KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15%
DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

www.ahmed.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

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

grudzień 2017
ISSN 1505-4497
Nr 12/269 rok XX
Bezpłatna
www.psm.poznan.pl

Niech
N
iech tto,
o, ccoo n
niosą
iosą w ssobie
obie
Święta
Świę ta Bożego
Bożego Narodzenia
Narodzenia
- spokój,
spokój, n
nadzieja
adzieja
i cciepło
iepło lludzkich
udzkich sserc,
erc,
ttowarzyszy
owarzyszy P
Państwu
aństwu
rrównież
ównież p
przez
rzez ccały
ały N
Nowy
owy R
Rok
ok

Dziś o Batorego
W numerze piszemy o sprawach spółdzielczych
osiedli, a na str. 9 o zmianach na osiedlu Stefana
Batorego.
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OBIADY DOMOWE
chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering
os. Bolesława Śmiałego 4a
(pawilon naprzeciw Poczty)
facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762

*

MITSUBISHI POLODY
UL. TYMIENIECKIEGO 38, POZNAŃ
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150
WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL
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Album „Piątkowskie ABC”

Piękne widoki i wiele ciekawostek

Piątkowskie
WALERIAN IGNASIAK

ABC

Przewodnik
nie tylko«Ã«`âiVâÞV
Ãi`>V iÃâ>ÜÞV 
*č/"7Ƃ

Pierwszym
oddanym
przed 40 laty spółdzielczym
budynkiem na Piątkowie jest
obecny blok nr 14 na osiedlu
Bolesława Chrobrego. Na nim
jest też najwięcej wieżowców,
bo aż 17, oraz terenów zielonych zajmujących ponad 34
ha. Pierwszą z wież radiowo-telewizyjnych dominujących w krajobrazie Piątkowa
zbudowano w 1963 r., a drugą znacznie wyższą mierzącą
128 m oddano w 1993 r. Takich oraz wiele innych ciekawostek o historii oraz współczesności Piątkowa znaleźć
można w albumie „Piątkowskie ABC”.
Książka
wydana
dzięki
wsparciu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a także firm
związanych z Piątkowem: Agencji
Inwestycyjnej, Techem, Winter i
Veolia przedstawia sporo informacji nie tylko o spółdzielczych
osiedlach mieszkaniowych, ale
też o terenach, na których one powstały. Przybliża także sylwetki
patronów piątkowskich ulic oraz
osiedli. A są to często postacie
niezwykłe, które warto bliżej po-

znać. Ulica Hulewiczów upamiętnia na przykład trzech braci Bohdana, Jerzego i Witolda, którzy
walczyli o niepodległość, wydawali pismo artystyczne „Zdrój” i
współtworzyli polskie radio. Nawet w opowieściach o polskich
władcach znaleźć można sporo
ciekawostek. Władysław Łokietek nie stronił od bratobójczych
walk, a królowa Marysieńka Sobieska urodziła aż 16 dzieci.
Dopełnieniem licznych i interesujących wiadomości ujętych w
encyklopedycznej formie są piękne zdjęcia piątkowskich osiedli z
lotu ptaka oraz mapy poszczególnych osiedli. W książce prezentowany jest także poczet władców patronujących piątkowskim
osiedlom namalowany przez ich
mieszkańca, Jana Wojciecha Malika. – Należy pogratulować pięknego i ciekawego albumu – mówi
Marek Rezler, znany poznański
historyk. Warto więc zapoznać
się z albumem będącym chyba
pierwszym tak obszernym i pięknym graficznie wydawnictwem
o Piątkowie, dzielnicy Poznania
zamieszkanej przez około 50 tysięcy osób.
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Ortopedia Dorosłych i Dzieci
PROF. DR HAB. MED.
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA
specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
Gabinet:

Poznań, Różany Potok
ul. Umultowska 100A
Rejestracja: 61 877 95 93, 609 103 405

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

RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

dojazd gratis, faktury
Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl

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

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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KOiR zaprasza 14 grudnia

Archeologiczne wyprawy… kosmiczne

– Filmowy bohater
Indiana Jones rozbudził
zainteresowanie archeologią, ale tak naprawdę dzisiaj niewiele ona
ma już wspólnego z kopaniem w ziemi. Współcześni archeolodzy coraz
szerzej korzystają z nowoczesnych nieinwazyjnych technologii, georadarów oraz zdjęć lotniczych i kosmicznych –
mówił prof. Włodzimierz
Rączkowski podczas listopadowego spotkania
Klubu Odkrywców i Reporterów.

