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 Komunikat PSM w sprawie koronawirusa
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu zawiadamia, że Władze Mia-

sta Poznania podjęły działania zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się KORO-
NAWIRUSA, czego efektem jest decyzja w sprawie odwołania imprez masowych oraz za-
mknięcia niektórych obiektów np. domów kultury, teatrów, szkół, przedszkoli i żłobków.

Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia mieszkańców Piątkowa, Zarząd Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem 13.03.2020 roku (piątek) zawiesza 
działalność Spółdzielni na okres dwóch tygodni, w zakresie osobistej obsługi jej 
członków, posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji, Rad Osiedli, dyżurów człon-
ków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Rad Osiedli.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania Spółdzielni, Zarząd prosi o kierowanie swoich spraw do Spółdzielni te-
lefonicznie, korespondencyjnie pisemnie bądź e-mailowo. 

Ponadto prosimy seniorów, którzy są najbardziej podatni na zarażenie się koronawi-
rusem, do maksymalnego ograniczenia przemieszczania się po terenie osiedli i miasta.

Komunikat został  umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, w gablotach admi-
nistracji oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych osiedli. Informacje o za-
sadach przeciwdziałania koronawirusowi zamieszczamy na str. 9 i 10.

Zdrowia, szczęścia
i  pogodnych 
Świąt 

Wielkanocnych
życzą

Zarząd, 
Rada Nadzorcza 

oraz rady 
i administracje osiedli 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
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Fotowoltaika na Śmiałego

Nareszcie oczekiwane rozstrzygnięcie

Rzecz dotyczy finaliza-
cji wyposażenia pierwsze-
go w zasobach Spółdziel-
ni budynku mieszkalne-
go w ogniwa fotowoltaicz-
ne. Będzie je miał budy-
nek nr 4 na osiedlu Bole-
sława Śmiałego. Zabiegi 
o fotowoltaikę w naszej 
Spółdzielni rozpoczęły się 
trzy lata temu od spotkań 
z przedstawicielami Enea 
Operatora, odpowiedzial-
nego za przesył prądu do 
naszych mieszkań.

Enea przywołała do robo-
czych spotkań przedstawicie-
li swoich dwóch spółek, któ-
re zainteresowane były reali-
zacją przedsięwzięcia i przy-
gotowały biznesplan, z które-
go wynikało zapotrzebowanie 
w wysokości 24 KW, koszt 
realizacji przedsięwzięcia 
oraz okres spłaty nakładów 
na to przedsięwzięcie. Po 
dwóch latach uzgodnień, któ-
re toczyliśmy z Eneą, dotarli-

śmy do momentu, w którym 
Spółdzielnia poprosiła o przy-
gotowanie umowy na wy-
konanie zadania. Jakże du-
że było nasze rozczarowa-
nie, gdy podmiot wyznaczo-
ny przez Eneę do realizacji 
zadania wycofał się ze współ-
pracy, argumentując to fak-
tem braku doświadczenia w 
montażu ogniw na dachu 
wysokiego budynku. W tym 
momencie znaleźliśmy się 
w punkcie wyjścia, zastana-
wiając się, co dalej począć z 
naszym planem. Był to mo-
ment, w którym stało się gło-
śno w mediach o Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Wrocław 
– Południe, która pochwali-
ła się zamontowaniem z po-
zytywnym skutkiem fotowol-
taiki na 35 swoich wysokich 
budynkach. Postanowiliśmy 
skorzystać z doświadczenia 
tej Spółdzielni.

Dlatego w październiku 
ubiegłego roku do Wrocła-

wia udała się grupa studyj-
na w osobach dwóch człon-
ków Rady Nadzorczej Spół-
dzielni i niżej podpisanego. 
Wyjazd był owocny, mogli-
śmy przekonać się bowiem, 
że fotowoltaika na dachach 
pozwala w odczuwalny spo-
sób zmniejszyć koszty ener-
gii elektrycznej zużywanej w 
częściach wspólnych budyn-
ków. Otrzymaliśmy również 
potwierdzenie siedmioletnie-
go okresu zwrotu nakładów 
i samych dobrych ocen ze 
strony pozytywnie doświad-
czonych przyjętym rozwią-
zaniem spółdzielców. Pozo-
stało nam tylko skorzystać z 
dobrych rozwiązań wrocław-
skiej spółdzielni mieszkanio-
wej i zacząć je wprowadzać 
w naszych zasobach.

W tym celu administra-
cja osiedla Bolesława Śmia-
łego wraz z radcą prawnym 
przygotowali szczegółowe wa-
runki przetargowe, a Zarząd 
Spółdzielni ogłosił w prasie 
przetarg otwarty na zapro-
jektowanie i wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznej na bu-
dynku nr 4 na os. Bolesława 
Śmiałego.

Jakie było nasze zdziwie-
nie, gdy okazało się, że w 
okresie wielkiego zaintereso-
wania fotowoltaiką w Polsce, 
w odpowiedzi na nasze za-
proszenie do udziału w prze-
targu, swoją ofertę złożyła 
tylko jedna z sześciu firm, 
które pobrały od Spółdziel-
ni warunki przetargu. Ponie-
waż oferta tej firmy nie była 
pełna, dlatego komisja prze-
targowa w dniu 16 grudnia 
2019 roku zakończyła postę-
powanie bez rozstrzygnięcia. 
W tym stanie rzeczy Zarząd 
Spółdzielni zdecydował o po-

nownym rozpoczęciu proce-
dury przetargowej, zaprasza-
jąc do niego czternaście firm, 
w tym tę, która montowała 
panele fotowoltaiczne na da-
chach wrocławskiej spółdziel-
ni mieszkaniowej.

Komisja przetargowa za-
kończyła swoją pracę w dniu 
24 lutego wyborem oferty 
Hymon Energy Sp. z o.o. z 
Tarnowa, odrzucając ofertę 
firmy z Zielonej Góry, która 
nie była pełna. A zatem kil-
kuletnie starania Spółdziel-
ni o pierwszą instalację foto-
woltaiczną dobiegły końca i o 
ile wybrana Spółka podpisze 
umowę ze Spółdzielnią wów-
czas do końca kwietnia tego 
roku będzie miała ona czas 
na zaprojektowanie i urucho-
mienie instalacji na budynku 
nr 4 na os. Bolesława Śmia-
łego. Będzie ona kosztowała 
ok. 129.000 zł i zostanie sfi-
nansowana przejściowo środ-
kami funduszu zasobowego 
Spółdzielni.

Po podsumowaniu pierw-
szych doświadczeń z foto-
woltaiką Zarząd Spółdziel-
ni opracuje projekt wyposa-
żenia wszystkich budynków 
wysokich w taką instalację, 
która zmniejszy koszty 
eksploatacji zasobów. Być 
może już w niedalekiej przy-
szłości zmieniające się prze-
pisy pozwolą energię elek-
tryczną wyprodukowaną na 
własnych dachach skierować 
również do mieszkań, umoż-
liwiając mieszkańcom reduk-
cję kosztów zużywanej przez 
siebie energii elektrycznej w 
mieszkaniach. Oby tak się 
stało i to jak najszybciej.

M.T.

Na dachu tego budynku powstanie pierwsza piątkowska instalacja 
fotowoltaiczna 

USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych 
Windows

  rozwiązywanie problemów 
z działaniem komputera

  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci (routery, 

WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników
dojazd gratis, faktury

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań

czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:

● czyszczenie garderoby
   ● prasowanie
      ● pranie i maglowanie
        ● renowacja skór
         ● czyszczenie dywanów
           ● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz  na tel. 729 882 531
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Filmowe wędrówki z KOiR

Od Indii po Nową Gwineę

Napisał kilkanaście 
książek o Poznaniu i na-
kręcił drugie tyle filmów 
przybliżających sylwetki 
wybitnych Wielkopolan. 
O kulisach powstawania 
tych dzieł, ich autor Mar-
cin Januszkiewicz opo-
wiadał ze swadą podczas 
spotkania Klubu Odkryw-
ców i Reporterów.

-Zamierzaliśmy przygoto-
wać film o Wandzie Błeń-
skiej, poznańskiej lekarce 
niosącej pomoc chorym w 
Afryce, której proces beatyfi-
kacyjny właśnie się rozpoczy-
na, jednak gdy pojechaliśmy 
z naszą bohaterką do Ugan-
dy, okazało się, że dzięki jej 
działaniom tam już poradzo-

no sobie z trądem i wtedy 
ona doradziła nam wybrać 
się do Indii, gdzie od lat z tą 
chorobą walczy ojciec Marian 
Żelazek, urodzony w podpo-
znańskim Palędziu. Zamiast 
filmu o zasłużonej lekarce po-
wstał obraz o księdzu M. Że-
lazku, który przeżył hitlerow-
skie obozy koncentracyjne i 
po uzyskaniu święceń kapłań-
skich udał się nieść pomoc 
chorym i biednym w Indiach 
– mówił M. Januszkiewicz.

