lokatorów.
Kontynuowane będą remonty osiedlowej infrastruktury
technicznej. W minionych miesiącach zmodernizowane zostały rozdzielnie główne sieci energetycznej, odnowiono z pomocą
środka antyglonowego elewacje
budynków 6, 9 i 23 oraz wyremontowano dach na budynku
16. W kosztach tego przedsięwzięcia partycypowała także firma telefonii komórkowej wyko-

rzystująca za stosowny czynsz
zainstalowany na bloku maszt
antenowy.
Problemem zmotoryzowanych mieszkańców osiedla jest
niedostatek miejsc parkingowych. Niedawno udało się zmodernizować parking przy budynku 18, na którym wygospodaro-

Zmodernizowanymi windami aż miło
jechać

cić się do specjalistów o opracowanie koncepcji rewitalizacji zieleni na osiedlu. Przygotowany
program będzie wdrażany etapami i przyczyni się do poprawy osiedlowej estetyki.
Poprawiło ją już wykonanie przy osiedlowych altankach
śmieciowych specjalnej zabudo-

Nowy ciągnik będzie przydatny w wielu pracach porządkowych

wym. Został zatwierdzony przez
Radę Nadzorczą i można zabierać się do jego realizacji. Prze-

remontu dźwigów osobowych.
Na osiedlu funkcjonuje ich 40
i wszystkie wymagają odnowie-

Estetyczne ścianki osłaniają miejsca na odpady gabarytowe

Nad odnowionym dachem na budynku 16 góruje antena sieci komórkowej

Wymieniono rozdzielnie elektryczne

wano dwa dodatkowe miejsca.
Uwzględniając głosy miłośników zieleni odstąpiono od układania na nim betonowej kostki
i zamiast niej wyłożono ażurowe
elementy, które pozwalają spływać wodzie i rosnąć trawie. W
ogóle kwestie zieleni oraz zasad jej pielęgnacji, budzą wśród
mieszkańców sporo emocji. W
kwestii nasadzeń, przycinania
drzew i krzewów czy koszenia
trawników, a nawet zasadności
tworzenia osiedlowego parku, co
wiąże się ze znacznymi kosztami
finansowymi, pojawiają się nierzadko przeciwstawne opinie.
M. Graczyk zapewnia, że wsłuchuje się w nie i zamierza zwró-

wy na odpady wielkogabarytowe. Do nich trafiają przeróżne
stare graty, które do tej pory walały się wokół altanek. Teraz już
nie rzucają się w oczy skryte za
estetycznymi ściankami. Stamtąd są coraz systematyczniej wywożone na składowiska. Dzięki
dobrej współpracy z zarządem
PSM zakupiono specjalistyczny ciągnik z osprzętem do wykonywania wielu prac. Niewielki ale mający 55 KM pojazd nie
tylko będzie służyć do transportu ale także do zamiatania czy
odśnieżania. Tak wyposażonym
pracownikom administracji łatwiej będzie spełniać oczekiwania mieszkańców. (i)

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Graczyk
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48
Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794
Administracja Osiedla Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491
Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751
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W osiedlowym klubie wszystko co lubię

Wędrowanie, malowanie i… pomaganie
ny, spotykają się też brydżyści na swoich rozgrywkach. W czwartki ćwiczy zespół taneczny. W marcu odbyło się też
spotkanie z prawnikami, którzy mówili
o umowach dożywocia i darowizny. Seniorzy dwukrotnie wybrali się na poszukiwanie przyrodniczych śladów wiosny
na osiedlu i do Naramowic. Przybyli też
na spotkanie autorskie z Haliną Płoszyńską-Marciniak. Konkurs kulinarny, oczywiście wiosenny, w którym wzięło udział
6 osób, wygrał Janusz Stojek. 22 marca
w klubie odbył się też koncert wiosenny
„Nad dachami Paryża”.

Gry i zabawy prowadziła Miła Mądra.
Wiele śmiechu było podczas podawania worka z ciuchami pomiędzy ustawionymi w kółko osobami w takt muzyki. Gdy muzyka robiła STOP, kto
trzymał worek w rękach, musiał szybko wyjąć ciuch i się w niego ubrać.
Worek krążył tak długo aż był pusty.
9 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert. Grał zespół „Sweet Band”, jak zawsze sala była pełna
widzów. Z okazji dnia Kobiet i Dnia
Mężczyzn spotkano się także 11 marca. Był poczęstunek, dobre ciacho, kawa i herbata.

