
październik 2017
ISSN 1505-4497

Nr 10/267  rok XX
Bezpłatna

www.psm.poznan.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

w
w

w
.a

hm
ed

.p
l

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
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22 500  TANIEJ!*

SKORZYSTAJ

Z OKAZJI

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38, POZNAŃ
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150
http://WWW.POLODY.PL

W ofercie:
sprzedaż, wynajem, zamiana
mieszkań

W ofercie:
sprzedaż, wynajem, zamiana
mieszkań

tel. 606 145 257
www.vendo.nieruchomosci.pl

tel. 606 145 257
www.vendo.nieruchomosci.pl

sprzedaż bliźniaków w okolicy
Swarzędza w cenie 285.000 zł
sprzedaż bliźniaków w okolicy
Swarzędza w cenie 285.000 zł

Jubileuszowy festyn na Chrobrego

Osiedlom strzeliło 40 lat! 
Nie srebrny, nie zło-

ty, ale rubinowy jubileusz 
świętowali mieszkańcy 
osiedla Bolesława Chro-
brego. Mija bowiem 40 
lat od wprowadzenia się 
mieszkańców do pierw-
szego budynku wzniesio-
nego na Piątkowie przez 
Poznańską Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Jest nim 
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Suchy Las

Hul wiczów 4B

Szk

fryzjer

tel. 509 757 271
tel. 607 577 871

kosmetyka

tel. 510 580 543

www.czuprynka.com

Salon  fryzjersko - kosmetyczny

czuprynka

ul. Hulewiczów 4B,
60-688 Po

CZYNNE OD WTORKU DO SOBOTY

budynek nr 14. Okrą-
głą rubinową rocznicę 
uczczono osiedlowym fe-
stynem, który odbył się 
przy pięknej letniej po-
godzie w drugą sobotę 
września.

W sercu osiedla, pomię-
dzy budynkami stanęła sce-
na oraz liczne kioski i sto-
iska oferujące najróżniejsze 
atrakcje. Szczególnie wie-

le czekało ich na najmłod-
szych uczestników. Były dla 
nich dmuchańce oraz gry i 
zabawy z nagrodami. Spe-
cjalne pokazy przygotowa-
li strażacy oraz członkowie 
klubu modelarstwa lotnicze-
go związanego od wielu lat 
z osiedlem Chrobrego. Du-
że zainteresowanie wzbudził 
konkurs wiedzy o osiedlu.

Natomiast dzieje Piątko-
wa, wsi wymienionej w ak-
cie lokacyjnym miasta Po-
znania z 1253 r., przybliżył 
znany historyk dr Marek 
Rezler, także mieszkaniec 
Piątkowa. Organizatorzy fe-
stynu uhonorowali pierw-
szych mieszkańców budyn-
ku nr 14, którzy się do nie-
go wprowadzili latem 1977 
r. i mieszkają do dzisiaj. 
Pamiątkowe dyplomy i upo-
minki od Michała Tokłowi-
cza, wiceprezesa PSM, ode-
brali Zofia Zacharow, Hen-
ryk Owczarek i Adam Wil-
helmi. Odbyła się wystawa 
fotografii „Osiedlowe foto”.

Dokończenie ze strony 1

Jubileuszowy festyn na Chrobrego

Osiedlom strzeliło 40 lat! 

Na scenie zaprezentowa-
ły się grupy wokalne i ta-
neczne, a gwiazdą był znany 
aktor Andrzej Grabowski, 
który dowiódł że potrafi być 
nie tylko Ferdkiem Kiep-
skim. Wspólną jubileuszo-
wą zabawę zakończyła po-
tańcówka pomiędzy budyn-
kami i pod gwiazdami. (i)

Fot. – Karolina Milewska
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

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. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Maciej Górecki 

rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 6244)
świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości

Poznań i okolice - działki, domy, mieszkania

Piątkowo i Winogrady - rabat 20%  
tel. 506-930-922

Szeroki asortyment 
wkładek do obuwia

 – Ortopedyczne 
 – Płaskostopie podłużne i poprzeczne
  – Haluksy – Ostrogi – Palce młotkowate
   – Przeciążenie ścięgna Achillesa 
    – Wełna owcza 
     – na Alu – na Filcu – Filc Naturalny – Polar 
      – Filc z Jeżyk – Termiczna – Skóra licowa 
       – Skóra na Alu – Kokos+ Frota – Profilowana 
– Dziecięca różne rodzaje
 – Zapachowa – Aroma fresz – Aroma sport 
  – Skóra z profilem
   – Hamulec stopy – Antypoślizgowa – Lateksowa 
    – Antybakteryjna – Przeciwpotna – Higieniczna 
     – Żelująca – Korkowa – Wojskowa (plastik)
– Zapiętki – Podpiętki – Półwkładki – Paski żelowe 
 – Płatki silikonowe – Kliny – Separatory żelowe

Ponadto Preparaty Obuwnicze
– Pasty kolorowe 
 – Czyściki 
  – Sznurowadła bardzo duży wybór 
    – Impregnaty 
     – Rozciągacz do skóry
      – Prawidła łyżki 
       – Szczotki 
        – Mazaki

Sklep czynny 
od Pon. do Pt. od 8 do 18, 

sobota od 9 do 17, 
Os. Bolesława Śmiałego, ul Wachowiaka 15
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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

AEROBIK 
i GIMNASTYKA

Dla kobiet 
w każdym wieku!
Centrum Kultury 

Dąbrówka
Wtorki Godz. 18-19
Zapisy: 600 941 898

 Będzie się działo w KORONIE

Poznańska Policja ostrzega

Seniorze, seniorko!

W związku z powta-
rzającymi się przypadka-
mi oszustw, których ofia-
rami stają się osoby star-
sze, samotnie zamieszku-
jące, apelujemy do Pań-
stwa o zdrowy rozsądek 
w kontaktach z osobami 
telefonującymi do Was 
lub pukającymi do drzwi 
Waszych mieszkań.

Oszuści wchodzą do 
Państwa mieszkań pod 
różnymi pretekstami, np. 
z prośbą o wodę, z ofer-
tą sprzedaży artykułów 
przemysłowych, powołu-
ją się na pracowników 
administracji, przedsta-
wicieli różnych służb, 
urzędników, przedsta-
wiając się jako np. listo-
nosz, policjant, pracow-
nik: ZUS, pomocy spo-
łecznej, pogotowia ra-
tunkowego, gazowni, za-
kładu energetycznego al-
bo innych instytucji. Po-
wszechnym przykładem 
tego typu przestępstw są 
oszustwa lub kradzieże 
na tzw. „legendę”.

Pamiętajcie Państwo, 
że oszuści są bezwzględ-
ni – umiejętnie manipulu-
ją rozmową, tak aby uzy-
skać jak najwięcej infor-
macji, po czym doprowa-
dzają do przypadków po-
dejmowania z kont zgro-
madzonych oszczędności, 
nierzadko zaciągania kre-
dytów.

Seniorzy, którzy nie są 
świadomi sytuacji, w ja-
kiej się znajdują, słysząc 
przez telefon, że czeka 
ich lub osobę im bliską 
jakieś niebezpieczeństwo, 
lub że mogą stracić wszyst-
kie oszczędności życia ze 
względu na awarię zabez-
pieczeń bankowych, bez-
względnie i bez zastano-
wienia podejmują pienią-
dze z banku i pozostawia-
ją je w miejscu wyznaczo-
nym i wskazanym przez 

oszusta. Najczęściej są to 
miejsca np. śmietniki, kon-
tenery, ławki w parku czy 
też pojazdy samochodowe. 
Seniorzy myślą, że pienią-
dze trafią do bezpiecznego 
policyjnego depozytu. Ale 
tutaj kontakt się urywa…

Co należy zrobić aby 
nie stać się ofiarą oszu-
sta?