Po obejrzeniu filmu 
przedstawiającego działania 
polskiego księdza wśród trę-
dowatych  na sali zaległa ci-
sza. Po długiej chwili jeden z 
uczestników stwierdził – To 
najlepszy wyraz uznania dla 

twórców filmu ale także jego 
bohatera, ojca M. Żelazka. To 
bowiem jego glos płynący z 
ekranu i wsparty obrazami 
z codziennego życia w wio-
sce trędowatych pozostawił 
niesamowite wrażenie. –Na-
sza ekipa filmowa żyła wśród 
nich, jadła posiłki przygoto-
wywane przez kobiety do-
tknięte tą chorobą. Jeśli się 
przestrzega pewnych zasad, 
dba o higienę, to trąd nie 
jest groźny. Naprawdę, trze-
ba się postarać żeby się nim 
zarazić – odpowiadał M. Ja-
nuszkiewicz na pytania o tę 
chorobę wciąż doświadczają-
cą wielu mieszkańców naj-
biedniejszych krajów. 

Dzieło poznańskiego za-
konnika werbisty w Puri 
nad Zatoką Bengalską kon-
tynuują obecnie jego następ-
cy. Jednak sytuacja w tym 
mieście, będącym ważnym 
ośrodkiem religijnym i licz-
nie odwiedzanym przez piel-
grzymów jest napięta i me-
dia niejednokrotnie donosi-
ły o krwawych zamieszkach. 
Ich ofiarami najczęściej pada-
ją stosunkowo nieliczni tam 
chrześcijanie.

Szczególne miejsce po-
śród licznych wędrówek z ka-
merą po świecie stanowi dla 
M. Januszkiewicza wyprawa 

śladami jednego z najwybit-
niejszych polskich podróżni-
ków Bronisława Szwarc-Bro-
nikowskiego. Jego filmy ze 
spotkań z pierwotnymi ple-
mionami żyjącymi w odcię-
tych od cywilizacji dolinach  
Nowej Gwinei utkwiły w jego 
pamięci i skłoniły do odwie-
dzenia tych miejsc kilkadzie-
siąt lat później. Plemiona na-
dal żyją, jednak cywilizacja w 
postaci ubrań i technicznych 
gadżetów a nawet politycznej 
rywalizacji wkracza tam nie-
ubłaganie. Ten świat odległy 
o kilka tysięcy kilometrów i 
przez wieki odcięty od na-
szej cywilizacji coraz bardziej 
upodabnia się do zachodnie-
go stylu życia. Zachęca do 
tego rozwój turystyki, z któ-
rej profity czerpią także po-
tomkowie dzikich do niedaw-
na plemion.  O blaskach i cie-
niach turystycznego boomu 
długo dyskutowano i rozmo-
wy będą kontynuowane pod-
czas kolejnych spotkań KOiR. 

Wędkarski Puchar Zimy 2020
Wychodząc naprze-

ciw postulatom  kolegów 
wędkarzy zorganizowali-
śmy, korzystając z późnej 
 jesieni, albo jak kto woli 
ciepłej zimy, towarzyskie 
zawody wędkarskie, na-
zwane przewrotnie „Pu-
char Zimy 2020”. Odby-
ły się one zgodnie z za-
powiedziami w niedzielę 
23 lutego. Pogoda jak na 
złość nie dopisała. Było 
zimno, padało i wiało, 
a jak mówią  niektórzy 
„najgorszy jest wiatr” . 

Na brzegu Zalewu Ra-
dzyny Duże, gdzie wyzna-
czono miejsce zbiórki sta-
wiło się 38 wędkarzy, wśród 
nich koledzy z Buku, Obor-
nik, Książa, Suchego Lasu, 
Leszna, Gostynia, Kaźmie-
rza, Borka i Czarnkowa. By-
li również reprezentanci na-

szego Koła, oraz Koła PZW  
Juvenia  i Odlewnik z Po-
znania. Po godz. 10 zaczę-
ło padać, a potem było tyl-
ko coraz gorzej. Nie mniej 
jednak wędkarze robili swo-
je i co jakiś czas poławia-
ne rybki trafiały do siatek. 
Przeważały płotki, leszczy-
ki i krąpie. Jak się później 
okazało największą rybę za-
wodów złowił Marek Bara-
nowski (Koło  Buk), a był to 
leszcz 0,72 kg.  Zawody roz-
grywano na „żywej rybie”, 
tzn. że wszystkie złowione 
ryby trafiły z powrotem do 
wody i dalej rosną.  

Końcowe wyniki zawo-
dów: w kategorii młodzie-
żowej do 55 lat wygrał kol. 
Wieczkowski (Oborniki), w 
kategorii weteranów + 55 
lat – I miejsce zdobył Stefan 
Paterek (Gostyń), II – Le-

szek Marcinkowski (Książ), 
III – Mirosław Foint (Chro-
bry). Wszystkim organiza-
torom oraz startującym w 
zawodach wędkarzom nale-
żą się gratulacje, że mimo 
kiepskich warunków atmos-
ferycznych nie złożyli broni 
i wytrwali na swoich stano-

wiskach do końca zawodów. 
Po rozdaniu pucharów i na-
gród zajęto się konsumpcją,  
m. in. słynnego „smalcu Gie-
nia” oraz gulaszu z dzika. 
Chyba smakowało, bo garn-
ki były wyskrobane do dna.

Tekst – Zbigniew Jędrys
Fot. -  Jacek Galas
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Forum Młodzieżowych Klubów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Pamiętają o powstańczych bohaterach

W Forum Młodzieżowych Klu-
bów Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego, które 
odbyło się w XV Liceum Ogólno-
kształcącym  uczestniczyło ponad 
100 uczniów z poznańskich szkół 
oraz przedstawiciele urzędów i in-
stytucji oświatowych. 

Arcybiskupa Metropolitę Poznań-
skiego reprezentował ksiądz prałat 
Jan Stanisławski, który w panelu eks-
perckim omówił rolę księży w walce 
o zachowanie tożsamości narodowej w 

okresie germanizacji oraz podczas po-
wstańczych walk. 

W panelu eksperckim wypowiadali 
się również Marcin Wiśniewski, który 
przedstawił zasoby i ofertę edukacyj-
ną Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go oraz Maciej Elantkowski i Grzegorz 
Jazdon, którzy zaprezentowali Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich w 
Lusowie. Waldemar Jankowski przed-
stawił działalność Poznańskiej Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej „War-
ta”. Wystąpił on w replice munduru 
żołnierza Wojska Wielkopolskiego, a 
ponadto zaprezentował przywiezio-
ne przez siebie rekwizyty związane z 
powstaniem. 

Podczas forum miały okazję zapre-
zentować się również Kluby Młodzie-
żowe TPPW. Z tej możliwości skorzy-
stały dwie szkoły. Klub Zespołu Szkół 
Komunikacji przedstawił jego opiekun 
Marek Nowak. Natomiast działalność 
klubu przy XV Liceum Ogólnokształ-
cącym zaprezentował jego przewodni-
czący Jakub Głowacki. Członkowie koła 
uczestniczyli w akcji sprzątania grobów 
powstańczych na poznańskiej Cytadeli 

oraz w obchodach rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego w Pozna-
niu i w Warszawie. Ciekawym przed-
sięwzięciem były codzienne wpisy rocz-
nicowe na temat wydarzeń sprzed 101 
lat na Facebooku. 

Umiejętnie przedstawiony i do-
brze zilustrowany dorobek naszego ko-
ła zrobił na gościach duże wrażenie. 
Kierownictwo Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego doceniło 
pracę J. Głowackiego i uhonorowało  
go specjalnym dyplomem uznania. Na 
zakończenie forum Karol Przesławski 
dokonał uroczystego wręczenia legi-
tymacji członkowskich kilkunastu no-
wym członkom klubu.

Wiesław Zdziabek

Tesco dla dewelopera 
Z handlowego – mieszkaniowe?

Z krajobrazu piątkow-
skich osiedli zniknie nieba-
wem okazałe centrum han-
dlowe Tesco przy ul. Opień-
skiego. Firma, która przez 
kilkanaście minionych lat do-
minowała na polskim rynku 
przeżywa obecnie trudności 
i zdecydowała o sprzedaży 
kilku swych obiektów w naj-

większych miastach, między 
innymi w Poznaniu.

Jest on dogodnie poło-
żony pomiędzy osiedlami 
mieszkaniowymi, w pobliżu 
dworca PST oraz kampusu 
uniwersyteckiego, nic zatem 
dziwnego, że jego nabywcą 
została znana firma dewe-
loperska Echo Investment, 

która zapowiedziała już wy-
burzenie istniejącego obiektu 
i postawieniu w jego miejscu 
budynków mieszkalnych. Pla-
cówek handlowych w rejonie 
Piątkowa przybyło ostatnio 
sporo i mało kto będzie tęsk-
nił za Tesco oraz kilku inny-
mi sklepami działającymi w 
centrum. Mieszkańców pobli-

skich bloków zaniepokoić mo-
gą jednak budowlane plany 
inwestora, oznaczające „do-
gęszczenie” zabudowy. Opra-
cowanie planu miejscowego 
zagospodarowania dla tego 
obszaru jest na wstępnym 
etapie i zapewne uwzględni 
on możliwość zabudowy han-
dlowo-mieszkaniowej, czyli 
postawienia budynków z po-
wierzchnią handlowo-usługo-
wą w dolnych kondygnacjach. 
Powstrzymać budowlanych 
planów raczej się więc nie 
uda, tym bardziej że miesz-
kań w Poznaniu wciąż jest za 
mało i chętnych do ich naby-
wania nie brakuje.