Korona

Wspaniałe serca mają mieszkańcy Piątkowa, którzy do klubu seniora „Hetman” na osiedlu
Jana III Sobieskiego przynieśli
mnóstwo darów dla mieszkańców
Ukrainy. Członkowie klubu ze Stenią Golińską na czele wraz z administracją osiedla zebrali aż 106
paczek ze środkami opatrunkowymi, higienicznymi, kocami, pościelami, które dostarczone zostały na Ukrainę wraz z przesłaniem
„WE SAY NO!!! FOR THE HORROR IN UKRAINE!!!”. Serdeczne
podziękowania za tak wielkie zainteresowanie akcją.
Hetman
Tradycyjnie w klubie „Hetman” odbywają się stałe zajęcia. W poniedziałki
i piątki nauka języka angielskiego i ćwiczenia rehabilitacyjne, we wtorki czynna jest klubowa kawiarenka. W środy
i czwartki próby odbywa zespół teatral-

Królewska Oaza
Zima jest czasem dbałości o kondycję fizyczną, psychiczną i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich. W

Z okazji Walentynek w klubie odbyła się zabawa – relacjonuje Tomasz
Mądry – którą rozpoczęto polonezem.
Był to przegląd czerwonych strojów.

każdy wtorek miesiąca – mówi Grażyna Turonek-Szczupak – odbywają się
gry i zajęcia umysłowe. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka gościliśmy z koncertem zespół wokalny „Białe Róże” ze
Swarzędza. Mamy za sobą wypady poFot. – Bogumiła Mądra

Dokończenie na stronie 13

Osiedlowy informator klubowy
Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE”,
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
(wejście od strony budynków 15, 16)
Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.:
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do
czwartku w godz.: 14-17
Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”,
os. Bolesława Śmiałego paw.104;
tel. 61 823 60 21 wew. 313
Zajęcia dla dorosłych i seniorów
prowadzi Ludmiła Kłos
Klub czynny jest:
Poniedziałek 9-17
Wtorek 12-20
Środa 13-21

Czwartek od 13-21
Piątek od 9-17

Wtorek 17-20
Środa 10-14
Czwartek 17-20

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III
Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stenia Golińska;
tel. 61 827 23 44
Klub czynny jest we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 13-21

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”,
os. Władysława Jagiełły 13 A
Prowadząca Grażyna Turonek-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 16-20

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana
Batorego pawilon nr 38 A wejście E
P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:
Poniedziałek 10-13

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysława Łokietka 6c, tel. 603 404 071
Instruktor Małgorzata Pilch;
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19
oraz czwartki 14-17
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Wrastanie w Piątkowo

Myśli człowieka leczonego
Podobno, jak człowiekowi się nie wiedzie, to
w kościele lanie może dostać. Nie dość, że musiałem przetrwać udar mózgu i pobyt w szpitalu,
to jeszcze dopadł mnie
koronawirus mimo dwukrotnych szczepień. Jednak udało się wszystko
przetrwać i dalej jestem
„na chodzie”. A więc – do
przodu!
Druga połowa roku ubiegłego dosłownie przeleciała
ponad nami, zajętymi pokonywaniem rodzinnych problemów zdrowotnych. Po kilku próbach uzyskania pomocy w instytucjach państwowej
służby zdrowia, o których aż
się nie chce pisać, trafiliśmy
oczywiście do prywatnych gabinetów. Najpierw był to prywatny gabinet Wielce Szanownej Pani Doktor, zatrudnionej w jednym ze szpitali a
potem do kolejnego, również
prywatnego gabinetu, co wyciągnęło z nas dosłownie tysiące złotych bez prawie żadnego efektu. W największym
stopniu za tę klęskę winię siebie, za to, że zgodziłem się na
ten „eksperyment”, zamiast
z większą determinacją szukać możliwości leczenia szpitalnego, bo takie możliwości
jednak też były. Teraz jestem
„mądry”, przedtem byłem głupio współczujący i pełen wiary
w okrągłe słówka, które tamte osoby wygłaszały, bez zająknięcia i zmrużenia oka, na
temat swoich kompetencji i
możliwości wyleczenia. A pieniądz płynął, szybko skończyły się aktywa, a niewiele potem również możliwości kredytowania. Ale dość o tym.
Wszak pieniądz – rzecz nabyta, płakać po nim nie uchodzi,
choć można się jego brakiem
nieźle zdenerwować. Pieniądze należy zarabiać, zdobywać i wydawać. Kropka.
Jakoś z rodzinnymi problemami zdrowotnymi dawałem sobie radę, wykonując
stosowne zabiegi pielęgnacyjne i fizykoterapeutyczne
a także będąc zaopatrzeniowcem. Urwało się to „dobre” w
połowie stycznia, kiedy krótko po północy, idąc w kierunku wołającej mnie żony wyrżnąłem jak długi, na szczęście nie waląc głową zbyt mocno w podłogę. Nie straciłem
całkiem przytomności, jed-