Jeżeli zgłosi się do Pań-
stwa osoba, osobiście lub 
telefonicznie, która będzie 
chciała żebyście przekaza-
li jej gotówkę, bądź inne 
drogocenne przedmioty, 
możecie przypuszczać, że 
jest to próba oszustwa, po-
nieważ żadna służba, któ-
ra zajmuje się ściganiem 
przestępczości, nie może 
żądać od Państwa odda-
nia wartościowych rzeczy.

Przypominamy, że nie-
umundurowany policjant 

na Waszą prośbę musi oka-
zać legitymację służbową. 
Zawsze sprawdzajcie Pań-
stwo wiarygodność osób 
kontaktujących się w spra-
wie przekazania gotówki, 
dzwońcie do krewnych i 
weryfikujcie te informacje. 
W sytuacji, gdy osoba, któ-
ra się z Wami skontaktuje, 
staje się natarczywa, na-
tychmiast należy zadzwo-
nić na Policję lub zaalar-
mować otoczenie.

We wszystkich przypad-
kach, które wydają się po-
dejrzane, należy kontak-
tować się z Policją, dzwo-
niąc na numer alarmowy 
997 lub 112 (z telefonu 
komórkowego) i przekazu-
jąc jak najwięcej zapamię-
tanych szczegółów, np. 
wygląd nieznajomej oso-
by, numer rejestracyj-
ny i markę samochodu, 
którym przyjechała, a 
w przypadku rozmowy 
telefonicznej – numer z 
wyświetlacza telefonu, 
datę i godzinę rozmowy.

Poznańscy policjanci

26 września 2017 roku o 
godzinie 18 rozpoczną się cha-
rytatywne zajęcia fitness lati-
no. Motywem przewodnim bę-
dzie DZIKI ZACHÓD (mile wi-
dziane przebranie!). Potrzeb-
ne dzieciom artykuły zostaną 
przekazane do Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Stem-
plewie. Zajęcia będą prowa-
dzone przez Justynę Kucner 
(Happy Fit).

Październik 2017
ZAJĘCIA STAŁE rozpoczną 
się 2. 10. 2017 r.

Poniedziałek (2, 9, 16, 23, 30)
10.00 – 11.00 – gimnasty-

ka rozciągająca
11.00 – 12.00 – biblioteka
11.00 – 12.00 – dyżur ra-

dy klubu
14.00 – 14.50 – język an-

gielski dla dorosłych – grupa 
I (podstawowa)

15.00 – 15.50 - język angiel-
ski dla dzieci (klasa IV szkoły 
podstawowej)
Wtorek (3, 10, 17, 24, 31)

12.00 – 14.00 - gry plan-
szowe (duża sala)

15.00 – 17.30 – spotkania, 
prelekcje, wykłady – zaprosze-
ni goście

18.00 – 19.30 – fitness 
latino
Środa (4, 11, 18, 25)

10.00 – 14.00 – kółko 
brydżowe (kawiarenka)

15.00 – 15.50 – język an-
gielski dla dorosłych, gr. II 
(średniozaawansowana)

16.00 – 16.50 – język an-
gielski dla dzieci (klasa V szko-
ły podstawowej)

17.00 – 20.00 – potańców-
ki (2 razy w miesiącu)

17.00 – 20.00 – teatr klu-
bowy dla dorosłych – próby 
(2 razy w miesiącu) prowadzi 
Irena Górna
Czwartek (5, 12, 19, 26)

11.00 – 13.00 – gry plan-
szowe – turnieje

15.00 – 15.50 – język an-

gielski dla dzieci (klasa VI 
szkoły podstawowej)

16.30 – 18.30 – zespół 
wokalny

16.30 – 18.30 – kółko pla-
styczne
Piątek (6, 13, 20, 27)

10.00 – 11.00 – gimnasty-
ka rozciągająca

11.00 – 13.00 – kółko 
kulinarne 

11.00 – 13.00 – kółko „Ko-
ralik”

11.00 – 12.45 – język an-
gielski dla dorosłych, grupa III 
(zaawansowana)

11.00 – 13.00 – kółko „Szy-
dełko”

11.00 – 13.00 – biblioteka
11.00 – 13.30 – kółko de-

coupage
12.00 – 14.30 – kółko 

turystyczne
ZAJECIA DODATKOWE

7 października, godz. 18 
–24 – zabawa „Pożegnanie 
lata”
19 października, godz. 17 
– koncert zespołu wokalnego 
„Korona” z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Seniora
27 października – wyjazd 
na zaproszenie do Stemplewa 
– obchody XXX-lecia Ośrodka

Klub Korona będzie rów-
nież organizował imprezy oka-
zjonalne dla dzieci i młodzieży.
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Z KOiR w historię osiedli 

Piątkowo na fotografiach sprzed lat
Pierwsze spółdzielcze budynki 

na Piątkowie mają już 40 lat. Latem 
1977 r., gdy wprowadzali się do nich 
pierwsi lokatorzy, PRL był w roz-
kwicie. Dostępna była już coca-cola 
i kolorowe telewizory, ale nadawa-
no ledwo dwa programy telewizyj-
ne i niewiele więcej radiowych. Ga-
leria kojarzyła się tylko z wystawa-
mi i obrazami, a nie handlem i bu-
tikami. Nie było marketów, pizzy i 
burgerów. O komputerach, interne-
cie, telefonach komórkowych czy cy-
frowych aparatach fotograficznych 
nikt jeszcze nie słyszał. 

Przy okazji rocznicowych obcho-
dów wprowadzenia się pierwszych lo-
katorów do spółdzielczych budynków 
na Piątkowie, które wyrastały niemal 
w szczerym polu, pojawiły się głosy, że 

warto byłoby zachować pamiątki z tam-
tych pionierskich czasów. Na pewno w 
domowych szufladach zachowały się 
czarnobiałe fotografie z utrwalonymi 
miejscami i sytuacjami, które przemi-
nęły, a są przecież ważne dla Piątkowa 
i jego obecnych mieszkańców. Dlatego 
w ramach działań Klubu Odkrywców 
i Reporterów zdecydowaliśmy podjąć 
akcję szukania i ratowania fotografii 
i wszelakich dokumentów przedsta-
wiających przemiany zachodzące przez 
minione 40 lat na Piątkowie. Apelu-
jemy do wszystkich mieszkańców po-
siadających zdjęcia z tamtych pierw-
szych lat o ich zeskanowanie i przesła-
nie lub o kontakt mailowy z redakcją 
echopiatkowa@o2.pl

Do zrealizowania planów urządze-
nia muzeum Piątkowa w jednej z wież 

RTV droga daleka, ale dobrym wstę-
pem do nich będzie właśnie gromadze-
nie materiałów fotograficznych z pierw-
szych lat spółdzielczych osiedli. Będą 
one prezentowane na stronie interne-
towej oraz łamach „Echa Piątkowa” 
a także na wystawie i w publikacjach. 
Osoby, które podzielą się z nami fo-
tografiami i wspomnieniami z pierw-
szych lat na Piątkowie, uhonorujemy 
albumami prezentującymi współczesne 
oblicze tej dynamicznie się rozwijającej 
dzielnicy Poznania.

Do udziału w odkrywaniu fotogra-
ficznych początków spółdzielczych osie-
dli zachęcamy zwłaszcza młodych re-
daktorów ze szkolnych gazetek. Po-
znawanie i opisywanie przeszłości swe-
go osiedla, budynku czy szkoły będzie 
wspaniałą i owocną przygodą. (i)

Trudno uwierzyć w 40 lat 

Od pionierskich czasów do wygód

Pierwszym miesz-
kańcom spółdzielczych 
budynków na Piątko-
wie trudno uwierzyć, że 
minęło już 40 lat od 
chwili, gdy wprowadza-
li się do pachnących far-
bą i betonem nowych 
mieszkań. Powróćmy 
jednak pamięcią do tam-
 tych pionierskich lat, gdy 
Piątkowo i wszystko wo-
koło wyglądało zupełnie 
inaczej.