- Najistotniejsze znacze-
nie mieć więc będzie wyso-
kość przyszłych budynków 
oraz kwestia miejsc parkin-
gowych. Będziemy zabiegać 
by w procesie inwestycyjnym, 
który nabywca terenu za-
pewne niebawem podejmie, 
uwzględnione zostały racje i 
argumenty mieszkańców po-
bliskich budynków spółdziel-
czych – zapewnia Michał To-
kłowicz, wiceprezes PSM. (i)

Panorama Tesco i okolic z lotu ptaka 
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Os. Władysława Łokietka

Na kolorowo i ledowo

Program malowania 
i odnawiana pomiesz-
czeń piwnicznych, reali-
zowany systematycznie 
od trzech lat w budyn-
kach na os. Władysła-
wa Łokietka dobiegł fi-
nału. Właśnie zakończo-
no prace w najmłodszym 
osiedlowym bloku nr 14. 
Piwnice  w tym oraz 
sąsiednich budynkach 
lśnią nie tylko nowymi 
kolorami ale także 
nowym oszczędniejszym 
oświetleniem.

- Z jego instalacją w czę-
ściach wspólnych piwnic po-
radziliśmy sobie szybko i 
sprawnie. Znacznie poważ-
niejszym wyzwaniem była 
podjęta przez nas wymia-
na lamp w pomieszczeniach 
należących do poszczegól-
nych lokatorów. Mogliśmy 
ją przeprowadzić tylko za 
ich zgodą i z ich pomo-
cą. Zdecydowana większość 
mieszkańców odniosła się 
przychylnie do prośby o udo-
stępnienie swych pomiesz-
czeń i współpracowała z 
monterami przy wymianie 
oświetlenia. Nowe lampy 
ledowe udało się nam zain-
stalować w 967 komórkach 
piwnicznych. A to oznacza 
duże oszczędności w zu-
życiu energii elektrycznej, 
zamiast bowiem żarówek 
40-vatowych teraz świecą 
4-vatowe – mówi Aleksan-
der Meyza, kierownik ad-
ministracji os. Władysława 
Łokietka.

Oszczędności oraz po-
prawę bezpieczeństwa nie-
sie również systematycz-
nie prowadzona moderni-
zacja sieci energetycznej 
w budynkach. Aluminiowe 
przewody wymieniane są 
na miedziane, które zapew-
niają sprawniejsze przesy-
łanie prądu trójfazowego. 
Nowe instalacje umożliwia-
ją pełniejsze wykorzysta-
nie energii elektrycznej w 
mieszkaniach, na przykład 
w kuchni może ona całko-
wicie zastąpić gaz. Na takie 
bezpieczniejsze i wygodniej-
sze rozwiązanie decydują 
się już niektórzy lokatorzy. 
Do tej pory zmodernizowa-
ne instalacje elektryczne w 
trzech budynkach, obecnie 
prace są prowadzone w blo-
ku nr 12.

Znacznie bardziej wido-
wiskowe od remontów piw-

nic i wymiany elektrycznych 
kabli są roboty związane z 
odgrzybianiem i malowa-
niem elewacji budynków. 
Odnowiono już ściany blo-
ków 10 i 14, w planach jest 
malowanie kolejnych budyn-
ków. Przy okazji odnawia-
nia „czternastki” zmoder-
nizowano także daszki nad 
szczytowymi balkonami.

Duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców budzą 
kwestie utrzymania osiedlo-
wej zieleni. Jedni dopomi-
nają się o usuwanie drzew 
i krzewów, które ich zda-
niem zagrażają bezpieczeń-
stwu przechodniów i par-
kujących aut, inni znowu 
bronią każdego krzaczka. 
Znalezienie kompromisowe-
go rozwiązania bywa trud-
ne, ale na ogół udaje się je 
znaleźć. Przecież każda de-
cyzja o wycięciu drzewa po-
przedzona jest oględzina-
mi i analizą argumentów 

oraz wymaga zgody urzęd-
ników z wydziału ochrony 
środowiska. W tym roku 
przeznaczono do usunięcia 
osiem drzew, którym susza, 
szkodniki oraz wiek i choro-
by mocno dały się we zna-
ki. W ich miejsce na osie-
dlu nasadzane są nowe drze-
wa. Pojawiły się one m. in. 
w pobliżu budynków 7 i 8.  
Dotychczas nieco zaniedba-
ne ich otoczenie przemienia 
się teraz w zielone zakątki. 

Zadbano też o odnowie-
nie pobliskich altanek na 
śmieci. Jednak nierozwią-
zanym problemem pozosta-
je kwestia niewystarczają-
cej częstotliwości odbioru 
odpadów zielonych i wiel-
kogabarytowych. Apele do 
lokatorów o ich wystawia-
nie zgodnie z harmonogra-
mem wywozu niewiele po-
magają. Koszty ich usuwa-
nia spadają więc zwykle na 
barki osiedla. (i)

Daszki nad balkonami i kolorowe elewacje

Dzięki kolejnym nasadzeniom powstają zielone zakątki

Jasno i przestronnie w odnowio-
nych piwnicach 
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Żegnaj Jacku 
We wzajemnych rela-

cjach nigdy nie zwracaliśmy 
się do siebie per ty. Zawsze 
traktowaliśmy się z dystan-
sem i szacunkiem. Dlate-
go pozwól, że pisząc dzisiaj 
te słowa odejdę od tej za-
sady i potraktuję nasze re-
lacje po przyjacielsku. Nie 
mógłbym postąpić inaczej, 
gdyż zawsze byłeś dla nas, 
współpracowników partne-
rem, który niemal z ojcow-
skim podejściem mobilizo-
wał nas do lepszej pracy i wy-
baczał wszelkie potknięcia. 
Byłeś człowiekiem wielkie-
go serca, ciepłym w kontak-
tach personalnych i wyrozu-
miałym. Można by rzec ide-
alnym przełożonym. Jednak-
że zawsze na pierwszy plan 
stawiałeś dobro Spółdziel-
ni i dobro jej członków. Za-
wsze żądałeś od nas tego, by 
na zgłaszane problemy spo-
glądać oczami członka Spół-
dzielni. Poszukiwania więc 
takiego rozwiązania, które 
temu członkowi pomogłoby 
w lepszym zaspokajaniu je-
go potrzeb mieszkaniowych 
na Piątkowie, ale by były one 
również zgodne z obowiązu-
jącym prawem, bo przecież 
sam byłeś prawnikiem z wy-
kształcenia, czy też dobrymi 
relacjami sąsiedzkimi. 

Do tego byłeś człowie-
kiem dobrze merytorycz-
nie przygotowanym do pra-
cy w spółdzielni mieszkanio-
wej. Wcześniej bowiem ob-
sługiwałeś od strony praw-
nej Spółdzielnię Mieszka-
niową w Koziegłowach, któ-
ra w tamtym czasie reali-
zowała poznański ekspery-
ment finansowania budow-
nictwa mieszkaniowego. Po-
legał on na partycypacji za-
kładów pracy, chcących po-
móc swoim pracownikom w 
zaspakajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, w procesie finan-
sowania infrastruktury nie-
zbędnej do wznoszenia bu-
dynków mieszkalnych. Eks-
peryment ten oceniono po-
zytywnie bowiem przyczynił 
się do istotnego przyspie-
szenia budownictwa miesz-
kaniowego w Koziegłowach.

Byłeś także osobą, która 
miała duże wyczucie nadcią-
gających zmian w spółdziel-
czości mieszkaniowej. Wyra-
zem tych zmian było podję-
cie przez Ciebie daleko idącej 

dla Spółdzielni i jej członków 
decyzji o ekonomicznym usa-
modzielnieniu osiedli. Od te-
go momentu osiedla zaczę-
ły być odrębnymi podmiota-
mi organizacyjno - rozlicze-
niowymi, które kierując się 
własnymi potrzebami zaczę-
ły kalkulować własne, indy-
widualne stawki eksploata-
cyjno – remontowe. Tak po-
zostało do dzisiaj i nikt tej 
zmiany nie ocenia negatyw-
nie, a przecież pozwoliła ona 
zindywidualizować działania 
wydzielonych jednostek roz-
liczeniowych i ich samorzą-
dów. To się nazywa mieć do-
bre wyczucie czasu i nastro-
jów, które wyszło również na-
przeciw oczekiwaniom człon-
ków i pozwoliło Spółdzielni 
zachować jedność. 