Wiosenne ożywienie w parku otaczającym pałac w Radojewie

nak żona zadzwoniła natychmiast po pogotowie ratunkowe, które przyjechało dość
szybko i udzieliło mi pomocy. Przy okazji wyszło, że niestety, mimo szczepień, jestem
chory, mam koronawirusa.
Trafiłem na oddział kowidowy do jednej z hal targowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Znalazłem
się w jednym z iluś tam boksów, w jego ostatnim, trzecim segmencie. Najpierw leżało nas tam trzech, na drugi
lub trzeci dzień ci dwaj, młodsi ode mnie odeszli, zostałem
sam. Bardzo trudne było to,
że cały czas czułem się obco w swojej skórze, w swoim
ciele, po prostu byłem jakby
obok siebie, obok swojego ciała. Ponadto na początku musiałem korzystać z pomocy
„chodzika” podczas wypraw
do toalety i prysznica, które były dość daleko. Nie byłem przecież w prawdziwym
szpitalu, tylko w zaadaptowanej dla potrzeb szpitala hali
targowej! Dodać jednak tutaj
muszę, że zarówno kontakt z
załogą tego „szpitala” a także jakość obsługi chorych były bardzo dobre. Zaś ja starałem się być aktywny, stosując
się do prawie wszystkich zaleceń a ponadto chodząc po hali
w przerwach pomiędzy odpoczynkiem i zasypianiem. Jakoś mi się to udawało, czemu
dziwię się do dziś. Ten stan
trwał przez całe pierwsze
dwa dni. Mało co pamiętam
oprócz tego, że byłem podłączany do tlenu i kroplówek,
choć prawie żadnych problemów z oddychaniem nie miałem. Byłem tylko bardzo sła-

by. Tamten czas to po prostu
wielka czarna dziura w pamięci, z małymi przebłyskami
świadomości i wymuszaniem
na sobie aktywności przez poruszanie się po hali. W trzecim dniu pobytu w tej „szpitalnej” hali zacząłem wreszcie prawie dobrze wiedzieć,
co dzieje się w tamtej przestrzeni i czasie. Spacerując
zacząłem się uśmiechać do innych pacjentów i nawiązywać
pierwsze znajomości.
W trzecim dniu pobytu w
szpitalu nawiązałem kontakt
z pacjentką z Rataj, która kiedyś mieszkała na Piątkowie.
Stało się tak, bo była tak bardzo podobna do innej mojej
znajomej, że pozdrowiłem ją,
jako tamtą znajomą. Zamieniliśmy kilka słów i okazało
się, że jej wnuk, który mnie
podobno zna, mieszka na os.
Jana III Sobieskiego. Otrzymałem adres mailowy do nawiązania kontaktu. Podczas
spacerów „odkryłem” również, że na oddziale leżało
dwóch chorych o czysto niemieckich imionach i nazwiskach. Byli to mężczyzna i kobieta, których danych imiennych nie zapamiętałem poza
tym, że mężczyzna miał na
imię Helmut. Oboje byli prawie bez kontaktu, chyba nieco
starsi ode mnie. Do domu poszedłem na własne życzenie,
z nakazem utrzymania kwarantanny jeszcze przez kilka
dni. Chciałem być po prostu
przy żonie, która potrzebowała mojej pomocy.
Najtrudniejsze okazało się
to, że po powrocie do domu
wciąż jeszcze miałem niskie,
za niskie ciśnienie krwi, ogra-