Spojrzenie z góry pozwala odkryć wiele rzeczy niezauważalnych z powierzchni ziemi. Tym bardziej że
zdjęcia satelitarne wykazują się dużą szczegółowością, można na nich rozróżnić obiekty o wielkości książki. Dużym wsparciem w pracy archeologa
są też programy komputerowe ułatwiające opracowywanie setek fotografii. Dla
wyciągnięcia prawidłowych
wniosków oraz właściwego zinterpretowania zgromadzonych materiałów potrzebna jest wiedza z róż-

nych dziedzin. Trzeba się
uczyć, mieć kontakty z różnymi specjalistami, słowem
być człowiekiem renesansu
– mówił do licznie zgromadzonych słuchaczy poznański archeolog.
Jednak całkowicie z tradycyjnego rycia w ziemi zrezygnować nie można. Niekiedy w oparciu o odkrycia dokonane na podstawie
zdjęć z drona czy kosmosu podejmowane są decyzje
o rozpoczęciu prac wykopaliskowych. W. Rączkowski uczestniczył w nich w
wielu krajach. Dokonanym
przez niego znaczącym odkryciem było znalezienie
śladów pierwszych rolników
na północ od Noteci, w okolicach Piły. –Tak wczesnego
rolnictwa na tym obszarze
nikt się nie spodziewał, ale
udało mi się znaleźć jego
ślady. Gdy zająłem się archeologicznymi metodami
nieinwazyjnymi, czyli zdjęciami lotniczymi, odkryłem
dzięki nim ślady pierwszej
lokacji miasta Szamotuły.
Na terenach obecnych gruntów ornych utrwalone są za-

rysy zabudowy miasta, które istniało w średniowieczu
kilkadziesiąt lat. Po jego
zniszczeniu, zapewne w wyniku pożaru w niewielkiej
odległości powstały obecne
Szamotuły. To było pierwsze takie miasto odkryte w
Polsce, obecnie podobnych
zachowanych jedynie w ziemi odkryto jeszcze kilka –
opowiadał W. Rączkowski.
Jednocześnie zapewniał, że
do odkrycia wciąż jest jeszcze wiele i zajęcia kolejnym pokoleniom archeologów czy reporterów z pewnością nie zabraknie.
Wyprawa w świat współczesnej archeologii, w której
tajemnice przeszłości przenikają się z najnowszymi
osiągnięciami nauki i techniki, wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, którzy mieli sporo pytań do
profesora. Do tematu warto będzie więc powrócić. Natomiast na najbliższym spotkaniu KOiR, które odbędzie się 14 grudnia o godz.
17, gościem będzie fotograf
i podróżnik Maciej Fiszer.
Zapraszamy. (i)

Zespół Tańca Ludowego
STAROPOLANIE w DĄBRÓWCE

W październikowe popołudnie w Piątkowskim Centrum
Kultury DĄBRÓWKA odbył się spektakl taneczny w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego STAROPOLANIE – Wielkopolska. Członkami zespołu są byli tancerze i śpiewacy
znanych polskich zespołów folklorystycznych: Śląska, Wielkopolski, Cepelii, Siekieraków.
Zespół przedstawił tańce narodowe: poloneza, mazura,
oberka, kujawiaka oraz tańce regionalne: wielkopolskie,
rzeszowskie, spiskie, śląskie, kurpiowskie.

Publiczność mogła podziwiać nie tylko wspaniałe stroje, ale również żywiołowy popis taneczny zespołu, co zaowocowało dużymi brawami. (psta)
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Zielone i śpiewające osiedle

Balkon w bloku 33

– To jedyny konkurs
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej skierowany do mieszkańców – zauważył wiceprezes Michał
Tokłowicz podczas wręczenia nagród laureatom
dorocznego, piątego już,
„Zielonego osiedla”. Odbyło się ono 16 listopada na osiedlu Bolesława
Śmiałego.

cał, że postara się zrealizować
marzenia i zacznie od przywiezienia ziemi. Może administracja dołoży do tego nasiona?
– Konkurs „Zielone osiedle” to inicjatywa rady osiedla
– powiedziała Urszula Cicha,
przewodnicząca komisji konkursowej – by docenić osoby,
które dbając o swoje otoczenie, sprawiają innym radość.
Do tego konkursu nie trzeba

(bl. 8). W kategorii ogródków
pierwsze miejsce zdobyli Joanna i Zbigniew Gwiazdow-

no również nagrody w miejskim konkursie „Zielony Poznań”, otrzymali je Wiesława

Fot. Piotr Zagawa

Laureaci konkursu

Ogródek przy bl. 33

Wyróżniony ogródek koło budynku 23

Gratulując nagrodzonym,
podziękował wszystkim, którzy zrobili wiele, dekorując
balkony i otoczenie budynków,
by osiedle było piękniejsze i by
mieszkało się tutaj przyjemniej. Rozmarzył się, by takich
rywalizacji było więcej, np. na
najładniejszą klatkę schodową,
ale inicjatywa musiałaby wyjść
od mieszkańców. Na niektórych osiedlach jest dużo miejsca, może warto rozważyć posadzenie sadu, by dzieci mogły
patrzeć, jak rosną i dojrzewają
owoce? Bardziej realne byłoby
przywiezienie na wiosnę pryzmy ziemi ogrodowej, którą zainteresowani mogliby wziąć do
skrzynek na kwiaty. W ostatnim przypadku kierownik administracji osiedla, Przemysław Twardowski, kiwał potakująco głową, a na koniec obie-

się zgłaszać, komisja sama wybiera najładniejsze aranżacje.
Podziękowała też pozostałym
członkom komisji: Piotrowi Zagawie (kilka razy w sezonie fotografował setki ukwieconych
balkonów), Danucie Grzesiak
i Grzegorzowi Adamskiemu.
– To nie jest łatwe zadanie – fotografować balkony –
dodał Mariusz Talaśka, mieszkaniec osiedla i członek Rady
Nadzorczej PSM, dziękując
laureatom i komisji konkursowej. – Można sobie wyobrazić, że nie wszyscy podchodzą
do tego ze zrozumieniem. Tym
większe uznanie za wysiłek pana Piotra.
W kategorii balkony pierwsze miejsce zajęła Urszula Tomaszewska (bl. 33), drugie
Agnieszka i Andrzej Górni (bl.
1), a trzecie Lucyna Klemens