Kolejnym Twoim pomy-
słem wyprzedzającym czas 
było powołanie do życia 
Unii Wspólnego Inwesto-
wania. Stało się to w okre-
sie, gdy w Polsce weszła 
w życie decyzja o wstrzy-
maniu przez Państwo Pol-
skie kredytowania budow-
nictwa mieszkaniowego w 
tych spółdzielniach mieszka-
niowych, w których zadłuże-
nie kredytowe z tego  tytułu 
przekraczało 800 mln  zł. Tak 
właśnie było m.in. w PSM-
-ie. Decyzja ta oznaczała dla 
naszej Spółdzielni całkowi-
te zatrzymanie budownic-
twa mieszkaniowego w sy-

tuacji obciążenia jej potrze-
bami ok. 20 tysięcy człon-
ków wcześniej przyjętych do 
Spółdzielni i oczekujących w 
niej na własne M. W tej 
niekorzystnej sytuacji praw-
nej zaproponowałeś powo-
łanie do życia UWI, które 
było sposobem na pozyska-
nie pozabankowych środ-
ków finansujących na dal-
szą realizację budownictwa 
mieszkaniowego w Spół-
dzielni. UWI zostało oparte 
na znanym wówczas syste-
mie argentyńskim nabywa-
nia samochodów, w którym 
określona grupa zaintereso-
wanych zobowiązywała się 
do comiesięcznego wnosze-
nia zaliczek na sfinansowa-
nie kosztu budowy własne-
go mieszkania. Suma tych 
wnoszonych zaliczek pozwa-
lała UWI na realizację bu-
dynku, zaś pierwszeństwo 
uzyskania w nim mieszka-
nia wyznaczał los, bowiem 
w drodze losowania wyła-
niano osobę z pierwszeń-
stwem do otrzymania klu-
cza do własnego mieszkania 
w budynku w tym systemie 
stawianym. System ten po-
czątkowo cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, a 
to umożliwiło zrealizowanie 
w oparciu o ten pomysł kil-
ku budynków. Później to za-
interesowanie opadło i dla-
tego UWI stała się dzisiaj 
znanym poznańskim dewe-

loperem, zaś Ty zdecydowa-
łeś się to swoje dzieło rozwi-
jać i poświęcić mu całkowicie 
swój czas pracy zawodowej, 
kończąc tak dobry i owoc-
ny okres swojej działalności 
na rzecz członków Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Ze swojej strony stwier-
dzić tylko mogę, że liczyłem 
wówczas, że Twoja decyzja 
będzie inna i pozostaniesz da-
lej z nami w Spółdzielni, któ-
rej tak dobrze przez cztery la-
ta służyłeś.

Byłeś też osobą, która nie 
raz wykazała się talentem 
dziennikarskim. Przez pewien 
bowiem okres w sposób rze-
czowy i nieraz dowcipny ko-
mentowałeś bieżące wyda-
rzenia na łamach wydawa-
nej w Spółdzielni Gazety Piąt-
kowskiej. Szkoda, że zanie-
chałeś tego dzieła bowiem 
wielu czytelników Gazety za-
czynało wówczas jej czyta-
nie od Twojego artykułu. Do 
innych Twoich wielu talen-
tów zaliczyć można szczegól-
nie zainteresowanie historią 
miasta. To Ty byłeś pomy-
słodawcą przywracania Po-
znaniowi nieistniejących już 
obiektów np. czterech fon-
tann na Starym Rynku, czy też 
szczególnego upamiętnienia 
osób zasłużonych dla Pozna-
nia np. Edwarda Raczyńskie-
go lub Jana Baptysty Quadro, 
o czym przypominał w swej 
mowie pożegnalnej, podczas 
ceremonii pogrzebowej, któ-
ra odbyła się w dniu 3 marca 
na cmentarzu parafialnym na 
Morasku, przedstawiciel To-
warzystwa Miłośników Mia-
sta Poznania im. Cyryla Ra-
tajskiego.

Dzisiaj pozostaje mi tylko 
serdecznie podziękować To-
bie Jacku, że spotkałem Cie-
bie na swojej drodze pracy 
zawodowej, że pozwoliłeś mi 
zmienić optykę postrzegania 
problemów członków Spół-
dzielni, których zawsze sta-
wiałeś na pierwszym miej-
scu. Pozwoliłeś mi również 
lepiej poznać meandry za-
rządzania tak specyficznym 
podmiotem jakim jest spół-
dzielnia mieszkaniowa. Byłeś 
dla mnie prawdziwym wzo-
rem, który zawsze próbowa-
łem lepiej lub gorzej naślado-
wać. Dziękuję Ci za wszystko. 
Spoczywaj w pokoju.

M.T.
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KALENDARIUM PSM 
 2 kwietnia  - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 6 kwietnia -  dyżur członka Rady Nadzorczej, Leszka 
Partyńskiego

 7 kwietnia - Komisja ds. aktów prawnych RN

14 kwietnia - Komisja Rewizyjna RN

23 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Odwlekanie remontu zwiększa koszty

Uchylono uchwałę Ra-
dy Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej nr 35 z 19 grud-
nia 2019 r. w sprawie 
obciążenia odpłatną słu-
żebnością przesyłu dział-
ki nr 587/105 na osiedlu 
Władysława Jagiełły na 
rzecz PlayNet Sp. z o.o. 
reprezentującego opera-
tora Netia. PlayNet pod 
koniec grudnia sprosto-
wała własny wniosek, 
wskazując jako opera-
torów cztery inne pod-
mioty.

W związku z tym Rada 
Nadzorcza na lutowym po-
siedzeniu rozpatrzyła i pod-
jęła uchwały w sprawie ob-
ciążenia odpłatną służebno-
ścią przesyłu wspomnianej 
działki na rzecz PlayNet Sp. 
z o.o. reprezentującego ope-
ratorów: Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Wi-
nogrady”, East & West Im-

port – Eksport Paweł Kar-
nowski, Orange Polska SA, 
Systemia.pl Sp. z o.o.

Zarząd PSM na prośbę 
członków Komisji Rewizyj-
nej przedstawił stan fundu-
szów zasobowego i central-
nego funduszu remontowe-
go z omówieniem propozycji 
podziału środków tych fun-
duszy. Choć sytuacja ekono-
miczna Spółdzielni jest do-
bra i wszystkie osiedla ma-
ją środki na remonty, to 
środki na inwestycje ogól-
nospółdzielcze są ograni-
czone. Spora część fundu-
szu zasobowego została za-
angażowana w wykup grun-
tów pod budynkami oraz na 
parkingi i miejsca postojo-
we. Środki te wrócą w for-
mie systematycznych spłat, 
ale będzie to trwało kilka 
lat. Mirosława Musielińska 
– Klemka zauważyła, że na-
leżałoby pomyśleć o odbudo-
wie funduszu zasobowego, 

np. odpisu z zysku 1 zł od 
mieszkania. Sprawa ta bę-
dzie przedmiotem dyskusji.

Michał Tokłowicz, za-
stępca prezesa Zarządu 
PSM, poinformował o roz-
mowie z wiceprezydentem 
Poznania, Jędrzejem Solar-
skim. Powiedział on, że nie 
da się rozwiązać sprawy bu-
dowy nowego domu kultu-
ry na Piątkowie ze środków 
miejskich. Pozostaje więc 

remont „Dąbrówki”, który 
Rada już wcześniej prze-
głosowała. Odwlekanie re-
montu tymczasem zwiększa 
koszty. Zarząd PSM zapro-
ponował, by sfinansować go 
częściowo z funduszu zaso-
bowego, a częściowo z re-
montowego. Ponadto trzeba 
prace rozłożyć na kilka lat.

Nie przegłosowano, z 
powodu wcześniejszego za-
angażowania wolnych środ-
ków w inne przedsięwzię-
cia, uchwały o przyznaniu 
osiedlu Stefana Batorego 
pożyczki zwrotnej z Fun-
duszu Remontowego Spół-
dzielni na uiszczenie wkła-
du własnego Spółdzielni do 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego celem uzyskania po-
życzki na rewitalizację bu-
dynków nr 7, 19 D-G i 20 
A-C. Ustalono jednak, że nie 
można zawieść mieszkań-
ców tych budynków i PSM 
powinna przystąpić do opra-
cowania wariantu zastęp-
czego dla tych budynków.

Przyjęto treści odpowie-
dzi na pisma mieszkańców 
do Rady Nadzorczej. Zapo-
znano się także z odpowie-
dzią Zarządu PSM na pismo 
z dnia 18 stycznia tego ro-
ku podpisane przez ośmiu 
członków Spółdzielni. Ewa 
Porada zdała relację z dy-
żuru Rady Nadzorczej. (big) 
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Wrastanie w Piątkowo

Czekanie na „Pestkę” 
Kwiecień od dziesiąt-

ków lat uznawany jest za 
miesiąc pamięci narodo-
wej, choć treść tej pamię-
ci jakoś nie może stać się 
ani wartością stałą, ani 
niezmienną. O tym decy-
duje polityka i może dla-
tego, szczególnie teraz, 
więcej się o tej pamięci 
dyskutuje niż ją utrwala 
i upowszechnia.