niczające moją aktywność ponad miarę i potrzeby. Za szybko słabłem, miałem też zbyt
niską temperaturę ciała, rano
zawsze znacznie poniżej 36
stopni. Chodziłem w ciepłych
kapciach i nawet ciepłe skarpety były za słabym zabezpieczeniem przed tym chłodem.
Trwało to jeszcze trzy dni.
Czując, że wciąż byłem bardzo
słaby, mocno wierzyłem, że
doczekam na poprawę i udało się. Doczekałem ostatniego
dnia kwarantanny. Temperatura ciała wróciła powoli do
porannej normy, po obudzeniu się miałem 36,3 stopnia.
Zacząłem znów czuć, że żyję.
Czy mogło być gorzej?
Niestety tak! Poznana podczas pobytu w tym „targowym” szpitalu pacjentka z
Rataj okazała się być osobą,
którą los doświadczył jeszcze o wiele bardziej boleśnie
niż mnie. Jej udało się przeżyć starcie z koronawirusem
i przez szpital wrócić do domu. Niestety jej mąż, który
przecież był zdrowy, powrotu
żony ze szpitala nie doczekał, zmarł jako zarażony, jako ofiara pandemii. Ironia losu? Cóż, samo życie, nie oni
jedyni, ale to żadna pociecha.
Wiosna, najpozytywniejsza pora roku zbliżała się w
rytmie dni mijających szybkimi krokami i stawało się to
widoczne tak na niebie, jak
i na ziemi. Patrząc w niebo
można było wypatrzeć klucze
wędrownych ptaków, lecących
z południa i słyszeć ich głos.
Zaś wędrując po okolicy odwiedzić można było przynajmniej dwa leżące niedaleko
od Piątkowa miejsca, które
szczególnie właśnie wiosną
zasilają optymizmem, dodają
sił i zachęcają do aktywności.
Pierwszym, choć trochę dalej położonym miejscem jest
Śnieżycowy Jar z jego wczesnowiosennymi kwiatami a
drugim, bliższym - energetyzujący krąg drzew w parku
przy pierwszym pałacu rodziny von Treskow w Radojewie. Odwiedzaliśmy to drugie miejsce dość często, za
każdym razem odczuwając jego wprost czarodziejski urok.
Bardzo chcielibyśmy dotrzeć
tam z naszymi wnukami i posłuchać tego, co będą chcieli ci dwaj mądralińscy o tych
miejscach nam powiedzieć.
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Wiosna dobra na wszystko
Takiej wiosny dawno nie mieliśmy. Nie
tyle pod względem klimatycznym, ile politycznym. Wzorem naszych poprzednich polskich pokoleń doczekaliśmy najprawdziwszej
wojny. Na razie rozgrywającej się tuż za naszymi wschodnimi granicami, ale jak się postaramy, a chętnych do tego nie brakuje, to
przyjdzie ona, z całym swoim okrucieństwem
i do nas. Tymczasem już masowo przychodzą uchodźcy. Należy docenić poświęcenie i
dobre serca wielu rodaków spieszących im
z pomocą. Jednak największy ogrom dobroci nie przysłoni tragedii tych, już milionów
ludzi, którzy zdecydowali się na tułaczkę i
poniewierkę po całej Europie.
HHH
Na razie przez zdecydowaną większość
Polaków witani są z sercem na dłoni. Tylu chętnych do niesienia pomocy dawno w
kraju nie było widać. Niektórzy spieszą z
darami rzeczowymi, inni wpłacają pieniądze
lub przyjmują uchodźców pod swój dach.
Znajomy mieszkaniec Piątkowa wespół z
kilkoma sąsiadami zdecydował się opłacać
wynajem mieszkania dla ukraińskiej rodziny i zachęca innych do podobnych działań.
Na jak długo wystarczy jednak obywatelskiego zapału? Tym bardziej że przybywa informacji o przedsiębiorczych rodakach próbujących wykorzystywać sytuację i młode Ukrainki. A pewna mieszkanka Piły zasłynęła
internetową zbiórką pieniędzy na rzekomą
pomoc uchodźcom. Zebrane środki przeznaczyła na własne potrzeby. Takie karygodne
przypadki, oby nieliczne, zasługują na szczególne potępienie.

HHH
Podobnie jak głupota poznańskich kiboli. W noc poprzedzającą oficjalne obchody
stulecia „Lecha” zafundowali mieszkańcom
pokaz ogni sztucznych. W atmosferze wojennych komunikatów płynących z mediów,
w jednym z nich całkiem poważni politycy
i generałowie rozważali nawet możliwość
uderzenia jądrowego na „bazę pod Poznaniem”, niespodziewane wybuchy, huk i świst
fajerwerków oraz rozbłyski spadające z nieba niejednego mogły przyprawić o palpitacje serca i obawy, że może u nas też już się
zaczęło. Takie wybuchowe uczczenie rocznicy
chyba sympatii „Kolejorzowi” nie przysporzy. Chociaż miłośników hucznego strzelania z byle powodu nie brakuje.
HHH
Dlaczego i czy w ogóle musiało w Europie znowu dojść do konfliktu na taką skalę?
Zdawało się nam, że żyjemy sobie spokojnie
i wygodnie we wspaniałym XXI wieku, że
jesteśmy tacy dobrzy i mądrzy, mamy lasery i komputery, badamy plamy na słońcu i
czarne dziury w kosmosie, a tymczasem tu
na ziemi zachowujemy się znowu jak nasi
prymitywni przodkowie. Oni tłukli się maczugami i kamieniami my nowoczesnymi
rakietami i wszelakimi innymi śmiercionośnymi wynalazkami, ale cóż to za różnica.
Zwłaszcza dla tego kto całkowicie niezasłużenie dostaje tym kamieniem albo rakietą
czy innym żelastwem w łeb. Nie zanosi się
jednak na żadne otrzeźwienie i przebudzenie. Natura ludzka okazuje się bowiem niezmienna. Od wieków co jakiś czas ludzie
za pomocą wojen, czyli wzajemnego mor-