scy (bl. 33), drugie Jadwiga
Matysik (bl. 11), trzecie Krystyna Gulgowska i Krystyna
Tomczak, obie panie z bloku
6. Przyznano także wyróżnienie dla Kazimiery i Mariana
Skibińskich (bl. 23). Nagrodzeni oprócz dyplomów otrzymali także bony na zakupy do
sklepu ogrodniczego. Wręczo-

Bednarczuk (bl. 2), Kazimiera Skibińska (bl. 23) i Jadwiga Matysik (bl. 11).
Na koniec wystąpił zespół
wokalny „Korona” pod kierunkiem Beaty Łuczak. Do
śpiewania, zwłaszcza popularnych piosenek, ochoczo przyłączali się przybyli na uroczystość. (big)

Burzenie ruiny
Znika z Piątkowa kolejny symbol minionej epoki. Popadający w ruinę budynek nieukończonej przychodni na os. Bolesława Śmiałego jest burzony przez prywatnego inwestora, który
w tym miejscu zamierza uruchomić parking samochodowy.
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XV LO na mapie Piątkowa

„Piętnastka” na piątkę!

Uroczyste nadanie „Piętnastce” imienia Profesora Witolda Degi

Nie wszyscy wiedzą,
że XV Liceum Ogólnokształcąca to szkoła, która w ciągu 25 lat istnienia
nie tylko na stałe wpisała się w obraz Piątkowa,
ale też wielu jego mieszkańców zaskoczyła swym
dynamicznym rozwojem
i licznymi przeobrażeniami. Historia tej placówki
jest bowiem rzeczywiście
niezwykle ciekawa…
Na początku lat dziewięćdziesiątych z powodu wyżu
demograficznego narodził się
pomysł, by tworzyć w Poznaniu licea na obrzeżach miasta, ułatwiając w ten sposób
dostęp do placówek zarówno młodzieży zamieszkującej
powstające osiedla na peryferiach miasta, jak i uczniom
z terenów przylegających do
Poznania. W związku z tym,
10 kwietnia 1991 roku podjęta została decyzja o utworzeniu XV Liceum Ogólnokształcącego, które początkowo mieściło się w niewielkim, parterowym budyneczku przy ulicy Wojciechowskiego, gdzie obecnie znajduje się przedszkole. Od samego
początku była to szkoła niezwykła, została bowiem powołana do życia z inicjatywy
grupy rodziców, którzy chcieli stworzyć dla swoich dzieci szkołę kameralną, przyjazną uczniowi i jednocześnie
zapewniającą wysoki poziom
nauczania.
Ponadto, liceum miało
być szkołą integracyjną, w

której mogliby się uczyć
między innymi młodzi ludzie
z dysfunkcjami narządów
ruchu. Nie dziwi więc fakt, iż
na patrona szkoły uczniowie
wybrali prof. Wiktora Degę,
wybitnego człowieka i lekarza, który przez całe swoje
życie pomagał właśnie niepełnosprawnym. Jego dążenie do integracji, bez względu na bariery, zwłaszcza fizyczne, było odzwierciedleniem zamysłu tych, którzy
organizowali od początku
szkołę średnią na Piątkowie. Jeszcze przed śmiercią
Profesora udało się przedstawicielom młodzieży złożyć mu gratulacje i uzyskać
zgodę na nadanie jego imienia XV LO. Oficjalna uroczystość odbyła się 22 kwietnia
1995 roku.
Przez wiele lat XV Liceum „wypuszczało” w świat
wielu młodych, zdolnych ludzi, których kariery nauczyciele śledzą do dziś. Jednocześnie jednak szkoła mu-

siała radzić sobie z wieloma niedogodnościami, wynikającymi chociażby z trudności lokalowych. Budynek
był zdecydowanie zbyt mały, brakowało boiska oraz
sali gimnastycznej, co w
jakimś stopniu ograniczało wykorzystanie możliwości młodzieży. Wiele ważnych wydarzeń musiało się
odbywać poza budynkiem
szkoły, ponieważ brakowało
miejsca,
by
pomieścić
wszystkich gości. Tak było
m.in. podczas uroczystości
nadania szkole sztandaru
w 2006 roku. Ta wyjątkowa
gala odbyła się w kinie
Apollo, gdzie zebrali się
nie tylko obecnie związani
ze
szkołą
nauczyciele,
pracownicy i uczniowie,
ale także liczni znamienici
goście:
przedstawiciele
władz Poznania, Kuratorium
Oświaty, Rady Osiedla oraz
dyrektorzy innych szkół.
Wkrótce jednak czekały
„Piętnastkę” nieoczekiwane,