- Na własne mieszka-
nie czekaliśmy w spółdziel-
czej kolejce chyba z osiem 
lat. Mogliśmy dostać na 
Winogradach, ale wybraliś-
my Piątkowo, gdyż bardziej 
spodobał się nam układ 
mieszkania. Rzeczywiście, 
jest ono ładne i wygodne. 
Gdy się do niego wprowa-
dzaliśmy, to stał jeden budy-
nek, a wokół pusto. Ani ulic, 
chodników, sklepów czy ko-
munikacji. Na szczęście mie-

liśmy samochód, ale i tak z 
dojazdami, z zakupami i w 
ogóle ze wszystkim było cięż-
ko. Dopiero po roku pojawił 
się pierwszy sklepik spożyw-
czy. W pobliżu stawianych 
kolejnych bloków wciąż ujeż-
dżały koparki i ciężarówki. 
Warunki były iście traper-
skie, tym bardziej że tuż za 
placem budowy rozciągały 
się pola. Pamiętam pasące 
się krowy i owce. Zmiany 
następowały i dzisiaj osie-

dle zapewnia wszelkie wygo-
dy. Są sklepy, przychodnie, 
apteki i sprawna komuni-
kacja. Wszystko pod ręką i 
prawie żadnych kłopotów z 
naprawami, remontami czy 
odśnieżaniem, bo to na gło-
wie administracji osiedla. 
Dlatego, chociaż mamy dom 
na wsi, nie zamierzamy się 
wyprowadzać z osiedla. Po-
zostaniemy na Piątkowie – 
mówi Zofia Zacharow, jed-
na z pierwszych mieszkanek 
budynku nr 14 na osiedlu 
Bolesława Chrobrego.

– My wprowadziliśmy 
się do niego nawet miesiąc 
wcześniej przed oficjalnym 
przekazaniem. Po kilku la-
tach pomieszkiwania kątem 
nie mogliśmy się doczekać, 
żeby wreszcie być na swo-
im. Ówczesne władze spół-
dzielni poszły nam na rękę 
i nieoficjalnie dostaliśmy 
klucze, chociaż w mieszka-
niu i na klatce schodowej 
uwijały się jeszcze ekipy bu-
dowlane. Ale my już miesz-
kaliśmy – wspomina Kazi-
miera Wilhelmi.

– Pożytek z naszych sta-
rań o jak najszybszą przepro-
wadzkę był taki, że mogliśmy 
wybrać sobie piętro, na któ-
rym chcemy mieszkać. Żo-
nie było obojętne, chciała się 
tylko jak najszybciej wpro-
wadzić, ale ja zabiegałem o 

Mieszkańcy „czternastki”  Fot. – Karolina Milewska
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Trudno uwierzyć w 40 lat 

Od pionierskich czasów do wygód
parter. Dostaliśmy piękne 
64-metrowe mieszkanie na 
parterze i dzisiaj, ponieważ 
mamy już swoje lata, bardzo 
doceniamy, że nie musimy 
chodzić po schodach – do-
daje Adam Wilhelmi.

- Gdy się przeprowadza-
liśmy latem 1977 roku, to 
wówczas całe Piątkowo to 
był jeden budynek i szcze-
re pole. Najtrudniej było 
z dojazdami. Nie kursowa-
ły autobusy, nie było chod-
ników, jedynie poukładane 
przez budowlańców betono-
we płyty. Ile ja się po nich 
wózkiem z dziećmi najeździ-
łam, a trzeba było chodzić 
aż na pętlę tramwajową na 
Winiary. Dopiero po około 
roku pojawił się autobus li-
nii 85. Dla mnie to było jak 
zbawienie. Wreszcie można 

było jakoś po ludzku doje-
chać do pracy i do śródmie-
ścia. W tych pionierskich 
czasach nie było łatwo, ale 
sąsiedzi byli sobie bardzo 
życzliwi. Pomagało się so-
bie wzajemnie, pożyczało 
jak czegoś zabrakło, a kupić 
nie było gdzie. Nasze dzie-
ci biegały na okrągło całymi 
watahami pomiędzy budyn-
kami. Nie było takich pięk-
nych placów i boisk, ale by-
ła radość i zabawa – wspo-
minają państwo Wilhelmi.

W swoim mieszkaniu 
przeżyli wiele miłych chwil. 
Wychowali w nim dwoje 
dzieci, a teraz często gosz-
czą w nim wnuków, które z 
ciekawością, ale i niedowie-
rzaniem słuchają opowieści, 
jak to niegdyś na Piątkowie 
było. A działo się przecież 
sporo, zwłaszcza przy oka-

zji spotkań i uroczystości 
rodzinnych, w których nie-
zwykłym gościem był słyn-
ny aktor Roman Wilhelmi, 
starszy brat pana Adama.

- Bywał u nas często, 
uwielbiał przygotowywane 
przez żonę gołąbki, nazywa-
ne kapuśniaczkami. W tym 
pokoju hulał i tańczył pod-
czas wesela naszej córki, a 
na komunii syna, to wszy-
scy się za nim oglądali w ko-
ściele. Niekiedy lubił pospa-
cerować po osiedlu, po par-
kowych alejkach, zwłaszcza 
gdy uczył się kolejnej roli. 
To był wspaniały człowiek, 
miał wielki talent, ale też 
i wielką poznańską praco-
witość. Potrafił godzinami 
pracować, uczyć się i dosko-
nalić aktorskie umiejętności 
– wspomina go brat.

- Przeżyliśmy na Piątko-

wie udanych 40 lat. Osiedle 
zmieniało się i piękniało na 
naszych oczach. Jednak naj-
ważniejsze w wielorodzin-
nych budynkach, to trafić 
na dobrych sąsiadów i my 
takie szczęście mieliśmy i 
mamy. Bo chociaż trochę 
lokatorów przez te lata się 
pozmieniało, to jednak na-
dal mieszka się nam wygod-
nie i spokojnie– opowiada 
pani Kazimiera. A proble-
my? Oczywiście, można po-
narzekać na koszty, że nie-
stety wciąż rosną. No i mo-
że warto byłoby pomyśleć 
o urządzeniu przy budyn-
ku jakiegoś miejsca na ro-
wery. Bo jest ich coraz wię-
cej. Przede wszystkim jed-
nak należy sobie życzyć ko-
lejnych równie udanych 40, 
a może nawet 100 lat na 
piękniejącym Piątkowie. (i)

Dokończenie ze strony 5

  

Drugie miejsce  w Memoriale

Na Piątkowie po raz 
XI odbył się Międzyna-
rodowy Turniej Zapaśni-
czy Memoriał Józefa Mo-
czyńskiego.

To właśnie z inicjatywy 
Józefa Moczyńskiego zosta-
ła utworzona Sekcja Zapaś-
nicza przy Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, która 

w roku 1986 została przemia-
nowana na Klub Sportowy 
„Sobieski Poznań”.

Na matach Klubu Spor-
towego Sobieski Poznań sta-

wiło się 115 zapaśników 
z Niemiec, Litwy, Łotwy i 
Ukrainy oraz z dziesięciu 
klubów z całej Polski. Sil-
na obsada międzynarodo-
wa, jak i obecność najsil-
niejszych zawodników z na-
szego kraju, powoduje że 
turniej ma co raz większą 
rangę.

Patronat nad impre-
zą objęła Poznańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, któ-
ra ufundowała pamiątkowe 
medale i puchary.

KS Sobieski Poznań w 
klasyfikacji drużynowej mu-
siał uznać wyższość klub 
Agros Żary i zajął drugie 
miejsce.