dowania się i niszczenia, muszą sobie wytłumaczyć kto ma rację.
HHH
Pożytek z tej całej zawieruchy na razie
jedynie taki, że całkowicie na drugi plan
zszedł problem covidowy. Koronawirus zdecydowanie przegrywa z wojną. Wraz z najazdem czołgów niewidzialny wróg, z którym
zmagamy się od dwóch lat jakby całkowicie zniknął. Medialne komunikaty z frontu
walki z pandemią zostały z dnia na dzień
zastąpione przez komunikaty z prawdziwego wojennego frontu. A przecież, jak ostrzegają medyczni eksperci, koronawirus wcale
nas nie opuścił. Wciąż się panoszy i zbiera
spore żniwo. Zgodnie z dominującą obecnie terminologią wojskową zapewne przegrupowuje środki i może nam jeszcze pokazać co potrafi.
HHH
Na boczny tor zeszły też inne krajowe
spory. Afery muszą poczekać. Ale nadejdzie
znów ich czas. Jak się tylko trochę uspokoi w świecie, to zaraz ze zwiększoną mocą wybuchną nieco przytłumione obecnie rodzime konflikty.
HHH
Wojna, pandemia, afery… A wokoło
słońce i zieleń. Naprawdę, wiosna niesie
tyle nadziei, radości i optymizmu, że trudno wprost pojąć jak nam, homo sapiens –
ludziom myślącym, udaje się to spieprzyć.
Widać nie tylko Polak potrafi. Przedstawiciele innych nacji też potrafią skutecznie
wiele rzeczy spieprzyć. Niestety.
WIST

Wokół Piątkowa

Pod Lenino
Z Lechicką sąsiaduje ulica Żołnierzy Lenino. Zdawałoby się, że to relikt nie zawsze chlubnej przeszłości.
A jednak…
Rok 1943 w dużej mierze decydował
o losie Polaków znajdujących się – nie
zawsze dobrowolnie – na terenie Związku Radzieckiego. Cztery lata wcześniej
rozpoczęła się akcja wywożenia polskich
elit (i nie tylko elit) z terenów polskich
zajętych przez Związek Radziecki. Ludzie ci przeżyli gehennę, wielu już nie
miało powrócić do Polski. Atak Niemiec
w czerwcu 1941 roku i zawarcie układu
między Iwanem Majskim i generałem
Władysławem Sikorskim umożliwił Polakom wstąpienie do Armii Polskiej w
ZSRR dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Ale nie wszyscy zdążyli. Już w następnym roku polskie oddziały przeszły na Bliski Wschód, pod
komendę brytyjską. Ale na obszarze
Związku Radzieckiego wciąż pozostawało wielu polskich obywateli. W sytuacji gdy na froncie wschodnim sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść Armii Czerwonej, Stalin zaczął realizować
plan urządzenia na nowo Europy Środkowej. Potrzebował do tego polskich jed-

nostek, ale już podległych dowództwu
radzieckiemu.
W maju 1943 roku w Sielcach nad
Oką zaczęto formowanie 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,
złożonej z Polaków, którzy rok wcześniej
nie zdążyli do armii Andersa. Stworzono
pozory niezależności: polskie były mundury (choć z innymi orłami na czapkach
niż przedwojenne), w części polscy byli
oficerowie, dywizja miała też kapelana.
Na czele jednostki stanął generał Zygmunt Berling – oficer jeszcze przedwojenny, ale skonfliktowany z dawnymi kolegami. Rozpoczęto szkolenie, jednak dość
powierzchowne i pospieszne. Ci żołnierze
potrzebni byli na froncie, przede wszystkim propagandowym.
W dniach 12-13 października 1943
roku na wschodniej Białorusi, pod Lenino doszło do bitwy z udziałem żołnierzy
1 Dywizji Piechoty, działającej w składzie
33 Armii dowodzonej przez generała Wasilija Gordowa. Po dwóch dniach ciężkich
walk zajęto stosunkowo niewielki teren
nieprzyjaciela, jednak za cenę 510 żołnierzy poległych, prawie 1800 rannych i ponad 770 wziętych do niewoli; była to 1/4
stanu osobowego dywizji. Bitwa od stro-