poważne zmiany. 30 stycznia
2007 r. z połączenia XV Liceum Ogólnokształcącego i
Gimnazjum nr 11 powstał
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Ta fuzja, której
obawiali się zarówno nauczyciele, jak i rodzice ze swoimi
dziećmi, tak naprawdę otworzyła przed „Piętnastką” nowe możliwości, nie tylko lokalowe. Siedzibą szkoły został bowiem budynek na os.
Bolesława Chrobrego 107,
który został wówczas gruntownie wyremontowany i
jest dzisiaj nie tylko jedną z
najładniejszych, ale też najlepiej wyposażonych placówek
oświatowych na Piątkowie.
Od tego momentu XV
LO nieustannie się rozwija, o czym świadczą między innymi: żywa współpraca z poznańskimi uczelniami, uczestnictwo w licznych
zawodach sportowych, organizowanie wielu imprez
szkolnych i pozaszkolnych,
a także cieszące się popularnością wycieczki krajowe
i zagraniczne. Obecnie szkoła stoi u progu wielkiej reformy i kolejnych ważnych
przeobrażeń. Nie mamy jednak wątpliwości, że jest ona
istotnym punktem na mapie naszego osiedla, które w
ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Przez cały
rok współpracujemy z okolicznymi szkołami i przedszkolami, udostępniamy aulę i sale gimnastyczne, zapraszamy rodziców i mieszkańców na festyny, wierząc
że dzięki wsparciu przedsięwzięć osiedlowej wspólnoty,
stajemy się integralną częścią naszego miasta.
Sylwia Skirecka

W tworzenie szkoły włączali się rodzice a także uczniowie. Miło wspomnieć wspólne chwile przy porządkach z
miotłą i łopatą
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Zakończenie ligi na orliku
TLA 4:3. Porażka drużyny ZESPÓŁ
NIESPOKOJNYCH NÓG
spowodowała,
iż zwycięzcą
tegorocznych
rozgrywek po
rocznej przerwie
został
zespół CZERWONE DIABŁY. Zwycięzcy ostatecznie wyprzedzili drugą dru-

CZERWONE DIABŁY - pierwsze miejsce

15 października zakończyły się rozgrywki
Piątkowskiej Ligi Piłki
Nożnej dla grupy OPEN.
Wszystkie mecze rozgrywane były na boisku typu
orlik przy Szkole Podstawowej nr 17 na os. Bolesława Chrobrego w każdą niedzielę w godz. od
9 do 17.
Rozgrywki toczyły się
od 2 kwietnia do połowy
października, z przerwą
wakacyjną. Wzięło w nich
udział 25 zespołów. Jednakże w trakcie ich trwania kilka zespołów wycofało się z różnych powodów
z rozgrywek.
Drużyny z grupy „OPEN”
grały mecze w systemie jednorundowym, tzn. mecze
każdy z każdym. Tegoroczna rywalizacja była wyrównana, gdyż od samego początku o najwyższe lokaty walczyło sześć zespołów.
Do końca rozgrywek jednak
nie było wiadomo, kto uplasuje się na podium. O zwycięstwie w tej grupie zadecydowały ostatnie dwie ko-

ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG - drugie miejsce

lejki rozgrywek, gdyż przed
ostatnimi meczami o miejsca na podium walczyły już
tylko 3 zespoły.
Ostatecznie o końcowej rywalizacji zadecydowały dwa ostatnie spotkania. Zwycięzca zeszłorocznej edycji drużyna FC NOWA WIEŚ przegrała wyraźnie z zespołem CZERWONE
DIABŁY 9:1, a dotychczasowy lider rozgrywek ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH
NÓG po bardzo emocjonującym spotkaniu przegrał
z drużyną EJBRY Z FYR-

żynę, ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG, o 3 punkty oraz drużynę z trzeciego
miejsca, FC NOWA WIEŚ,
o 8 punktów. Mecze tegorocznych rozgrywek PLPN
stały na dobrym poziomie i
wielokrotnie dochodziło do
dużych niespodzianek, które miały znaczenie w końcowej tabeli.
Najlepszym strzelcem w
grupie OPEN został zawodnik zespołu CZERWONE
DIABŁY – Filip Nowak, zdobywca 54 bramek.
Wszystkie zespoły z
miejsc od pierwszego do
trzeciego otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego (stroje piłkarskie, koszulki oraz spodenki) oraz
pamiątkowe puchary, a najlepszy strzelec – statuetkę
oraz piłkę. Nagrody ufundowała Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, organizator rozgrywek.
W weekend 4 i 5 listopada rozpoczęły się rozgrywki Piątkowskiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej.
Robert Halaburda

FC NOWA WIEŚ - trzecie miejsce

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Tabela końcowa po meczach rozegranych 15. 10. 2017 r.
GRUPA OPEN
Lp.
Nazwa drużyny
li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
21 57 136 43
93
1 CZERWONE DIABŁY
2 ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH
21 54 93
26
67
NÓG
21 49 114 50
64
3 FC NOWA WIEŚ
4 AKADEMIA SPAWANIA
21 48 83
42
41
21 43 72
34
38
5 NDW POZNAŃ
6 BALBINA
21 43 77
39
38
1wo
21 40 80
53
27
2wo
7 MIDAS POZNAŃ
8 FLORIAN
21 40 68
53
15
9 EVERYBODY WINOGRADY
21 37 80
51
29
1wo
10 EJBRY Z FYRTLA
21 36 88
43
45
1wo
11 PI - KO TEAM
21 31 77
70
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RED DEVILS
DRUŻYNA PIERŚCIENIA
BONSAI
STS POZNAŃ
LEWOPRAWO
MCK BZWBK
REMONTADA
RAPTORIUS INTER CLUB
TG SOKÓŁ WINIARY POZNAŃ
KS CAMPIONI
GREEN SQUAD
DZBANY
PRIMO
BEZ TALENTU FC