W trwającym już ponad 
rok cyklu felietonów o wra-
staniu w Piątkowo także 
próbuje się pisać o pamięci, 
ale tej jak najbardziej miej-
scowej i z lokalnego punk-
tu widzenia. Głównym po-
wodem pisania jest reali-
zacja lokalnego projektu o 
nazwie „Wrastanie w Piąt-
kowo, w Poznań”. Ten pro-
jekt ma zatrzymać pamięć o 
powstawaniu piątkowskich 
osiedli, o tworzeniu się na-
szej, lokalnej społeczności, 
jednoznacznie poznańskiej, 
ale przecież różniącej się na 
przykład od pamięci o po-
wstawaniu i rozwoju osiedli 
na kiedyś podpoznańskich 
Ratajach. Dlaczego wymie-
niłem akurat Rataje? Bo 
do dziś pamiętam piosen-

kę sprzed dziesięcioleci, za-
chwalającą jeżdżenie tram-
wajem na Rataje. Ledwie 
pamiętam, kto ją śpiewał 
(Małgorzata Borowska), ale 
kiedy tylko do mnie ta me-
lodia wraca, myślę że gdy-
by jej autorzy (Jerzy Mi-
lian i Jadwiga Urbanow-
ska) przejechali się tram-
wajem „Pestka” do nas, na 
Piątkowo, napisaliby coś 
jeszcze chętniej śpiewane-
go. Przecież tamtej „bimby” 
w żaden sposób nie moż-
na porównywać do tram-
wajów rozwożących nas z 
Piątkowa prawie po całym 
Poznaniu szybko i prawie 
bez hałasu, podobnie jak 
nie można porównać tam-
tego i obecnego czasu.

Choć dodać tutaj nale-
ży, szczególnie do wiado-
mości młodszej generacji, 
że początki tej komunika-
cji między Piątkowem a Po-
znaniem usłane różami nie 
były. Dwie linie tramwajo-
we – „dziewiątka” jeżdżą-
ca pierwotnie pod bramę 
golęcińskich koszar oraz 
„jedenastka” mająca pętlę 
„na dołku” między Boni-
nem i winiarskim kościołem 

świętego Stanisława Kostki 
miały zostać przekierowane 
na Piątkowo. Plan był pięk-
ny, jednak ulica Lechicka 
okazała się przeszkodą nie 
do pokonania. Trasa zosta-
ła zakończona pętlą przy 
wkopanym w ziemię sta-
rym pruskim bunkrze po-
między fortem Va Bonin a 
fortem VI Tietzen, leżącym 
już przy ulicy Lutyckiej. Po-
wiedzieć można, że szybkie 
połączenie Piątkowa z Po-
znaniem nie dało rady prze-
bić się przez pierścień daw-
nych pruskich fortyfikacji 
„Festung Posen”. Na „Pest-
kę” trzeba było jeszcze kil-
ka lat poczekać.

Niedawno przeczytałem 
wprost wzruszającą wia-
domość, że poznaniacy – 
mieszkańcy Jeżyc, 8 lute-
go 2020 roku zebrali się, 
aby pożegnać drzewo, które 
miało zostać wkrótce wycię-
te. Tym drzewem jest, a wła-
ściwie teraz już był, 100-let-
ni kasztanowiec. Na pocie-
szenie, choć nie wiem dla 
kogo, dodano, że na miej-
scu tego drzewa ma stanąć 
siedmiopiętrowy budynek. 
A mnie cieszy, że na Piąt-

kowie, w miejsce starych, 
umierających już ponad stu-
letnich drzew, na naszych 
osiedlach sadzone są nowe 
drzewa, uzupełniające pięk-
ne aleje i parki, jak choć-
by te na osiedlu Jana III 
Sobieskiego. Czy warto w 
tym miejscu napisać o dę-
bie JAN? Na pewno tak! A 
więc tak: stoi to drzewo, a 
właściwie jeszcze drzewko, 
prawie w samym środku 
osiedla Jana III Sobieskie-
go i oby powoli, jak to u dę-
bów jest – rosło w siłę i po-
tęgę, zgodnie z tym, co po-
wiedziano podczas jego za-
sadzenia a potem napisano 
na tabliczce informacyjnej: 
„Dąb ‘MONUMENT’, Qu-
ercus MONUMENT JAN, 
w setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości,  mieszkańcy osie-
dla Jana III Sobieskiego. 
Listopad 2018.” Dodam, że 
na zdjęciach utrwalających 
to wydarzenie, nie tylko 
dla mnie, najważniejsze są 
uśmiechy i radość dzieci, 
które towarzyszyły temu 
pięknemu, symbolicznemu 
wydarzeniu.

Hubert Owczarek

Puchary Sobieskiego rozdane  Zapaśnicy na podium
Po laury sięgnęli zapaśnicy z Piąt-

kowa podczas rozegranych w Warsza-
wie finałów Pucharu Polski Kadetów 
(junior młodszy). Dwa brązowe medale 
zdobyli reprezentanci KS Sobieski Po-
znań. Na najniższym stopniu podium 
stanęli Łukasz Dziunikowski 45 kg, 
oraz Sebastian Warchol 80 kg. Uzyska-
li tym samym kwalifikacje do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Halowych 2020, która odbędzie 
się w maju w województwie lubelskim.

Andrzej Słabęcki 
Już po raz XXVIII odbył się 

Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy o Puchar Sobieskiego. Na ma-
tach KS Sobieski Poznań stawili 
się reprezentanci: Białorusi, Ło-
twy, Litwy, Ukrainy i Kadra Na-
rodowa Polski. Rywalizacja o naj-
wyższe laury była zacięta i peł-
na emocji.

Dla zawodników z Polski silnie ob-
sadzony turniej z udziałem 62 zapa-
śników, stanowił możliwość konfronta-
cji z rówieśnikami z innych krajów i 
pokazania swoich umiejętności przed 
nadchodzącą Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży. Walki toczono w 10 kate-

goriach wagowych na dwóch matach. 
Patronat nad imprezą objęła PSM.

W klasyfikacji drużynowej najlep-
sza była Ukraina przed KS Sobieski 
Poznań oraz Łotwą i Białorusią.  

Gdy w Poznaniu walczono o Puchar 
Sobieskiego młodsza część braci zapa-
śniczej udała się do Starej Kamienicy 
na Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy X Izery Cup 2020. Bardzo dobrze 
spisali się tam zapaśnicy z Sobieskie-
go. Złote medale wywalczyli Olgierd 
Nowicki i Yehor Kovalov a srebrny 
zdobył Michał Wojciechowski . 

Andrzej Słabęcki 
Fot - Maciej Kula 
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Prosto z miasta 

Pomiędzy nami i wirusami
Dinozaury wyginęły od 

uderzenia w Ziemię ogrom-
nego meteorytu. Kosmiczna 
katastrofa musiała wyglą-
dać widowiskowo, chociaż 
wątpliwe by ktoś się jej przy-
glądał. Równie okazały miał 
być kres ludzkiej cywilizacji 
upatrywany przez wielu  w 
spektakularnej wojnie ato-
mowej. Tymczasem okazuje 
się, że wykończyć nas może 
jakiś maluteńki niewidoczny 
gołym okiem wirus. Zaczyna-
ło się niewinnie, od kilkuzda-
niowych informacji, że gdzieś 
w odległych Chinach pojawił 
się jakiś koronawirus, któ-
rym zaraziło się najpierw 
kilka, potem kilkanaście, aż 
doszliśmy do setek i tysięcy 
osób. Wirus rozprzestrzeniał 
się bardzo medialnie. Każde-
go dnia, a nawet parę razy 
na dobę byliśmy informowani 
ile przypadków zakażeń na-
stąpiło  i w jakich krajach. 
Pojawiały się też wiadomo-
ści o podejmowanych prze-
ciwdziałaniach, mało jednak 
skutecznych. No i doczekali-
śmy zamykania szkół, urzę-
dów, restauracji, marketów, 

a nawet rozgrywek sporto-
wych oraz granic wielu kra-
jów. Ludziom pozostało tyl-
ko siedzieć w domach i myć 
ręce, o co nieustannie apelu-
ją władze i media. Widocz-
ny jedynie pod wielkim mi-
kroskopem wirus okazuje się 
groźnym przeciwnikiem. Na-
uka szuka na niego sposobu 
i pewnie go znajdzie. Ale na 
razie wywrócił on nasze co-
dzienne życie do góry noga-
mi. Trudno z nim wytrzymać. 
Ale jakoś trzeba. Tym bar-
dziej że mamy doświadcze-
nie, przeżyliśmy stan wojen-
ny, przeżyjemy i epidemiczny. 

H H H
Walczymy z czymś czego 

nie widzimy i o czym niewie-
le wiemy. Potencjalne zagro-
żenia jakie niesie koronawi-
rus wydają się olbrzymie, jed-
nak jego realne żniwo na ra-
zie jest ograniczone. W każ-
dym razie niższe od liczby 
ofiar swojskiej grypy czy wy-
padków drogowych. Nie moż-
na więc popadać w panikę 
ani zwieść się różnym cwa-
niakom oferującym cudowne 
leki i talizmany mające chro-

nić przed nowym zagroże-
niem. Można docenić wirusa 
przedsiębiorczości, który ich 
opanował, szkoda jednak, że 
jest on wykorzystywany w ta-
ki sposób.