ny wojskowej była przez dowództwo radzieckie źle dowodzona, bez liczenia się ze
stratami, przy braku synchronizacji działania i regularnego zaopatrzenia. Żołnierze stanęli na wysokości zadania, ale też
pojawiło się zjawisko, którego nie oczekiwano: doświadczenia pobytu w ZSRR
sprawiły, że liczne były przypadki dezercji, co Niemcy później skwapliwie wykorzystali propagandowo.
Bitwa pod Lenino była mitem założycielskim ludowego Wojska Polskiego,
a datę 12 października obchodzono jako
Dzień Wojska Polskiego. Ustanowiono
dodatkowe odznaczenia i postawiono pomniki. Takie były czasy. Dzisiaj podchodzi
się do tego wydarzenia z dystansem, ale
też pojawiła się skrajność w drugą stronę: deprecjonowanie ofiarności tych żołnierzy i traktowanie ich jako zbrojne ramię kolejnego zaborcy. Krzywdząco i niesłusznie. Żołnierze spod Leniono byli takimi samymi bojownikami o wolność, jak
podkomendni generała Andersa, a front
na jakim przyszło im walczyć nie należał
do ich wyboru. Jak zwykle, tak i w tym
przypadku skrajność stała się podstawą
niesprawiedliwości.
Marek Rezler

13

ECHO 4/321 (XXV)

W osiedlowym klubie wszystko co lubię

Wędrowanie, malowanie i… pomaganie
Dokończenie ze strony 10

za klub, m.in. do Muzeum Pyry oraz
Zamku, który zwiedzaliśmy z przewodnikiem, byliśmy w pałacu rodziny von
Treskow w Biedrusku i zwiedzaliśmy
pięknie odrestaurowane sale, wieżę
widokową oraz Muzeum Wojskowe w
parku. Wybraliśmy się też do Magicznego Lasu – Lumina Park, a z okazji
Walentynek do kina Plaza na film „8
rzeczy których nie wiesz o facetach”.
8 marca, jak co roku, celebrowaliśmy
klubowy Dzień Pani i Pana, na który nasi panowie przygotowali niespodziankę. Tym razem nasz kolega swoim śpiewem i grą na akordeonie umilił
spotkanie przy kawie i cieście – wypieku niezawodnej koleżanki klubowej.
Przyjaciele
W Klubie Osiedlowym Przyjaciele od
dwóch lat odbywają się zajęcia rysunkowe i malarskie, które prowadzi Sylwia Czubała, instruktorka klubu. W zajęciach uczestniczą seniorki i seniorzy,
którzy mają coraz lepszy warsztat i ich
prace z miesiąca na miesiąc są na coraz
wyższym poziomie. Dotychczas uczestniczki i uczestnicy uczyli się m.in.: zastosowania różnych technik rysunkowych, budowania kompozycji i kadrowania, tworzenia podmalówki, mieszania kolorów; a zagadnienia te były rozwijane poprzez ćwiczenia: martwą naturę, pejzaż, postać. Zaprezentowane prace to efekty różnych tematów ćwiczeń
wykonanych przez kilkoro uczestników.
Na uwagę zasługuje fakt, że różnorod-

ne barwy uczestnicy uzyskują z mieszania jedynie trzech kolorów farb podstawowych: czerwonej, niebieskiej i żółtej.
Zainteresowane osoby dorosłe lub seniorki/seniorów zapraszamy na zajęcia
w każdą środę o godz. 15.30.
- W marcu grupa osób z klubu –
opowiada S. Czubała – odwiedziła Muzeum Narodowe, gdzie poznawała tajniki warsztatu wielkich mistrzów malarstwa oraz ciekawostki związane z powstawaniem dzieł. Ponadto hucznie obchodziliśmy Dzień Kobiet w klubie, zgodnie uznając, że każdy dzień jest naszym
świętem. Odbyła się także wyprawa na
Szachty, grupa śmiałków wdrapała się
na 25 metrową wieżę, poznawaliśmy także historię starej cegielni. Koniec marca
to z kolei słoneczna wyprawa do Strzeszynka w poszukiwaniu oznak wiosny.

do klubowego grona w zeszłym roku
i od tej pory dzieli się z wszystkimi
swoją pozytywną energią. Pani Irenko, dziękujemy i cieszymy się, że jest
pani z nami. Wszystkiego najlepszego!
Także w marcu, z okazji Dnia Kobiet, odbyło się „Włoskie popołudnie”.
Poza degustacją pizzy z lokalnej pizzerii były tematyczne quizy i zabawy z
włoską muzyką w tle. W lutym odbyło się spotkanie walentynkowe, na którym klubowicze pojawili się z czerwonymi akcentami. Natomiast podczas
„Wieczoru przebierańców” wcielili się,
między innymi, w postaci ze świata filmu. W kilku przypadkach bardzo trud-

no było rozpoznać, kto kryje się pod
przebraniem. W najbliższych dniach,
poza stałymi zajęciami, klubowicze
planują wyjście do Palmiarni oraz na
seans filmowy do kina.