21 30 69
63
6
21 26 65
77 -12 1wo
21 23 47
95 -48 1wo
21 19 66
82 -16 1wo
21 25 60
54
6
6wo
21 12 46 102 -56 3wo
21
8 35
82 -47 11wo
21
-1 24
90 -66 11wo
21
-1 33 111 -78 7wo
21
-2 22 105 -83 11wo
21
-7 24
94 -70 13wo
- drużyna wycofana z rozgrywek
- drużyna wycofana z rozgrywek
- drużyna wycofana z rozgrywek
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KALENDARIUM PSM
5 grudnia

- Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

7 grudnia

- Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa RN

12 grudnia

- Komisja ds. aktów prawnych

14 grudnia

- zebranie Rady Nadzorczej

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa nagrodzona
6 listopada w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im.
dr. Ryszarda Jajszczyka. Jest on organizowany przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP.
Wręczenie nagrody
odbyło się podczas obrad VII Krajowego Zjazdu Związku. Decyzją członków kapituły Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa została nominowana w
kategorii „Działalność społeczno-kul-

turalna na rzecz członków Spółdzielni i
ich rodzin”. Kapituła konkursu, uzasadniając decyzję, napisała: „Przedmiotem
konkursu było zaprezentowanie osiągnięć spółdzielni mieszkaniowych, ich
działalności na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonują.
Konkurs ma na celu pokazanie i zaprezentowanie tych spółdzielni mieszkaniowych, które w sposób istotny i pozytywny wyróżniają się w swojej działalności prowadzonej na rzecz członków spółdzielni. Zadaniem konkursu
jest wyłonienie i wskazanie obszarów
działania spółdzielni mieszkaniowych
godnych naśladowania i propagowania,

popularyzację ich osiągnięć jako liczących się uczestników życia społeczno-gospodarczego oraz istotnych podmiotów prowadzących różnorodną działalność na rzecz środowiska lokalnego, w
którym funkcjonują”.
Nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im.
dr. Ryszarda Jajszczyka przyznana została PSM za wybitne osiągnięcia w
prowadzonej działalności i propagowaniu pozytywnego wizerunku spółdzielni mieszkaniowej. To ważne wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja i mobilizacja do jeszcze lepszej pracy i działania na rzecz członków
i mieszkańców PSM – mówią w PSM.

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Pożyczka na wymianę lamp w Baranowie

Posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 23
listopada należało do precyzyjnie zorganizowanych
spotkań. Najpierw wysłuchano informacji analizującej sytuację ekonomiczną PSM za dziewięć miesięcy tego roku, a następnie przyjęto uchwałę o
udzieleniu pożyczki.
Na eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki
na wszystkich osiedlach były prawidłowe. Dodatnie były wyniki rozliczeń zużycia
gazu, łącznie z rozliczenia-

mi międzyokresowymi. Salda na zimnej wodzie były
również prawidłowe, wyjątkiem było jedynie osiedle
Stefana Batorego, jednakże
nadwyżka na rozliczeniach
międzyokresowych niweluje
ten niedobór opłat. Fundusz
remontowy wykazywał salda
dodatnie na wszystkich osiedlach PSM, oprócz ul. Grobla, gdzie w czerwcu wykonano malowanie klatek schodowych i piwnic. Łącznie na
kontach funduszu remontowego całej Spółdzielni było
11,9 mln zł, więc pozostawało sporo środków na zaplanowane i niezbędne prace.

W ciągu września wzrosły
o blisko 88 tys. zł zaległości
czynszowe z lokali mieszkalnych, zmalały za to o blisko
7 tys. zł zaległości z wynajmu lokali użytkowych.
Następnie członkowie
Rady przyjęli uchwałę o
udzieleniu osiedlu w Baranowie pożyczki zwrotnej z centralnego funduszu remontowego. 53.500 zł przeznaczone zostanie na sfinansowanie modernizacji oświetlenia
zewnętrznego ulic osiedlowych, która polegać będzie
na wymianie 32 tradycyjnych opraw na ledowe. Spłata pożyczki nastąpi w pięciu

rocznych ratach, począwszy
od 2018 r.
Rada omawiała też swoje
sprawy organizacyjne: wstępne przymiarki do terminów
przyszłorocznych posiedzeń
komisji i całej Rady, wyznaczenie comiesięcznych dyżurów członków Rady. Prezes
Krzysztof Winiarz zaproponował także, by w przyszłym
roku odbyły się dwa walne
zgromadzenia, jedno w kwietniu połączone z wyborami do
rad osiedli, a drugie we wrześniu – statutowe, na którym
przyjęte zostaną – wywołane
nowelizacją ustawy – zmiany
w Statucie PSM. (big)
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Os. Stefana Batorego