H H H
W obliczu takiego zagro-

żenia wszystko schodzi na 
dalszy plan i wydaje się ma-
ło ważne. Nawet wybory pre-
zydenckie tracą na znaczeniu 
i pojawiają się pytania czy 
w ogóle odbędą się w ter-
minie. Skoro wszystkie naj-
ważniejsze rozgrywki sporto-
we i wydarzenia artystyczne 
zostały zawieszone, to może 
i wybory przyjdzie przełożyć. 
Wszystkiego jednak zawiesić 
się nie da i nawet w czasach 
zarazy życie musi się toczyć 
w miarę normalnie. Fabryki 
powinny produkować, sklepy 
handlować, a ludzie kupować 
i konsumować.

H H H
Przejawami normalności, 

choć mało przyjemnej, zdają 
się więc być uchwały poznań-
skich rajców, podjęte niemal 
w przeddzień antywiruso-
wych ograniczeń, a wprowa-

dzające podwyżki opłat za 
przejazdy środkami miejskiej 
komunikacji. Władze mia-
sta przytaczają oczywiście 
dziesiątki argumentów ma-
jących uzasadnić komunika-
cyjną drożyznę, którą zafun-
dowali mieszkańcom. Przy-
jęte stawki należą bowiem 
do najwyższych w kraju. To-
warzyszyć im będą podwyżki 
opłat za parkowanie w śród-
mieściu, które też będą nale-
żały do najwyższych. Logiki 
w tych decyzjach trudno się 
dopatrzeć, poza tym że cho-
dzi tylko o to, by ściągnąć 
od poznaniaków, zarówno 
tych zmotoryzowanych jak 
i korzystających z miejskiej 
komunikacji, jak najwięcej 
pieniędzy. Wobec takich dzia-
łań włodarzy miasta pojawia 
się wątpliwość czy czasem 
groźniejszy od koronawirusa 
nie jest jednak wszechobecny 
wirus głupoty. Tym bardziej 
że do walki z tym pierwszym 
zmobilizowano wszelkie siły 
i środki, a ten drugi, taki pol-
ski i swojski, rozkwita nam 
w najlepsze od wielu lat.

WIST 

Wokół Piątkowa
Mołdawskie problemy

Bywają (i były) w dziejach 
państwa, które odgrywały 
ogromną rolę i wpływały na 
losy sąsiadów, jak Królestwo 
Czeskie czy wielonarodowo-
ściowe państwo polskie. Dziś 
realia są nieco inne, ale pa-
mięć o czasach chwały pozo-
stała. Tak samo było z Moł-
dawią – państwem, które na 
Piątkowie patronuje ulicy łą-
czącej Łużycką z ul. Stefana 
Stoińskiego.

Mołdawia obejmowała 
mniej więcej  obszar dzisiej-
szej Rumunii, w starożytno-
ści zamieszkany przez Da-
ków. Z ich języka przypusz-
czalnie pochodzi nazwa kra-
iny. Obszar ten był wielokrot-
nie najeżdżany, m.in. przez 
Awarów, Pieczyngów, Kuma-
nów, Słowian i Bułgarów. 
Przez pewien czas próbowali 
narzucić swoją zwierzchność 
władcy Rusi Kijowskiej. W 
XII i XIII wieku rządzili tu 
Mongołowie, aż wreszcie w 

następnym stuleciu powsta-
ło hospodarstwo mołdawskie, 
na którego czele stanął Bog-
dan I. Nowe państwo próbo-
wało ekspansji, ale szybko 
zostało przywołane do po-
rządku przez Węgry i Pol-
skę. Wreszcie w XV wieku 
nastąpiła stabilizacja Mołda-
wii, zwłaszcza pod rządami 
Aleksandra Dobrego (1400-
1432) i jego wnuka Stefa-
na Wielkiego (1457 – 1504). 
Przyjmuje się, że za drugie-
go z tych władców państwo 
osiągnęło szczególnie wysoki 
poziom gospodarczy i kultu-
ralny; to wtedy powstała sto-
lica, Kiszyniów.

Wkrótce jednak pojawiło 
się poważne zagrożenie: eks-
pansja turecka. Stefan Wiel-
ki początkowo odnosił suk-
cesy w starciach z Węgra-
mi i Polakami, a z Turcją 
to walczył, to zawierał poro-
zumienie – wreszcie stracił 
na rzecz Turków porty czar-

nomorskie Kilię i Akerman, 
ostatecznie musiał uznać ich 
zwierzchnictwo. Po śmier-
ci Stefana Wielkiego Moł-
dawia była uzależniona od 
Turcji i mimo parokrotnych 
prób usamodzielnienia, naci-
sku Stambułu nie udało się 
zwolnić, zwłaszcza, że hospo-
dar, czyli władca państwa nie 
był w stanie zjednoczyć społe-
czeństwa do oporu. Interesy 
z państwem osmańskim oka-
zywały się silniejsze od woli 
samodzielności.

W miarę osłabienia Tur-
cji w XVIII wieku terenem 
Mołdawii zaczęły się intere-
sować Rosja i Austria. Szcze-
gólnie car Piotr I starał się 
rozciągnąć kontrolę nad Moł-
dawią, wykorzystując m.in. 
wspólnotę religijną: prawo-
sławie. Ostatecznie w 1774 
roku północna Mołdawia zo-
stała włączona w granice Au-
strii; w 1849 roku utworzo-
no tam Księstwo Bukowiny, 

a w 1812 roku prawie połowa 
obszaru Mołdawii, Bukowina 
została włączona w granice 
cesarstwa rosyjskiego. Z cza-
sem utworzono tam gubernię 
besarabską.

W 1917 roku najpierw po-
wołano Mołdawską Republi-
kę Ludową w składzie Rosyj-
skiej Federacji SRR. Wkrót-
ce jednak doszło do szybkiej 
zmiany władzy i charakteru 
nowego państwa, a Besara-
bia weszła w skład Rumunii, 
wbrew oporowi i protestom 
ZSRR. Ostatecznie, dopie-
ro po II wojnie światowej, w 
1947 roku, ustalono grani-
ce radziecko-rumuńską i aż 
do 1991 roku Mołdawia by-
ła jedną z republik państwa 
radzieckiego. Obecnie Repu-
blika Mołdawska ze stolicą 
w Kiszyniowie nie zerwała 
całkowicie kontaktów z Mo-
skwą, chociaż wyraźnie ciąży 
ku Unii Europejskiej.

Marek Rezler
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Uczniowie dla uczniów

„Mali Poligloci” w akcji
Okres liceum jest czasem 

bardzo intensywnego pozna-
wania zarówno samego sie-
bie, jak i swojego otoczenia. 
Wkraczamy w dorosłe życie, 
zdajemy sobie sprawę z wie-
lu stojących przed nami moż-
liwości, ale również czyhają-
cych niebezpieczeństw. Zwra-
camy również  coraz bardziej 
uwagę na to, czego uczą nas 
inni ludzie oraz w jaki spo-
sób my sami możemy dołożyć 
swoją cegiełkę w budowaniu 
społeczeństwa gotowego na 
wyzwania przyszłości.

Hej! Tu grupa gotowych 

do działania i pozytywnie za-
kręconych licealistów. Od pa-
ru miesięcy tworzymy projekt 
społeczny „Mali Poligloci”, 
w ramach Olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii”, organizowa-
nej dla licealistów i studentów. 
Wiedząc, jak ogromne znacze-
nie w obecnych czasach ma 
znajomość już nie jednego, a 
dwóch lub nawet trzech języ-
ków obcych, chcielibyśmy w 
pożyteczny sposób wykorzy-
stać swoją wiedzę i podzielić 
się doświadczeniem związa-
nym z ich nauką. 

Cel ten  będziemy mie-

li przyjemność zrealizować 
dzięki współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 34 w Pozna-
niu, w której przeprowadzi-
my serię warsztatów dla dzie-
ci. Zależy nam przede wszyst-
kim, aby podczas zajęć uświa-
domić uczniów, że nauka języ-
ków wcale nie musi być nudna 
i monotonna. 

 Warsztaty są jeszcze przed 
nami, jednak doświadczenie ja-
kie zdobyliśmy już do tego cza-
su jest bezcenne. Nauczyliśmy 
się w jaki sposób nawiązywać 
kontakt z firmami i organiza-
cjami, pracować nad różnymi 

sferami projektu, takimi jak re-
klama czy zarządzanie budże-
tem, planować pracę i wyko-
rzystywać mocne strony każ-
dego członka naszego zespołu. 
Teraz mamy możliwość dzie-
lenia się tą przygodą z innymi. 
Chcielibyśmy bardzo serdecz-
nie zachęcić do takiej inicjaty-
wy na rzecz innych ludzi w na-
szym otoczeniu. To świetna for-
ma spożytkowania czasu jesz-
cze przed pełnym wejściem w 
dorosłość i zetknięciem się ze 
wszystkimi idącymi z nią w pa-
rze obowiązkami. 