Andrzej Słabęcki
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Aktywne lato na Piątkowie 

Sekcja Sportu i Re-
kreacji Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
dla dzieci i młodzieży 
mieszkających na Piąt-
kowie zorganizowała za-
jęcia sportowe pod ha-
słem „SPORTOWE LA-
TO Z PSM 2017”.

Zajęcia, o czym pisali-
śmy, odbywały się codzien-

nie od poniedziałku do piąt-
ku w obiektach szkolnych w 
Gimnazjum nr 12 na os. Ste-
fana Batorego, na kortach 
tenisowych na os. Jana III 
Sobieskiego (szkółka teni-
sa ziemnego) oraz w Klu-
bie Sportowym SOBIESKI 
Poznań. Dzieci rywalizowa-
ły ze sobą w rozmaitych 
grach zespołowych, które 

odbywały się na powietrzu 
lub w przypadku braku po-
gody w sali sportowej Gim-
nazjum nr 12.

Oprócz zajęć na Piątko-
wie wszystkie chętne dzieci 
uczestniczyły w zabawach re-
kreacyjnych na piasku zorga-
nizowanych w hali Między-
narodowych Targów Poznań-
skich oraz na nowo powsta-
łej „Wartostradzie”, gdzie 
jeździły na rolkach i desko-
rolkach. Zorganizowano tak-
że wyjazdy na Termy Mal-
tańskie, Malta Ski (pontony 

i karuzela) oraz wycieczkę 
do Centrum Zaawansowa-
nych Technologii na Mora-
sku. Uczestnicy letnich ferii 
brali udział w festynie ro-
dzinnym „Bezpieczne Waka-
cje” nad jeziorem w Kiekrzu, 
podczas którego największą 
atrakcją były przejażdżki ło-
dzią ratunkową prowadzo-
ną przez ratowników me-
dycznych. Wszystkie zajęcia 
odbywały się pod czujnym 
okiem trenerów osiedlowych 
i instruktorów.

Robert Halaburda
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KALENDARIUM PSM 
 2 października -  dyżur członków Rady Nadzorczej

 3 października -  Komisja Rewizyjna RN

 5 października  -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 
RN

19 października -  zebranie Rady Nadzorczej

24 października -  Komisja ds. aktów prawnych

Dokończenie na stronie 9

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Nowelizacja ustawy 

weszła do Spółdzielni

W związku z wejściem 
w życie od 9 września no-
welizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkanio-
wych, prezes Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, Krzysztof Wi-
niarz, poprosił o zdjęcie 
z porządku obrad dwóch 
punktów: w sprawach po-
zbawienia członkostwa w 
PSM osób zalegających z 
płaceniem czynszu oraz 
uchylających wcześniej-
sze uchwały wyklucze-
niowe. Obecnie o wykre-
śleniu z listy członków 
decydować będzie fakt 
zbycia mieszkania.

Informacja radczyni 
prawnej, która odczytała 
odpowiednie zapisy obowią-
zującej ustawy, wywołała 
blisko godzinną dyskusję 
na temat tego, w jaki spo-
sób przymuszać niepłacą-
cych czynszu do wypełnia-
nia tego obowiązku. Jedy-
nym wyjściem będzie nie-
zwłoczne podawanie dłużni-
ków do sądu. Inna sprawa, 
czy sądy będą szybko rozpa-
trywały pozwy, bo być może 
zostaną nimi zasypane. Py-
tań dotyczących nowej usta-
wy było więcej. W razie nie-
zgodności ze statutem zapi-
sy ustawy będą miały pierw-
szeństwo. W ciągu 12 mie-

sięcy powinien zostać zresz-
tą zostać uchwalony nowy 
statut w każdej ze spółdziel-
ni. Dyskusja więc dopiero 
się rozpoczyna, a już wiado-
mo, że niektóre zapisy zmie-
nią dotychczasowe zwyczaje 
i procedury.

Tradycyjnie przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił wyniki anali-
zy ekonomicznej Spółdziel-
ni za siedem miesięcy tego 
roku. Wyniki eksploatacji 
podstawowej w gospodarce 
zasobami mieszkaniowymi 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie, jedynie na osie-
dlu Stefana Batorego wynik 
był ujemny, ale zapewniono 
że to przejściowa sytuacja. 
Dodatnie były również salda 
na gazie, łącznie z rozlicze-
niami międzyokresowymi. 
Dodatnie były salda rozli-
czeń zimnej wody, za wyjąt-
kiem osiedli Stefana Bato-
rego, Władysława Jagiełły i 
Zygmunta Starego. Wszyst-
kie osiedla posiadały środ-
ki na funduszach remonto-
wych. Wyjątkiem był budy-
nek przy ul. Grobla, gdzie 
wykonano malowanie kla-
tek schodowych i piwnic za 
kwotę blisko 59 tys. zł.

Członkowie Rady przy-
jęli na koniec uchwałę w 
sprawie korekty odpisu na 

fundusz remontowy nieru-
chomości ul. Grobla 13 z 
dniem 1 stycznia 2018 r. 
Zamiast dotychczasowego 
2,15 zł na metr kwadratowy 
powierzchni użytkowej lo-
kali miesięcznie, obowiązy-
wać będzie stawka 2,65 zł.

Spośród siedmiu ofert, 
jakie wpłynęły do PSM, Ra-
da Nadzorcza wybrała fir-
mę uprawnioną do badania 
sprawozdania finansowego 
w latach 2017 i 2018, bę-
dzie nią Przedsiębiorstwo 
Usługowe Ekspertyz i Do-
radztwa Finansowo-Księgo-
wego „FIN – RACH” Spół-
ka z o.o. z Piły.

Rada Nadzorcza PSM 
podjęła następnie kilka 
uchwał o udzieleniu osie-
dlom pożyczek zwrotnych 
z scentralizowanego fun-
duszu remontowego PSM. 

Osiedle Stefana Batorego 
otrzyma 950 900 zł na opła-
cenie w 2018 r. wymiany po-
dzielników i ciepłomierzy. 
Osiedla Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego 670 
tysięcy zł na sfinansowanie 
naprawy elewacji budynków 
7 i 8 na osiedlu Władysła-
wa Jagiełły. Osiedla Bole-
sława Chrobrego i Jana III 
Sobieskiego po pół miliona 
złotych na sfinansowanie 
przedsięwzięć objętych za-
leceniami Państwowej Stra-
ży Pożarnej, czyli przystoso-
wania budynków do obowią-
zujących przepisów p.poż.

Kilku członków Rady 
Nadzorczej wizytowało klu-
by działające na Winogra-
dach. Spodobała im się 
działalność stowarzysze-
nia, które pozyskuje z róż-
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Najstarsze budynki a 
wraz nimi cała infra-
struktura techniczna na 
osiedlu Bolesława Chro-
brego mają już czter-
dzieści lat i wymagają 
nieustannych remontów 
oraz przedsięwzięć mo-
dernizacyjnych. Takich 
działań związanych z 
wymianą odcinków sie-
ci kanalizacyjnych i wo-
dociągowych oraz insta-
lacji gazowych czy elek-
trycznych jest prowa-
dzonych wiele. Nie są 
to spektakularne przed-
sięwzięcia, ale to właś-
nie one mają decydujący 
wpływ na warunki życia 
mieszkańców.

– Większość zadań 
związanych z utrzymaniem 
sprawności sieci spoczy-
wa na firmach dostarcza-
jących poszczególne me-
dia, jednak za wiele ele-
mentów odpowiada spół-
dzielnia. Szczególnie daje 
się nam we znaki ulegają-
ca częstym awariom kana-
lizacja. Rury mające kilka-
dziesiąt lat często się za-
tykają, atakuje je rdza, a 
także korzenie różnych ro-
ślin, które potrafią je po-
zarastać. Takich rurocią-
gów są na osiedlu kilome-
try, pracy z ich wymianą i 
usuwaniem nagłych awarii 
mamy więc sporo – mówi 
Stanisław Guzikowski, za-
stępca kierownika Admini-
stracji Osiedla Bolesława 
Chrobrego.