Nowe parkingi i… programy telewizyjne

Wkrótce będzie mniej
kłopotów z parkowaniem
samochodów na osiedlu.
Na jego terenie przybędą dwa parkingi z około
dwustu miejscami postojowymi.
– Od lat największym problemem mieszkańców jest
niedostatek miejsc postojowych. Starania spółdzielni
doprowadziły do pozyskania
dwóch działek. Na jednej z
nich, w pobliżu ul. Umultowskiej, zaawansowane są już roboty przy budowie parkingu
na 120 miejsc. Nowy obiekt
wyposażony w system parkowania dla posiadaczy pilotów
znacznie ułatwi życie członkom PSM z jednostek G I i
G II. W planach jest też budowa kolejnego parkingu za
marketem „Tesco”. Będzie
tam około 80 miejsc postojowych przeznaczonych dla
mieszkańców jednostki G 3 –
mówi Janusz Piskor, kierownik Administracji Os. Stefana Batorego.
Jednak budowa tego
obiektu uzależniona jest od
rozstrzygnięcia sporu sądowego wytoczonego przez
wspólnoty mieszkaniowe o
uznanie spółdzielczej ulicy za
„drogę konieczną”, choć dojazd do tych budynków jest
możliwy z innych stron. Postępowania sądowe, podobnie jak procedury związane

z działaniami różnych wydziałów urzędu miasta, są z reguły długotrwałe i nie ułatwiają szybkiego rozwiązania parkingowych problemów. Spółdzielczym władzom pozostaje
pisanie pism Od kilku miesięcy trwa korespondowanie do
urzędów i alarmowanie radnych. Wyniki tych działań są
niewielkie.
Przykładem jest postępowanie w sprawie zabranego
pod budowę kolejnego bloku parkingu na jednostce F,
w pobliżu budynków 10 i 11.
Wojewoda w dniu 11 września 2017 roku, pomimo protestów PSM, zatwierdził projekt budowlany i udzielił deweloperowi stosownego pozwolenia na budowę. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła skargę na decyzję
Wojewody do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Poznaniu. Jednak do dzisiaj
nie otrzymała na nią żadnej
odpowiedzi. Od kilku miesięcy wysyłane są też pisma do
władz miasta Poznania informujące o zamknięciu parkingu i braku możliwości wjazdu
na jego część będącą własnością miasta Poznania przez
mieszkańców osiedla Stefana
Batorego po zamknięciu jedynej drogi dojazdowej przez
dewelopera. Jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wykonanie wjazdu z ul.

Opieńskiego, jednak na decyzje magistratu wciąż trzeba czekać.
Podobnie jak w sprawie
wykorzystania miejskich działek za kościołem. Spółdzielnia stara się o nie od dawna, gdyż urządzenie na tym
terenie parkingu ułatwiłoby
życie mieszkańcom jednostki
F. Jednak pisma w tej sprawie do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami nie przynoszą oczekiwanych przez
PSM wyników.
Nie mniej ważna od starań o kolejne miejsca postojowe jest realizacja planów

dową. Ważnym zadaniem
była przebudowa chodnika
wraz podejściem dla niepełnosprawnych przy budynku
15 A oraz modernizacja placu zabaw przy pomiędzy blokami 10 i 11. Administracja
osiedla zadbała także o miłośników szachów i w pobliżu
budynku 40 stanął specjalny
stolik z ławkami oraz szafką
na figury szachowe.
Plany remontowe na przyszły rok zakładają kompleksowe odnowienie klatek schodowych w budynkach nr 2
oraz 19 A-C oraz rozpoczęcie naprawy loggi w blokach

remontowych. W tym roku
przeprowadzono kompleksową modernizację klatek schodowych w budynkach nr 1 i
16. Remont polegał na: zrywaniu powłok malarskich do
betonu, szpachlowaniu całości ścian i sufitów wraz z
malowaniem, wymianie grzejników, balustrad i oświetlenia. W budynkach 30, 35 i
36 wymieniono okna w piwnicach oraz przemalowano
klatki schodowe. W budynku
30 odmalowano klatkę scho-

na jednostce F. Jako pierwsze remontowane będą loggie w budynku nr 4. Ogółem
na osiedlu trzeba będzie naprawić ok. 1800 loggi. Jeszcze więcej jest do wymiany radiowych podzielników ciepła.
Operacja wymiany 12 tysięcy urządzeń, którą obligatoryjnie trzeba przeprowadzać
co 10 lat, rozpocznie się wiosną przyszłego roku i trwać
będzie kilka miesięcy. Planowane jest także mycie elewacji budynków 33 i 34 oraz
odnowienie kolejnych placów
zabaw i terenów zielonych.
Rysuje się także szansa poszerzenia oferty multimedialnej dla mieszkańców osiedla.
Znany operator Vectra zwrócił się o udostępnienie kanalizacji teletechnicznej i jeśli rozmowy zakończą się pomyślnie, to mieszkańcy będą
mieli dodatkowe opcje wyboru operatora na usługi telekomunikacyjne, a spółdzielnia wpływy z tytułu wynajmu
urządzeń. (i)
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„Suszarnia” wygrywa