Złoty Liść
- Na początku marca – z radością
informuje Małgorzata Pilch – świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz – 95.
urodziny pani Irenki, która dołączyła

Propozycje dla młodych czytelników

Czytanie nie tylko na dywanie
Do filii 14 Biblioteki Raczyńskich powróciły Kreatywne czwartki – stały cykl zajęć dla dzieci szkolnych. Nowe propozycje spotkań
czekają również na młodszych czytelników, którzy dopiero zaczynają
swoją biblioteczną przygodę.
Cotygodniowe czwartkowe spotkania dobrze znane są stałym czytelnikom filii dziecięcej. Zajęcia mają formę warsztatów plastyczno-literackich,
dla których punktem wyjścia jest zazwyczaj wybrana książka dziecięca. Inspiracje dla podejmowanych zagadnień
stanowi także szeroko rozumiana sztuka, jak również bieżące wydarzenia
związane ze zbliżającymi się świętami, upamiętnieniem ważnej rocznicy
czy inną ciekawą inicjatywą kulturalną. W nawiązaniu do wybranego tematu dzieci tworzą prace plastyczne
przeróżnymi technikami z dużą dozą

twórczej swobody – jak na Kretywne
czwartki przystało. Dla urozmaicenia
i relaksu po ciężkim szkolnym dniu
można spodziewać się również wspólnej partii planszówki lub krótkiego seansu filmowego. Wszystko zależy od
pomysłowości prowadzących i samych
uczestników! Najważniejsza jest dobra
zabawa i wspólna integracja. Jednocześnie to świetna okazja do zdobywania
wiedzy, ćwiczenia zdolności manualnych i kreatywności. Zajęcia odbywają
się w czwartki o godz. 17 i uczestniczą
w nich dzieci w wieku 7-10 lat. Osoby
chętne do udziału prosimy o kontakt
z działem dziecięcym, by zweryfikować
liczbę miejsc w grupie.
Nową propozycją dla małych czytelników jest z kolei cykl Czytanie na dywanie – piątkowe spotkania przy lekturze dla dzieci w wieku do 6 lat wraz z
opiekunami. Tym razem na pierwszym

planie będą książki, fabuły i ich bohaterowie. Niecodzienne przygody mniej
znanych postaci literackich z książek
dla dzieci umilą piątkowe popołudnie.
Wspólne czytanie to także doskonały
pretekst, by zachęcić do wizyty i zapoznać z biblioteką tych maluchów, którzy swój czytelniczo-biblioteczny pierwszy krok mają jeszcze przed sobą. Zapraszamy wszystkich chętnych w piątki
na godz. 17. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Przypominamy, że w Bibliotece
Raczyńskich trwa zbiórka książek dla
dzieci ukraińskich. Biblioteka Dziecięca przy al. Marcinkowskiego 23 oraz
filie biblioteki w całym mieście przyjmują bajki i książki dla dzieci wydane
w języku ukraińskim. Zachęcamy do
włączenia się w akcję!
Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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PROWADZĄ
NA PIĘTRO
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Krzyżówka nr 4
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HUMORKI
- Krzysiu, dlaczego nie
bawisz się już z Antkiem?
– pyta mama.
- A czy ty chciałabyś bawić się z kimś, kto klnie,
kłamie i bije?
- No, nie.
- No widzisz, on też nie
chce.
HHH
- Dawno nie widziałam
pani męża. Co on teraz porabia?
- Maluje jaja na Wielkanoc.
- A to elegant!
HHH
- Siedzi zajączek przed
lusterkiem i coś sobie wyciska z policzka.
Przechodzi obok lisek
i pyta:
- Co, pryszczyk?
- Nie, śrucik.
HHH
W kurniku kurczak pyta się jajka:
- Będziesz kurą czy kogutem?
- Ani tym, ani tym, zaraz
Wielkanoc, będę pisanką.
Rozwiązanie krzyżówki nr: 4
Pomagamy Ukrainie.

BLAGA

1 2 3 4 5 6 7 8

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). Słonyszko przygrzewa i trza się rychtować do wiosennych porzundków. Trochę klunkrów wyćpnąć na gemyle a całką famułę, zwłaszcza szczunów i kejtra wysztaﬁrować jak należy.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez te koronawirusy przyjdzie ci znowu chapać za
kumpli. Ale zaś twoja mordęga zostanie wreszcie doceniona. Skapną ci nagrody,
atrakcyjne szkolenia no i pokażna wuchta bejmów.