Równolegle z remonta-
mi podziemnych sieci pro-

wadzone są znacznie bar-
dziej widowiskowe termo-
modernizacje. Zakończono 
docieplanie budynku nr 
40 wraz z wymianą loggi. 
Trwa remont elewacji bu-
dynku nr 11, a wkrótce roz-
pocznie się termomoderni-
zacja budynku nr 39. Ozna-
cza to, że realizowany od 
kilkunastu lat program do-
cieplania kolejnych budyn-
ków zbliża się do finału. Do 
przeprowadzenia termomo-
dernizacji pozostaną jesz-
cze dwa budynki 12 A i B.

Coraz więcej uwagi wy-
magają jednak dachy, któ-
rym też się daje we znaki 
upływ czasu. W tym roku 
odnowiono je na pawilonie 
101 oraz budynkach 18 i 
20. Ale prawdziwym wy-
zwaniem dla administracji 
jest modernizacja dźwigów 
osobowych w wysokich bu-
dynkach, które muszą być 
dostosowane do obecnych 
wymogów bezpieczeństwa. 
W tym roku udało się wy-
mienić cztery windy w bu-
dynku 17 F. Nowe urządze-
nia zapewniają wygodę i 
bezpieczeństwo. Użytkow-
nikom nie grozi już zatrzy-
manie windy między pię-
trami. Choć wymiana dźwi-
gów jest kosztowna, to bę-
dzie prowadzona systema-
tycznie w kolejnych wie-
żowcach.

Miłośników aktywnego 
wypoczynku ucieszyło od-
danie kompleksu sportowe-
go przy budynku 28. Obok 
odnowionych boisk stanęły 
także specjalistyczne urzą-

dzenia do ćwiczeń fizycz-
nych. Korzystają z nich ju-
niorzy i seniorzy.

Zadbane tereny zielone 
są chlubą osiedla. Na Chro-
brego zajmują one znacz-
ny obszar, w sumie ponad 
30 ha. W tym roku desz-
czowa aura sprawiła, że 
trawa rosła obficie i wy-
magała częstego koszenia. 
Z odbiorem zielonej ma-
sy przez jednostki Związ-
ku Międzygminnego Go-
spodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej są jed-
nak problemy i administra-
cja na koszt osiedla musi 
ją wywozić do kompostow-
ni. Podobnie jest zresztą 
z odbiorem przez GOAP 
odpadów wielkogabaryto-
wych, czyli starych mebli 
i innych zbędnych urzą-
dzeń nagminnie wyrzuca-
nych przez mieszkańców 
do altanek śmieciowych. 
GOAP wywozi je zdecy-
dowanie za rzadko i ko-
nieczność ich uprzątnię-
cia spada na administra-
cję osiedla. Rozwiązanie 
tego problemu może na-
stąpi w przyszłym roku, 
gdy GOAP wywozić będzie 
te odpady co miesiąc . Po-
jawia się natomiast kolej-
na niewiadoma związana z 
ustawowym obowiązkiem 
wprowadzenia od nowego 
roku pojemników na odpa-
dy biodegradowalne. GO-
AP przerzucił ten obowią-
zek na właścicieli i admini-
stratorów budynków, czyli 
spółdzielnie. Protesty spół-
dzielców i zebranie ponad 

70 tysięcy podpisów na nie-
wiele się zdały i spółdziel-
nie będą najprawdopodob-
niej musiały ponieść kosz-
ty związane z zakupem i 
utrzymaniem w czystości 
pojemników na bioodpady.

W altankach, z których 
kilka m.in. przy budynkach 
25, 27 i 37 zostało niedaw-
no zadaszonych, pojawi się 
więc wkrótce kolejny spe-
cjalistyczny pojemnik. Czy 
wszyscy mieszkańcy będą 
jednak z niego korzysta-
li i właściwie segregowali 
odpady? Można w to wąt-
pić, natomiast pewne jest, 
że nie zmniejszy się ogól-
na ilość odpadów, chociaż 
na osiedlu systematycznie 
zmniejsza się liczba osób 
zadeklarowanych do wno-
szenia opłat za ich od-
biór. Spółdzielnia nie ma 
możliwości weryfikowania 
danych podawanych przez 
mieszkańców. Tymczasem 
można mieć przypuszcze-
nia graniczące z pewno-
ścią, że w wielu lokalach, 
zwłaszcza wynajmowanych 
studentom czy pracowni-
kom, przebywa więcej osób 
niż wynika ze złożonych de-
klaracji.

– Takich i podobnych 
kwestii wartych omówienia 
jest wiele i dlatego organi-
zujemy trzecie spotkanie 
z mieszkańcami, 27 wrze-
śnia w auli Liceum Ogólno-
kształcącego nr XV – mówi 
Jerzy Czapczyk, kierownik 
Administracji Osiedla Bole-
sława Chrobrego. (i)

  

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

„Czterdziestolatek” docieplany i odnawiany

Dokończenie ze strony 8

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Nowelizacja ustawy 

weszła do Spółdzielni
nych źródeł środki na dzia-
łalność społeczno-kultural-
ną, edukacyjną i sportową, 
głównie dla dzieci, senio-
rów i osób w trudnej sytu-
acji. Chcieliby powołać po-
dobne stowarzyszenie na 
terenie Piątkowa. Prezes 
życzył członkom stowarzy-
szenia powodzenia, zade-
klarował że użyczy nieod-
płatnie lokalu na spotkanie 
założycielskie.

Mariusz Talaśka przed-
stawił informację na temat 
postępu rozmów z Eneą 
 w sprawie fotowoltaiki na 
osiedlu Bolesława Śmiałe-
go. Enea Serwis wykona 
na osiedlu bezpłatny audyt, 
który wskaże budynki, gdzie 
można by zainstalować urzą-
dzenia fotowoltaiczne, oceni 
koszty montażu, i serwisu, 
opłacalność przedsięwzięcia, 
zwrot z inwestycji, wartość 
dofinansowania. Mając te 

dane, podjęta zostanie de-
cyzja o tym, czy spróbować 

obniżyć koszty utrzymania 
nieruchomości. (big)



10  ECHO 10/267 (XX)

Nocne w Owińskach bez rewelacji

Zachęceni niedawny-
mi sukcesami kolegów 
Roberta i Mirka na tym 
łowisku, przystąpiliśmy 
do kolejnych zawodów 
towarzyskich, tym razem 
nocnych. Stawy w Owiń-
skach to łowisko Sto-
warzyszenia rozwoju re-

kreacji i ochrony środo-
wiska z Czerwonaka. A 
sukcesy, przypomnijmy, 
to karaś 57 cm i 4,3 kg 
oraz karp 7,5 kg i 72 cm.

Nad wodą stawiło się 
26 wędkarzy (w tym jedna 
wędkarka) oraz dwoje gości. 
Każdy marzył o powtórze-

niu wyników kolegów. Nie-
stety, rzeczywistość okazała 
się brutalna. Mimo całonoc-
nego czuwania nad wędka-
mi, dość dobrej pogody (nie 
padało) i smakowitych posił-
ków regeneracyjnych (kieł-
baski z grilla, fasolka po bre-
tońsku itp.), szału nie było. 

Największą rybą zawodów 
okazał się leszcz – 36 cm – 
złowiony przez Macieja, ps. 
„Serduszko”. Owszem, zło-
wiono też inne ciekawe, cho-
ciaż niewymiarowe ryby, np. 
Dominik Winkel – szczupa-
ka 48 cm, a Danuta Maik 
– suma 34 cm. Gieniu Szaj 
chwalił się natomiast pięk-
nym 32-centymetrowym oko-
niem. Jednakże przeważały 
drobne leszcze i płotki.