Monika Świtała i
Adam Mazur uczęszczają na warsztaty plastyczne w Piątkowskim
Centrum Kultury ,,Dąbrówka”. Tworzą mło-

dzieżową grupę twórczą
,,Suszarnia”, której opiekunem artystycznym jest
magister sztuki artysta
plastyk Anna Szyszka.
Monika i Adam tworzą

niezwykle kreatywne, dobre
technicznie i przemyślane
prace. Dzięki pracowitości
i sprawności warsztatowej
zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach pla-

stycznych. Możemy Monice
i Adamowi gratulować wygranych.
Monika Świtała jest laureatką międzynarodowego
konkursu plastycznego ,,Zawsze zielono, zawsze niebiesko” pod hasłem ,,Harmonijna różnorodność”. Monika zaprezentowała tam
barwny linoryt pt. ,,Motyle”, który zyskał uznanie
międzynarodowego jury. A
trzeba wiedzieć, że na konkurs nadesłano 14 371 prac
z 49 krajów.
Adam Mazur odniósł
sukces w konkursie prac wykonanych techniką rysunku węglem. Międzynarodowe jury powołane przez Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki ,,Plama” po
obejrzeniu 628 prac przesłanych z całej Polski na konkurs pt. ,,Dzik” przyznało
nagrodę podopiecznemu z
„Dąbrówki”.
Anna Szyszka

Plener plastyczny grupy „Werniks”
Każdego roku organizujemy plener malarski.
W tym roku miejscem
naszego pobytu był Park
Stare Koryto Warty.
To miejsce zostało w
ostatnich miesiącach oddane do użytku. Nowocześnie zaprojektowane wkomponowuje się w zabytkową
urbanistykę. Widać stamtąd katedrę wraz z jej architektonicznym otoczeniem,
starą gazownię, panoramę
Starego Rynku i klimat legendarnego Chwaliszewa.
Pogoda, jak zwykle, dopisa-

także w dworku w Koszutach. Modrzewiowy dziewiętnastowieczny dwór otoczony pięknym ogrodem gościł nas jak za swoich dobrych, starych czasów.
Teraz myślimy o nowym
miejscu, które podobnie jak
te, będzie także owocną inspiracją dla naszych artystów grupy plastycznej
„Werniks”.

ła, pomimo wcześniejszych
deszczy.
Inspirując się urokliwym
miejscem, powstały tam ciekawe prace rysunkowe i malarskie. Oglądając swoje notatki malarskie, dyskutując
nad technikami ich wykonania, piliśmy kawę, delektując się przyniesionymi
ciastami jednej z uczestniczek pleneru. Powstały piękne prace, którymi możemy
się pochwalić. Pragnę zaznaczyć, że jestem z moich
artystów dumna. Wracając
Mostem Rocha i ulicą Gro-

Tekst i fot.:
Halina Borys
koordynator Grupy Plastycznej
„Werniks”
przy osiedlowym klubie KORONA

blą, oglądaliśmy i omawialiśmy różne ujęcia perspektywy panoramy miasta oraz
interesujące detale architektury zabytkowej.
W ten sposób poznajemy nowe lub stare widziane
na nowo miejsca Poznania i
okolicy. W ostatnich latach,
oprócz ciekawych miejsc Poznania, także Jezioro Kierskie, Ogródki Zalewskiego,
Park Wilsona z Palmiarnią,
Ogród Botaniczny, Śródkę
z jej architekturą. Byliśmy
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Złoto dla W. Powałowskiej Pięć medali dla Sobieskiego
22 października zapaśnicy KS Sobieski Poznań zdobyli
pięć medali na Mistrzostwach Juniorów Europy w Sumo.
Dojo w Warszawie okazało się bardzo szczęśliwe dla Gerarda Kurniczaka mieszkańca Piątkowa który zdobył dwa
złote medale, stając się dwukrotnym mistrzem Europy. W
kategorii open nie miał sobie równych i pokonał reprezentantów Azerbejdżanu, Rosji, Estonii i Gruzji, a drużynie
zapewnił wygranymi pojedynkami kolejne złoto.
Wśród kobiet mulimedalistką została Ada Adaszek,
która wywalczyła trzy medale: w kat +70 kg (trzecie miejsce), open (drugie miejsce) i drużynowo (drugie miejsce).
Treningi sumo od samego początku wspiera Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Trzy medale wywalczyły
dziewczyny z KS Sobieski
na rozegranych w Piotrkowie Trybunalskim Mistrzostwach Polski. Złoty medal
wywalczyła Wiktoria Powałowska (kat. 67 kg), która
okazała się bezkonkurencyjna w swojej wadze, pokonując wszystkie swoje rywalki i

Andrzej Słabęcki
Fot. - Antoni Obrycki

wyprzedzając koleżankę klubową Daria Komorowską
(trzecie miejsce). W najlżejszej kategorii wagowej (32
kg) drugie miejsce zajęła
Maja Kmiecik. To kolejny i
duży sukces podopiecznych
trenera Andrzej Erebrta.
Andrzej Słabęcki
Fot. - Andrzej Erbert

Kolejne zawody, kolejne
medale
Dziewczyny z KS Sobieski Poznań nie zasypiają gruszek
w popiele. Swoją pozycję w kraju potwierdziły, wygrywając
drużynowo Puchar Polski Juniorek w zapasach, który rozgrywany był w Siedlcach 20 i 21 października. Medalowe
miejsca zajęły Ada Adaszek
(kat. 72 kg) - trzecie miejsce;
Weronika Szukała (kat. 67
kg) - drugie miejsce; Amanda Nowak (kat. 55 kg) - drugie miejsce; Maja Niedzielska
(kat. 48 kg) - trzecie miejsce.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Erbert