BYK (21.04 - 21.05). Jesteś szportowny szczun i masz ﬁfa do wszystkiego. Jak
akuratnie zadziałasz, dogadasz się ze znajomą wiarą to bez wielkiego chapania
uzorgujesz wuchtę bejmów.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez ciągłego bręczenia i borchania się na całki
świat nic dobrego nie wyniknie. Lepiej zabierz famułę na jaką rajzę abo chociaż
do jakiegoś marketu i fundnij im słodkie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ale zaś nawet we wielki post przestań udawać nyrola i cięgiem szporać bez opamiętania. Lepiej daj se trochę więcej luzu i lajsnij
se oraz famule jakieś nowe ancugi.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie czas na wiosenne nygusowanie i cywanie na
słonyszku. Ze szwungiem zabieraj się do roboty, bo w niej szykują się jakieś
zmiany. A wew chałupie pora się brać do porzundków.

RAK (22.06 - 22.07). Koronawirus trochę odstępuje warto więc pomyśleć o jakiej rajzie czy inszym wypoczynku. Zez takiego lofrowania i spotkania nowej
wiary mogą wyniknąć całkiem ﬁfne pomysły i znajomości.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez wujami oraz inszą famułą za frechownie
se nie poczynaj, ale zaś gzuby i kejtry powinni wiedzieć, że wew domu porzundek musi być. Trza go jednak wprowadzać zez umiarem.

LEW (23.07 - 22.08). Wew wiosenne ciepłe dni i same święta wygib za miasto
z bliską osobą będzie całkiem fest, ale zaś zbyt frechownie se nie poczynaj, ani
też berbeluchy czy inszych trunków nie nadużywaj.

WODNIK (21.01 - 20.02). Święta jakoś przepynkasz i okazji do lofrowania oraz
blubrania zez znajomą wiarą będzie aż nadto. Ale zaś uważaj by czego ważnego
nie wypaplać i kłopotów se nie narobić.

PANNA (23.08 - 22.09). Jakoś przepynkamy kolejne dopusty boże, które spadają na nas tej wiosny. Wew tym całym galimatiasie zdrowie jest najważniejsze
i trza o nie zadbać. Ale zaś wziąć się do jakiej gimnastyki.

RYBY (21.02 - 20.03). Tej wiosny zbytnio się nie staluj wew robocie, bo se ino
bachandryji narobisz a może i w kalafę zarobisz. Ustatkuj się i przyłóż do roboty
a skapnie ci trochę bejmów i może jaki awans.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. 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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ŻALUZJE

PLISY

ROLETY

ZASŁONY
ul.Naramowicka

ul. âuĦycka

TESCO

ul. Sielawy

Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
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Centrum Medyczne Medicada zaprasza do swojej placówki na osiedlu Przyjaźni 132b w Poznaniu
(nad apteką ZIKO).
Wieloletnia praktyka i znajomość potrzeb naszych pacjentów zmotywowała nas do stworzenia miejsca w którym pacjentki
i Ich rodziny znajda kompleksową pomoc.

Dlatego powstały nowoczesne :
gabinety ginekologiczne (wszechstronna opieka ginekologiczna w okresie dojrzewania, prokreacji, około i po menopauzalnym –
USG, badania prenatalne, badania piersi, szczepienia HPV),
poradnia chorób zakaźnych, diagnostyka chorób wątroby z wykorzystaniem aparatu FIBROSCAN,
profesjonalna fizjoterapia (m.in uroginekologiczna, onkologiczna, dziecięca, po udarach i urazach kończyn, stomatologiczna,
po przebyciu COVID -19),
poradnia psychologiczna (m.in wsparcie dla par starających się o dziecko, wsparcie po stracie dziecka),
Szkoła Rodzenia pod kierunkiem prof. dr hab. UM Beaty Pięty, poradnia laktacyjna.
Oferujemy także szeroką ofertę zajęć dla przyszłych mam (ćwiczenia w ciąży, muzykoterapia, pierwsza pomoc), zajęć ruchowych dla
seniorów, trening medyczny, masaże.
Profesjonalny zespół, nowoczesny sprzęt, holistyczne podejście to nasze wartości!

Jesteśmy tutaj, aby Tobie pomóc !

Na hasło ,,Echo Piątkowa'' 20%
na zabiegi fizjoterapii.

ZESPÓŁ MEDICADA

www.medicada.pl