Końcowe wyniki noc-
nych zmagań przedstawia-
ją się następująco: pierwsze 
miejsce zajął Paweł Stype-
rek (3541 pkt.), drugie Ma-
ciej Wojtyniak (2812 pkt.), 
a trzecie Ryszard Styperek 
(2340 pkt.).

Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc, a także łowca 
największej ryby, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i pu-
chary ufundowane tym ra-
zem przez Kierownika Ad-
ministracji Osiedli Włady-
sława Jagiełły i Zygmunta 
Starego.

Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Tabela po meczach rozegranych  17. 9. 2017 r.
GRUPA OPEN 

Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo

1 CZERWONE DIABŁY 17 45 112 39 73
2 BALBINA 17 43 72 19 53
3 ZESPÓŁ 

NIESPOKOJNYCH NÓG
16 42 76 20 56

4 FC NOWA WIEŚ 16 40 79 34 45
5 FLORIAN 17 37 58 38 20
6 AKADEMIA SPAWANIA 16 36 65 34 31
7 NDW POZNAŃ 16 31 56 25 31
8 EVERYBODY 

WINOGRADY
17 31 69 45 24 1wo

9 LEWOPRAWO 16 30 60 34 26 1wo
10 MIDAS POZNAŃ 15 29 55 37 18 1wo
11 EJBRY Z FYRTLA 16 27 64 30 34 1wo
12 RED DEVILS 17 24 48 49 -1
13 BONSAI 16 23 43 53 -10
14 PI - KO TEAM 17 22 55 55 0
15 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 16 17 48 62 -14
16 STS  POZNAŃ 16 13 47 63 -16 1wo
17 MCK  BZWBK 17 11 38 84 -46 1wo
18 TG SOKÓŁ WINIARY 

POZNAŃ
16 4 33 91 -58 2wo

19 REMONTADA 21 8 35 82 -47 11wo
20 RAPTORIUS INTER CLUB 21 -1 24 90 -66 11wo
21 KS CAMPIONI 21 -2 22 105 -83 11wo
22 GREEN SQUAD 21 -7 24 94 -70 13wo
23 DZBANY - drużyna wycofana z rozgrywek
24 PRIMO - drużyna wycofana z rozgrywek
25 BEZ TALENTU FC - drużyna wycofana z rozgrywek
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Medale dla Sobieskiego 

Bardzo udanie dla Klu-
bu Sportowego „Sobieski” 
Poznań zakończyły się roz-
grywane w Raciborzu Mi-
strzostwa Polski Seniorów 
w Zapasach Styl Klasyczny.

Na matach w sali Rafa-
ko Tadeusz Michalik kat. 
85 kg i Edgar Babayan kat. 
80 kg nie mieli sobie rów-
nych i wygrywając wszyst-
kie walki, zdobyli złote me-
dale w swych kategoriach 
wagowych.

Do finału dotarł rów-
nież Marcin Olejniczak w 
kat. 98 kg, ale w wyrówna-
nym pojedynku przegrał na 
punkty z Radosławem Grzy-
bickim, zdobywając drugie 
miejsce. Trzecie miejsce pa-
dło „łupem” Dominika Si-
kory, który w kategorii 
59 kg w półfinale musiał 
uznać wyższość Przemysła-
wa Piątka z RCSZ OLIM-
PIJCZYK Radom, a już w 
walce o medal brązowy bez 

problemów poradził sobie 
z kolejnym zawodnikiem z 
Radomia.

W klasyfikacji drużyno-
wej KS Sobieski Poznań za-
jął trzecie miejsce, groma-
dząc 182 punkty.

Admin

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

3 X 2017 o godz. 18 (wtorek): Klubowe debiuty: Adam 
Maria Synowiec, Aleksander Talarkiewicz. Omówienie 
– Marek Słomiak.
17 X 2017 o godz. 18 (wtorek): Promocja nowej książki 
Stanisława Chutkowskiego – „Relacje”. Recenzja – Jerzy B. 
Zimny. „Pstryk…” – poetycki debiut Agnieszki W. Pawlak.

Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. 

Prowadzi Jerzy Grupiński

Skatepark zamknięty
Skatepark na osiedlu Bolesława Śmiałego został za-

mknięty. Powodem są uszkodzenia urządzeń, które za-
grażają życiu i zdrowiu użytkowników oraz brak atestu 
bezpieczeństwa na użytkowanie urządzeń. Administracja 
osiedla prosi w związku z tym o niekorzystanie z obiektu 
i urządzeń skateparku. 

„Wakacje z blokami”  
zakończyła „Mama”

Bezpłatny pokaz w Dąbrówce filmu „Mama” w reżyse-
rii Xaviera Dolana zakończył 23 września „Wakacje z blo-
kami”. Odbywający się tego lata na Piątkowie projekt cie-
szył się dużym zainteresowaniem.

Organizowała go Estrada Poznańska, a partnerem by-
ła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Były wspólne se-
anse filmowe, koncerty, potańcówki, Namiot Kultury, któ-
ry szybko stał się miejscem kreatywnych spotkań. Mamy 
nadzieję, że ten projekt społeczno-artystyczny dedykowa-
ny mieszkańcom blokowisk Piątkowa i Winograd kontynu-
owany będzie w kolejnych latach.

Piknik po raz drugi 
Powodzenie osiedlowego pikniku na Sobieskiego, który od-

był się 9 września, spowodowało, że postanowiono pójść za 
ciosem i zorganizować dla mieszkańców piknik w nieco innej 
formule w sobotę 14 października. Tym razem odbędzie się 
on pod znakiem pyry. Nie wiadomo, czy będą pieczone w ogni-
sku ziemniaki, ale ognisko ma być. Oby tylko pogoda dopisała.



12  ECHO 10/267 (XX)

Prosto z miasta 

Kwadratura na 2 i 4 koła
Polska rewolucja śmiecio-

wa kończy się tak, jak więk-
szość światowych rewolucji. 
Miało być pięknie, czysto i 
ekologicznie, a jest gorzej niż 
było. W dodatku wiele wska-
zuje, że to nie koniec i mo-
że się jeszcze bardziej pogor-
szyć. Od nowego roku mają 
bowiem być oddzielnie gro-
madzone odpady biodegrado-
walne. Choć nikt jeszcze nie 
wie jakie i w czym. Na razie 
odpowiadający za wprowa-
dzanie tych zmian Związek 
Międzygminny Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej zajęty jest rozstrzy-
ganiem przetargu na wyłonie-
nie firmy odbierającej odpady 
w kolejnych latach. Oczywi-
ście wybrany zostanie najlep-
szy, choć wcale nie najtańszy 
oferent. Tradycyjnie jest nim 
spółka Remondis, w której 
miasto ma udziały i swoich 
ludzi. Problemów z odpada-
mi, co widać naocznie w prze-
pełnionych osiedlowych altan-
kach, jest coraz więcej. GOAP 
ich rozwiązywanie rozpoczął 
od zwiększenia liczby człon-
ków swego zarządu. Nie moż-

na więc powiedzieć, że GO-
AP nic nie robi. Śmieci pew-
nie od tego nie ubędzie, ale 
przynajmniej dobrych stano-
wisk pracy przybędzie.