Urszula Leszczyńska

Pomaga kobietom w całym kraju 
Lucyna Jaworska–Wojtas jest 

mieszkanką Piątkowa, ale jej dzia-
łalność przede wszystkim jest bliska 
wielu kobietom w Polsce, zwłaszcza 
chorującym na endometriozę. Jest 
bowiem  prezesem zarządu ogólno-
polskiej Fundacji Pokonać Endo-
metriozę.

Sama z ogromnym bólem zmagała 
się od 12 roku życia. Na endometriozę 
choruje od 40 lat, ale na diagnozę cze-
kała aż 16 lat. Chodziła do różnych spe-
cjalistów, ale nikt konkretnej diagnozy 
nie potrafił postawić. A ból był taki jak-
by ktoś w brzuch sztylet wbijał i jesz-
cze go przekręcał. Na początku jednak 
o tej chorobie niewielu lekarzy słysza-
ło. Aż trafiła na angielską informację o 
Stowarzyszeniu Chorych na Endome-
triozę w USA. Napisała do nich i – ja-
kie było jej zdziwienie – gdy w odpowie-
dzi otrzymała ulotkę na temat choroby 
po polsku. –Popłakałam się, że można, 
że mam wsparcie – mówi. – Zapisałam 
się do tego stowarzyszenia i od 23 lat 
jest to dla mnie źródło wiedzy na temat 
endometriozy. A co to jest za choroba?

Endometrioza to przewlekła choroba 
hormonalno-immunologiczna. Endome-
trium, czyli tkanka wyściełająca macicę 
podczas cyklu miesiączkowego, narasta, 
złuszcza się, a potem wraz z krwią mie-
siączkową opuszcza organizm kobiety. 
Tak dzieje się u kobiety zdrowej. U ko-
biety chorej na endometriozę komórki 
endometrium wszczepiają się poza jamą 
macicy, tworząc guzy, nacieki, narośla 
oraz wszczepy. Komórki te znajdują swo-
je miejsce w jajnikach, jamie otrzewnej, 
jajowodach, jelitach, moczowodach, ścia-
nie pęcherza, a także w wątrobie, żołąd-
ku, płucach czy nawet mózgu.

Najczęstsze objawy endometriozy to:
*  ból przed i w czasie okresu (zwykle 

mocniejszy niż „normalne” skurcze 
menstruacyjne)

*  ból podczas lub po aktywności sek-
sualnej

*  bolesne oddawanie moczu/ból jelit
podczas okresu i po (rozpierający, 
kłujący)

*  zmęczenie
*  bezpłodność
*  bardzo mocne krzepliwe krwawienia
*  zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie 

jak biegunka, zaparcia, nudności.

– Jest wiele teorii na temat przy-
czyn choroby – mówi przewodnicząca 
Fundacji – ale nadal nie ma pewności, 
co ją powoduje. Problem z endometrio-
zą ma około 2 miliony kobiet w Polsce. 
U 30 procent z nich choroba ma ciężki 
przebieg i powoduje ogromny ból utrud-
niający codzienne funkcjonowanie. Nie 
jest prawdą, że po usunięciu macicy i 
jajników oraz po menopauzie choroba 
może przejść. O faktach i mitach pi-
szemy na stronie Fundacji www.pokona-
cendometrioze.pl, zachęcam do czytania 
wszystkie panie, których niepokoi ich 
stan zdrowia.

Kobiety chorujące powinny dbać o 
odpowiednią dietę, funkcjonowanie, my-

śleć o sobie i obserwować ciało. Choro-
bę można leczyć, by złagodzić jej skutki.

Pani Lucyna nie mogła się pogo-
dzić z tym, że w Polsce tak mało mówi 
się o tej chorobie, która tak dotkliwie 
dotyka wielu kobiet. Najpierw z inny-
mi chorymi utworzyły stowarzyszenie 
propagujące wiedzę, a później zdecydo-
wały się powołać Fundację Pokonać En-
dometriozę, by zdobywać środki na jej 
leczenie. Prowadzą ją społecznie. Ponie-
waż na razie nie mogą być organizacją 
pożytku publicznego, propagują wiedzę 
o chorobie, wskazują kierunki działa-
nia,wspierają zbiórki na operacje osób 
potrzebujących na portalach Siepoma-
ga czy Zrzutka.

Przybywa lekarzy specjalistów 
w tej dziedzinie, przy Polskim Towarzy-
stwie Ginekologicznym utworzono Sek-
cję Endometriozy, w 2018 roku odbyła 
się pierwsza konferencja na temat tej 
choroby.

28 marca obchodzony jest Światowy 
Dzień Endometriozy, w Poznaniu plano-
wano akcję edukacyjną, choć z powodu 
pandemii koronawirusa nie dojdzie ona 
do skutku. Rok temu, właśnie 28 mar-
ca, L. Jaworska–Wojtas, napisała pety-
cję do ministra zdrowia o ustanowienie 
Narodowego Programu Leczenia En-
dometriozy. Postulowała refundację le-
ków w 100 proc. (teraz tylko jeden lek 
jest częściowo refundowany), powstanie 
specjalistycznych ośrodków leczenia, za-
awansowane operacje laparoskopowe. 
Obecnie w kraju jest kilka prywatnych 
ośrodków leczenia na wysokim pozio-
mie, ale koszt operacji sięga nawet od 
20 do 60 tysięcy złotych. Na odpowiedź 
cierpiące kobiety nadal czekają.

Fundacja Pokonać Endometriozę 
prosi, by pomóc jej pomagać poprzez 
wpłacanie datków na nr konta w ban-
ku PKO BP: PL11 1020 4027 0000 1602 
1515 1726. (big)
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Krzyżówka nr 4

BARAN (21.03 - 20.04). Wiosenne tygodnie warto wykorzystać  na aktywne 
wypoczywanie. Zez lofrowania po mieście i blubrania zez wiarą mogą wyniknąć 
całkiem fi fne pomysły i znajomości.
BYK (21.04 - 21.05). Jesteś szportowny szczun i masz fi fa do wszystkiego. Ale 
zaś jak się akuratnie przyłożysz, dogadasz zez znajomą wiarą to bez wielkiego 
chapania uzorgujesz wuchtę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Nawet bez tyn wielki post nie masz co udawać 
nyrola i cięgiem ino szporać bez opamiętania. Lepiej daj se więcej luzu i lajsnij 
sobie oraz famule jakieś nowe jupki i dyrdony.   
RAK (22.06 - 22.07). Za wiela się nie staluj wew robocie, bo se ino bachandryji 
narobisz a może i wew kalafę zarobisz. Ustatkuj się i przyłóż do roboty a skapnie 
ci wuchta bejmów i jaki awans.
LEW (23.07 - 22.08). Wew wiosenne ciepłe dni wygib za miasto, na słonyszko, 
zez bliską osobą będzie całkiem fest, ale zaś frechownie se nie poczynaj, ani też 
berbeluchy czy inszej blondki nie nadużywaj. 
PANNA (23.08 - 22.09). Będzie okazja do poblubrania zez starą wiarą. Ale zaś  
uważaj by za wiele nie wypaplać i kłopotów se nie narobić. Radami różnych 
mądrych się nie przejmuj, bo swój rozum masz. 

WAGA (23.09 - 22.10). Zez szwungiem trza się brać do wiosennych porzund-
ków wew chałupie. Klunkry i zbyry wyćpnąć na gemyle a resztę famuły, szczu-
nów i kejtra wysztafi rować jak należy.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez bręczenia i borchania się na całki świat nic 
dobrego nie wyniknie. Lepiej zabierz znajomą wiarę  na wygib za miasto abo do 
jakiego marketu i fundnij im słodkie.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Chociaż wiosna to zez nygusowaniem i cywaniem 
na słonyszku trza skończyć. Przyłóż się akuratnie do roboty, a wew chałupie 
zabieraj się ze szwungiem do porzundków. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez famułą za frechownie se nie poczynaj, 
ale gzuby i kejter powinni wiedzieć, że porzundek ale zaś musi być. Zwłaszcza 
warto go zaprowadzić w szafonierce zez kwitami.  
WODNIK (21.01 - 20.02). Ciągłe chapanie za kumpli  zostanie wreszcie doce-
nione przez szefów. Skapną ci awans i wuchta bejmów. Szykuje się też atrakcyj-
ne szkolenie wew górach albo nad morzem. 
RYBY (21.02 - 20.03). Postne i karnawałowe szaleństwa jakoś przepynkałeś. 
Ale zaś widać już pustki wew kabzie i łupanie w krzyżu. Pora więc zadbać 
o zdrowie i zajrzeć do jakiego dochtora.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie może być 
i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu. 
Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 
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redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
- Gdzieś cię już chyba wi-

działam. Nie śledzisz mnie, 
prawda?

- Skądże.
- Lepiej żeby tak było, mój 

chłopak będzie tu za chwilę.
- Nie sądzę, przecież rano 

żegnałaś go na lotnisku.
H H H

- Gdzie się tak opaliłeś?
- Na plaży naturystów.
- A te białe kręgi pod 

oczami?
- To od lornetki.

H H H

- Tato, zakochałem się.
- W dziewczynie?
- Tak.
- To w porządku.

H H H

- Teściowa do zięcia:
- Nigdy się nie zrozumie-

my! Ja jestem zagorzałą ka-
toliczką.