Pewien policjant powie-

dział, co trzeba zrobić w 
Poznaniu z rowerzystami, i 
swymi niezbyt parlamentar-
nymi słowami wywołał wielki 
szum. Postępowa i otwarta 
część poznaniaków zaczęła 
w czambuł potępiać stróża 
porządku, który na swe nie-
szczęście powiedział głośno 
to, co myśli wielu mieszkań-
ców miasta. Schlebianie na 
wszelkie sposoby cyklistom i 
opieranie na rowerach całej 
komunikacji miejskiej przy-
biera w Poznaniu rozmiary 
niebezpieczne. Zwłaszcza że 
odbywa się ono głównie w 
sferze słów i mediów. Więk-
szość poznańskich ulic nie 
jest bowiem przystosowana 
do ruchu rowerowego i miej-
scy decydenci niewiele robią, 
by je przystosować. Budowa 
ścieżek rowerowych z trudno 
zrozumiałych powodów idzie 
jak po grudzie. Klasycznym 

przykładem może być uli-
ca Grunwaldzka, na której 
ścieżkę „buduje się” już dłu-
żej niż nastał obecny prezy-
dent miasta, zapalony cykli-
sta. Mimo wielu gromkich 
zapowiedzi nie ma wcale 
pewności, że do końca jego 
kadencji taka kolarska arte-
ria wzdłuż tej ulicy powsta-
nie. W innych częściach mia-
sta jest jeszcze gorzej. Jakieś 
odcinki tras rowerowych po-
jawiają się znikąd i równie 
tajemniczo znikają. Rowerzy-
ści skazani są więc na jaz-
dę normalnymi ulicami lub 
chodnikami, czym denerwu-
ją zarówno zmotoryzowa-
nych, pieszych, jak i niektó-
rych stróżów porządku. Do-
póki więc nie zbuduje się w 
mieście sieci sprawnych i bez-
piecznych tras rowerowych, a 
na to się raczej szybko nie 
zanosi, to postulat pana po-
licjanta, który chciał wyp…., 
to znaczy przenieść wszyst-
kich rowerzystów poza mia-
sto, pozostanie aktualny.


Bardziej jednak prawdo-

podobne jest, że szybciej poza 

śródmieście wyp…., to znaczy 
przeniesieni, zostaną wszy-
scy zmotoryzowani. Rozra-
stająca się strefa ogranicze-
nia prędkości do 30 km oraz 
masowe likwidowanie miejsc 
postojowych na śródmiej-
skich ulicach coraz skutecz-
niej zniechęcają posiadaczy 
aut do poruszania się nimi 
po centrum. Zresztą, z uwa-
gi na kolejną przebudowę ul. 
Św. Marcin i plany zamienie-
nia jej w deptak, jest to już 
dziś praktycznie prawie nie-
możliwe. Jazda śródmiejski-
mi ulicami, pośród licznych 
zakazów, ograniczeń poja-
wiających się i znikających 
ścieżek rowerowych jest wy-
zwaniem ponad siły przecięt-
nego kierowcy. Co mu jednak 
pozostaje w po-wolnym mie-
ście Poznaniu? Do auta się 
go zniechęca, do roweru za-
chęca, ale tylko słowami, a 
w kursowaniu miejskich au-
tobusów i tramwajów trudno 
się rozeznać, choć tablic wy-
świetlających za ile minut nie 
przyjadą na przystankach co-
raz więcej.

WIST

  

Patroni osiedli piątkowskich

Władysław I Łokietek (1260/1261-1333)
3 marca 1260 – 19 stycznia 1261 r. – orientacyjne daty 

urodzenia księcia kujawskiego Władysława, syna Kazimierza 
I kujawskiego i Eufrozyny opolskiej.

21 czerwca 1305) – zgon króla Wacława II Czeskiego.
1 września 1306 – początek rządów, opanowanie Krako-

wa po śmierci Wacława III, a potem Pomorza Gdańskiego.
13 listopada 1308 r. – zagarnięcie Gdańska przez Krzy-

żaków.
1312 – bunt wójta Alberta w Krakowie.
1318 – powołanie inkwizycji na ziemiach polskich.
20 stycznia 1320 r. – koronacja Władysława Łokietka na 

króla Polski w katedrze wawelskiej. Umowna data końca roz-
bicia dzielnicowego.

ok. 1330 r. – wprowadzenie do obiegu pierwszych polskich 
złotych monet – florenów.

27 września 1331 r. – bitwa z Krzyżakami pod Płowcami
2 marca 1333 r. – śmierć króla w Krakowie. Pochówek 

w katedrze wawelskiej, w ziemnym grobie (nie otwieranym 
do dziś).


Wzrostu, rzeczywiście, był miernego. Ale wigoru, zadzier-

żystości i uporu w dążeniu do osiągnięcia celu nigdy mu nie 
brakowało. W swoim długim, jak na średniowiecze, ponad 
siedemdziesięcioletnim życiu chyba nie zaznał chwili spoko-
ju. Był przepędzany i sam przepędzał. Kilkakrotnie zdawało 
się, że swoja kartę i szansę przegrał ostatecznie – ale Łokie-
tek wciąż się odradzał, wciąż znowu stawał na nogi – i ruszał 

do boju. Dążył uparcie do zebrania pod swoją władzą jak naj-
większych obszarów polskich, a z pewnością dopomogło mu 
szczęście. Nie wiadomo, czy gdyby nie doszło do niespodzie-
wanych zgonów kolejnych władców: Leszka Czarnego, Hen-
ryka IV Probusa, Kazimierza II Łęczyckiego, Przemysła II, 
Wacława II i Wacława III, wreszcie Henryka III Głogowczy-
ka, Władysław nie pozostałby do końca życia księciem malut-
kiego Brześcia Kujawskiego.

Za czasów Władysława Łokietka wyjaśniła się sprawa na-
szych stosunków z Zakonem Krzyżackim. Wbrew spotykanym 
opiniom, aż do 1308 roku nasze kontakty z Zakonem były 
poprawne, a i zdarzało się, że byliśmy sojusznikami. Dopiero 
podstępne opanowanie przez Krzyżaków Gdańska i Pomorza 
Gdańskiego dało początek ponad dwu wiekom nieustannych 
konfliktów, nieporozumień i wojen. Po raz pierwszy też, w bi-
twie pod Płowcami (we wrześniu 1331 roku) okazało się, że 
niepokonani dotąd rycerze zakonni też mają chwile słabszej 
„formy” i mogą ponieść porażkę w polu.

Stosunki Władysława Łokietka z Wielkopolską i Pozna-
niem układały się różnie. Pod koniec XIII wieku były to różne 
donacje, m.in. na rzecz katedry poznańskiej, zwolnienie mia-
sta od regulowania cła. Lecz już w 1300 roku rycerstwo wiel-
kopolskie wypowiedziało posłuszeństwo Łokietkowi i poparło 
Wacława II Czeskiego. Jednak 25 kwietnia 1329 roku monar-
cha odwiedził Poznań, najwidoczniej nie pomny wcześniejszych 
konfliktów i nieporozumień. W sumie więc – nie było tak źle.

Marek Rezler
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Ligowe zapisy do 25 października
Rozpoczęły się zapisy do Piątkowskiej Ligi Halo-

wej Piłki Nożnej edycji 2017/2018. Mecze odbywać 
się będą w Szkole Podstawowej nr 67 na osiedlu Ste-
fana Batorego. Pierwsze już 4 i 5 listopada.

Uczestnicy w zależności od wieku (od 2007 r. i starsi) 
podzieleni zostaną na pięć grup. W każdym zespole roz-
grywać będzie pięciu zawodników.

Przyjmowane będą tylko listy zgłoszeniowe przygoto-
wane przez organizatora rozgrywek PLHPN zawierające: 
nazwę drużyny, pisemny wykaz zawodników (do 15 osób), 
obowiązkowe personalia opiekuna zespołu oraz osobne zgo-
dy rodziców (gr. A, B, C); Dane kapitana należy wpisać 
na pierwszym miejscu.