- Ale ja przecież też jestem 
za gorzałą.

Rozwiązanie krzyżówki nr 4: 
Śmiały z fotowoltaiką
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„Lubczyk” zaprasza
Wspaniałej atmosfery poznańskiego Starego Rynku 

można doświadczyć w restauracji „Lubczyk” działającej 
w pawilonie 110 na os. Bolesława Chrobrego. Wchodzą-
cych wita bowiem rozległa pełna letnich kolorów panora-
ma ratusza i staromiejskich kamienic rozciągająca się na 
jednej ze ścian lokalu. 

Restauracja oferuje bogaty wybór dań. Zawsze smacz-
nych, świeżych i zachowujących domowy smak. Potrawy 
oferowane są także na wynos, można je zamówić na okre-
śloną godzinę i odebrać. 

Przestronny, nowocześnie zaaranżowany lokal dysponu-
je 60 miejscami i  oferuje szerokie możliwości urządzania:

● przyjęć rodzinnych i towarzyskich, także tanecznych
● chrzcin, imienin i urodzin
● ślubów i rocznic
Lokal otwarty jest od poniedziałku do piątku 

w godz. 12.30 – 17.00,
a przyjęcia organizowane są przez 7dni/24h.

 lubczykpiatkowo          tel. 601 226 264
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Wymiana wind w istniejących budynkach

Niezależnie od wieku bu-
dynku istnieje wiele powo-
dów, aby poprawić dostęp-
ność nieruchomości. Jednym 
z nich jest zapewnienie spraw-
nej komunikacji w budynku. To 
szczególnie ważne dla osób 
starszych czy niepełnospraw-
nych, których udział w społe-
czeństwie cały czas rośnie.

Ryzyko awarii 
w starych windach

W przypadku starszych 
wind ryzyko wystąpienia awa-
rii jest bardzo duże. Należy 
pamiętać, że elementy kon-
strukcji windy w czasie długiej 
eksploatacji po prostu ulega-
ją normalnemu zużyciu. Tak-
że niektóre rozwiązania, jak 
np. szyby w drzwiach przy-
stankowych, stosowane przed 
laty, dziś mogą być uznane 
za niebezpieczne dla pasa-
żerów. Windy starszej gene-
racji są nie lada wyzwaniem 
dla osób niepełnosprawnych i 
starszych, które stanowią du-
ży odsetek społeczności za-
mieszkującej budowane w la-
tach 70. i 80. bloki. Drzwi 
otwierane ręcznie są ciężkie, 
przez co ich obsługa nierzad-
ko wymaga pomocy ze strony 
innych osób. Także ich stero-
wanie bywa przeszkodą. Win-
dy instalowane 40 lat temu to z 
reguły windy dwubiegowe, wy-
posażone w sterowanie, które 
cechuje stosunkowo niska do-
kładność zatrzymywania się. 
Zdarza się, że kabina zatrzy-
mująca się na danym piętrze 
„nie trafia” w poziom podłogi i 
tym samym powstaje stopień, 
który trudno pokonać. Zwięk-
sza on także ryzyko potknię-
cia i upadku.

Segment modernizacji 
wind

Specyfika segmentu mo-
dernizacji wymaga konieczno-
ści dopasowania parametrów 
nowej windy do istniejącego 
budynku m.in. szybu, otwo-
rów drzwi szybowych lub wy-
sokości nadszybia. Nie każdy 
dźwig będzie w stanie spełnić 
wszystkie wymagania. Prio-
rytetem są bezpieczeństwo, 
dopasowanie do istniejącego 
szybu oraz komfort eksploata-
cyjny urządzeń. W odpowiedzi 
na zapotrzebowanie rynku po-
wstał dźwig przeznaczony do 
modernizacji Schindler 6300. 
Dźwig S6300 optymalnie wy-
korzystuje dostępną prze-
strzeń w istniejącym szybie 
lub w szybie dobudowanym. 
Wymiary kabiny można do-
pasować do rozmiarów na-
wet bardzo małego szybu w 
skokach co 10 mm, a położe-
nie drzwi kabinowych regulu-
je się płynnie co 1 mm. Jed-
nak społeczne oczekiwania 
nie dotyczą jedynie usuwa-
nia barier komunikacyjnych. 
Nie bez znaczenia jest rów-
nież ekologia. Według eksper-
tów z branży dźwigowej, świa-
domość konieczności ochro-
ny środowiska zwiększa się 
i wśród producentów dźwi-
gów, i wśród ich użytkowni-
ków. Dźwig Schindler 6300 
wykorzystuje o 40% mniej 
energii niż dźwigi o napędzie 
konwencjonalnym, co przekła-
da się na koszty utrzymania 
urządzenia.

Dźwig przeznaczony 
do modernizacji

Dźwigi, które są specjalnie 
przeznaczone do moderniza-

cji, jak wspomniany Schindler 
6300, spełniają najwyższe eu-
ropejskie wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa. Są nieustan-
ne monitorowane i weryfiko-
wane pod kątem zgodności 
z rygorystycznymi procedu-
rami i standardami naszej fir-
my – podkreśla Zbigniew Pel-
czar, ekspert z Schindler Pol-
ska. W porównaniu do dźwi-
gów z czasów PRL, ale rów-
nież wielu współczesnych, 
model S6300, dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych ma-
teriałów i technologii, zużywa 
mniej energii. 

Modernizacja się opłaca
Energooszczędność bez 

wątpienia ma pozytywny 
wpływ na zwrot inwestycji. 
Statystycznie oszczędność 
energii w przypadku nowych 
urządzeń może wynieść na-
wet 50%, co w skali roku prze-
kłada się na tysiące złotych. 
To zauważalna oszczędność. 
Wymiana windy z jednej stro-
ny wpływa na obniżenie bie-
żących wydatków eksploata-
cyjnych, z drugiej zaś na pod-
niesienie standardu lokaliza-
cji. Obecność nowoczesnej 
windy w bloku może spowo-
dować wzrost wartości miesz-
kań.

Kompleksowe wsparcie
Dobudowa szybu i insta-

lacja windy lub przebudowa 
istniejącego szybu wraz z wy-
mianą urządzenia to skom-
plikowany proces decyzyjny i 
spora inwestycja. Oferujemy 
wsparcie zarówno na pozio-
mie wyboru rozwiązania, jak i 
kompleksowego zarządzania 
procesem budowlanym – mó-
wi Zbigniew Pelczar. Współ-
pracę ze spółdzielniami i ich 
administratorami zaczynamy 
od doradztwa na etapie wy-
boru rozwiązania, szacujemy 
wstępne koszty oraz wspólnie 
ustalamy harmonogram prac, 
aby dopasować go do po-
trzeb mieszkańców. Następ-
nie omawiamy możliwości wy-
konania projektu budowlane-
go i pozyskania urzędowych 
zezwoleń. Dzięki największe-
mu w Polsce doświadczeniu 
jesteśmy w stanie zapropo-
nować optymalne rozwiąza-
nie, odpowiednie dla warun-
ków budynku, następnie wes-
przeć spółdzielnię lub wspól-
notę w procesie zdobywania 

pozwoleń budowalnych, a na-
wet w pozyskaniu dofinanso-
wań rządowych. Już ponad 
100 spółdzielni skorzystało z 
naszych usług w zakresie wy-
miany dźwigów, mamy ponad 
2000 zakończonych instalacji 
– dodaje przedstawiciel firmy 
Schindler.

Finansowanie inwestycji
Koszt modernizacji windy 

jest ustalany indywidualnie i 
zależy od wielu czynników. 
Wykorzystując istniejący szyb, 
koszt ten zwykle rozkłada się 
na wielu mieszkańców, którzy 
przeważnie w ciągu 2–3 lat są 
w stanie sami sfinansować ca-
łą inwestycję. Schindler Pol-
ska oferuje także atrakcyjne 
możliwości finansowania, do 
których można zaliczyć wy-
dłużony termin płatności czy 
usługi leasingodawcy. Ponad-
to producenci wind doświad-
czeni w modernizacji dora-
dzą, jak pozyskać środki z pro-
gramu „Dostępność Plus”, jak 
i z funduszy PFRON.

Pamiętaj o serwisie
Dobrze funkcjonujący 

dźwig to nie tylko kwestia urzą-
dzenia. W montażu i konser-
wacji liczą się ludzie i ich kom-
petencje. Bez dobrze rozbu-
dowanej sieci serwisowej na-
wet najlepsze urządzenie nie 
daje gwarancji szybkiej reak-
cji w przypadku zatrzymania. 
To dzięki konserwacji i serwi-
sowi zapewniona jest sprawna 
praca wind i mniejsze zużycie 
elementów, co wydłuża okres 
użytkowania urządzenia. Ma-
my największą w Polsce wła-
sną sieć serwisową oraz roz-
budowaną bazę ekip mon-
tażowych. Długa żywotność 
naszych dźwigów to nie tylko 
zasługa szwajcarskiej techno-
logii, ale w dużej mierze osób 
obsługujących nasze urzą-
 dzenia – mówi Zbigniew Pel-
czar, Schindler Polska.