Wpisowe od drużyny za całą ligę łącznie wynosi:

gr. A – 200 zł, dla drużyn z Piątkowa 160 zł;
gr. B – 250 zł, dla drużyn z Piątkowa 200 zł;
gr. C – 300 zł, dla drużyn z Piątkowa 240 zł;
gr. D - OPEN – 590 zł, dla drużyn z Piątkowa 470 zł;
gr. OPEN – 790 zł, dla drużyn z Piątkowa 630 zł;
Informacje i zapisy do dnia 25 października 2017 r.

w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Bo-
lesława Chrobrego 117, p. 81: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7–15, tel. 61 827 22 81; telefon komórkowy 
– 662 142 707, e-mail: sport@psm.poznan.pl

www.psm.poznan.pl

Mistrzostwa Polski Juniorów w sumo

Bardzo dobrze spisa-
li się zawodnicy sumo 
z KS Sobieski Poznań, 
którzy 16 września  wy-
startowali na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów 
w Pyrzycach.

Oto nasi medaliści:
Trzecie miejsca i brązo-

we medale zdobyli: Domi-
nik Waśkowicz (kat 60 kg); 
Waldemar Zamiar i Kacper 
Woźniak (kat 90 kg); Gerard 
Kurniczak (kat 100 kg).

Drugie miejsce i srebr-
ny medal wywalczył Michał 
Parsadanaszwili (kat. 100 
kg), również w klasyfikacji 

drużynowej KS Sobieski Po-
znań zajął II miejsce 

Wśród kobiet – junio-
rek – trzecie miejsce zaję-
ła Amanda Nowak (kat. 60 
kg), a Ada Adaszek (kat. 
70+) – drugie miejsce.

KS Sobieski Poznań 
dziękuje Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za po-
moc przy organizacji wyjaz-
du na mistrzostwa.

Andrzej Słabęcki
Fot. - Andrzej Erbert i Ada Adaszek
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: PSM tanio i wy-
godnie.

BARAN (21.03 - 20.04). Jakoś udało się z famułą i kejtrem lato 
przepynkać, ale zaś co to było za lato? Jakoś jednak damy radę, choć 
gorsze od piorunów, gradu i wichury są… szalejące ceny.

BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie z wiarą po próżnicy lepiej za 
wiela nie blubraj ani tyż różnych mądrych nie słuchaj, bo jeszcze 
cię przekabacą. Swoje wiesz, więc wnet wuchtę bejmów uzorgujesz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Podczas lofrowania i blubrania zez 
wiarą skapną ci fest propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. 
Ale zaś uważaj na szczegóły i przed decyzją posłuchaj rad kumpli.

RAK (22.06 - 22.07). Bez te letnie wygiby ino ci we łbie głupie 
pomysły. Ale lepiej daj se spokój, zwłaszcza zaś wew robocie się nie 
staluj i frechownie z wiarą nie poczynaj, bo poruty narobisz.

LEW (23.07 - 22.08). Najwyższy czas kończyć zez nygusowaniem 
i glapieniem się wew telewizor abo komputer. Ale zaś bierz się do 
roboty lub choćby zrób akuratne porzundki wew chałupie.

PANNA (23.08 - 22.09). Z borchania i brynczenia na szczunów 
i całką famułę nic dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować 
i mądrego udawać, ino trza uważać, by jakiej poruty se nie narobić.

WAGA (23.09 - 22.10). Szykuje się trochę lofrowania i blubrania 
po nocach ze starą eką. Ino zaś na tych balangach uważaj na zdro-
wie oraz kabzę, byś za wiele bejmów nie przenorał.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie przyjdzie ci teraz cha-
pać za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z wuchtą bejmów 
będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Jesteś szportowny szczun i z wuchtą 
pomysłów oraz wielkim szwungiem zabieraj się do chapania, a bej-
my same skapną. Wnet uzorgujesz ich pełną kabzę.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z wiarą wew robocie trza dobrze 
żyć. Nie borchaj się więc ani też nie udawaj nyrola. Daj se luz i po-
lofruj trochę ze starą eką po marketach albo inszych lokalach.

WODNIK (21.01 - 20.02). Na jesienne rozmymłanie i biadolenie 
szkoda czasu. Będzie fest, ino trza więcej szwungu. Zamiast bryn-
czeć, lepiej lajsnij se jaki dyrdon albo pojedź na fest rajzę.

RYBY (21.02 - 20.03). Cięgiem ino robota i bręczenie famuły. Ale 
zaś przestań stękać i pomyśl o jakim weekendowym wygibie ze sta-
rą eką. Szykuje się fest lofrowanie i laba na całego.

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. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 10

HUMORKI
– Ostatnio mój sąsiad za-

pukał do mnie o 3 w nocy!!!
– ?
– Wystraszyłem się tak 

bardzo, że wypadła mi wier-
tarka z ręki…


– Żona do męża:
– Jaka byłam głucha i śle-

pa, jak za ciebie wychodziłam.
– No widzisz, z jakich cho-

rób cię wyleczyłem.


– Podobno się rozwo-
dzisz?

– Tak.
– A z czyjej winy będzie 

orzeczony rozwód?
– Oczywiście, że męża. 

Wyobraź sobie, że wrócił do 
domu dwie godziny wcześniej 
niż zwykle.

3 4 5 6 7 8 9 101 2

11 12 13 14 15 16 17 18
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Do Dźwirzyna, nieopodal Kołobrzegu,
Nad Bałtyk i jezioro Resko,
Tam gdzie wojowie Bolesława Chrobrego
Brali zaślubiny z morzem

Zaprasza dzisiaj Gród PiastówGród Piastów
Ośrodek wypoczynkowy oferuje
wysoką jakość usług, rodzinną atmosferę 
i moc atrakcji dla dzieci

Specjalne oferty w 2017 r.:Specjalne oferty w 2017 r.:
  wczasy rodzinne
   kolonie nad morzem
     wycieczki i zielone szkoły
      wypoczynek dla seniorów

Hotele Gorzelanny - Ośrodek Gród Piastów
78-131 Dźwirzyno, ul. Janka Krasickiego 42

Tel./fax +48 (94) 358 50 05
Tel. kom. +48 661 404 873

http://www.gorzelanny.pl/grod-piastow
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

szybcy
świetni

Do zobaczenia w domu. eastwest.com.pl

szybki
internet

świetna
telewizja

PRZYSPIESZAMY
INTERNET DO 

750Mb za 60 zł
Z TELEWIZJĄ
W PAKIECIE

START

Cyrk, teatr i plastyka w Dąbrówce
 Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka zaprasza dorosłych 

i dzieci do udziału w:

-  warsztatach teatralnych dzieci i młodzież – pierwsze 
spotkanie: 3 października (wtorek), godz. 16.00 (grupa 
młodsza 6-10 lat), godz. 17.30 (grupa starsza 10-16 lat)

-  warsztatach cyrkowych dzieci i młodzież – pierwsze 
spotkanie: 3 października (wtorek), godz. 15.30

-  warsztatach teatralnych seniorów - pierwsze spotka-
nie: 4 października (środa), godz. 15.00

-  zajęciach tanecznych seniorów - pierwsze spotkanie: 
5 października (czwartek), godz. 15.00

-  warsztatach plastycznych seniorów - pierwsze spotka-
nie: 5 października (czwartek), godz. 11.00

Kontakt: PCK DĄBRÓWKA, os. Bolesława Chrobrego 117, 
tel. 61 822 38 33, e-mail: dabrowka@psm.poznan.pl

MOBILNA MYJNIA 
PAROWA POZNAŃ

OFERUJEMY:
 czyszczenie samochodów
 pranie tapicerki 
 ozonowanie wnętrz
  pranie z dezynfekcją 

(kanapy, fotele, dywany, łóżka, 
materace)

 mycie parowe łazienki, kuchni
 czyszczenie kostki brukowej
 czyszczenie nagrobków parą

tel. 607 - 273 – 873
www.mobilnamyjniaparowapoznan.pl 