Mistrzostwa Polski
na Piątkowie

W połowie października w sali Klubu Sportowego Sobieski Poznań odbyły
się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w
stylu klasycznym.
Zawodnicy rywalizowali
w 6 kategoriach wagowych.
Na matach walczyło 63 zapaśników z 20 klubów z ca-

łej Polski. KS Sobieski zajął
drugie miejsce w klasyfikacji
drużynowej, a srebrny medal
wywalczył Dawid Dryja (kat.
98 kg) z KS Sobieski Poznań.
Patronat nad zawodami
objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki





XVII GWIAZDKOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ORGANIZATOR

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35
PATRONAT MEDIALNY: WTK, ECHO PIĄTKOWA
1. Kategorie wiekowe:
KAT. A – urodzeni w 2004 r. i młodsi
KAT. B – urodzeni w 2002 r. i młodsi
KAT. C – urodzeni w 1998 r. i młodsi
KAT. D - Open
Zespoły z kategorii A, B, muszą mieć pełnoletniego opiekuna
2. ZAPISY PRZYJMOWANE BĘDĄ do 4. 12. 2017
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 NA OS. WŁ. ŁOKIETKA 104
tomaszmierzejewski68@gmail.com
liczba miejsc ograniczona
3. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dostarczeniu listy zawodników
oraz wpłaceniu wpisowego w wysokości:
KAT. A - 50 zł
KAT. B - 50 zł
KAT. C - 50 zł
KAT. D - 150 zł
reprezentacje szkół biorą udział w turnieju bez wpisowego
4. Terminy zawodów:
KAT. A – 9. 12. 2017
KAT. C – 16. 12. 2017
KAT. B - 10. 12. 2017
KAT. D – 17. 12. 2017
Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kategorii zostanie ustalony na zebraniu
organizacyjnym w dniu 7. 12. 2017, o godz. 19.00 w SP nr 35, w auli szkolnej (sala 207)
1. Trzy pierwsze zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale,
dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym zakończeniu w dniu 17. 12. 2017
2. Wszystkie mecze rozgrywane będą w hali sportowej SP nr 35 na os. Wł. Łokietka
3. Informacje szczegółowe uzyskać można pod numerem telefonu

790 606 024
www.sp35poznan.pl
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Prosto z miasta

Nad Wartą zmiana warty?
Ani się obejrzeliśmy, a tu
już kolejny rok XXI wieku
zbliża się do finału. Sprzyja to
wszelkiego rodzaju podsumowaniom, porównaniom i analizom, których następuje wielki
wysyp. Pożytek z nich raczej niewielki, jednak tradycji musi się
stać zadość, pokusimy się więc i
my o podsumowanie mijającego
roku. Spojrzeć na niego można z różnych perspektyw, na
przykład poprzez ranking wydarzeń, które odbyły się w Poznaniu lub wielkich obiektów,
które zostały w nim ukończone i otwarte. Z obu punktów
widzenia nie wygląda to optymistycznie. Nijak porównywać
tegoroczne poznańskie wydarzenia z nieodległymi wszak piłkarskimi Euro czy obchodami rocznicy chrztu Polski, które ogniskowały uwagę wielu Polaków.
Obok paru mniej czy bardziej
udanych festiwali z Maltą na
czele odbył się jeszcze Kongres
Kobiet oraz kilka manifestacji
domagających się szybkiej zmiany dobrej zmiany. Jednak wydarzenia te poza samymi uczestnikami mało kogo obeszły.


Spośród obiektów, o które
w mijającym roku wzbogacił się
Poznań, na wyróżnienie zasługują dwa. Nowy Bałtyk to prawdziwa perełka architektoniczna
znakomicie wpisująca się w
krajobraz śródmieścia oraz w
miarę sprawnie przebudowana
estakada katowicka. Znacznie
większy rezonans społeczny wywołało jednak oddanie do użytku innego nie tak widowiskowego obiektu. Jest nim przejście
do dworca kolejowego. Wieloletnie starania o nie to prawdziwa epopeja zmagań zdrowego rozsądku z urzędniczą machiną uwieńczona najpierw połowicznym, a niedawno pełnym
sukcesem. Nie trzeba już tułać
się przez podziemne korytarze i
galerie handlowe. Można wreszcie po ludzku dojść do dworca, który jednak nadal pozostaje nieludzki i niewiele wskazuje, by w najbliższym czasie stał
się on dla podróżnych bardziej
przyjazny.

To dowodzi, że najważniejsi są zawsze ludzie i najlepiej

na minione lata spojrzeć przez
pryzmat osób, które odgrywały najbardziej znaczącą rolę w
życiu poznańskiej społeczności.
W tym rankingu zdecydowanie na czoło wybija się obecny
prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Chociaż zdaniem niektórych współpracowników, obserwatorów i dziennikarzy, szczególną pracowitością ani sukcesami się nie wyróżnia, to jednak potrafi skupiać na sobie
uwagę i grać pierwsze skrzypce. Przyćmił całkowicie swych
zastępców, a nawet wdających
się ciągle w przepychanki marszałka i wojewodę. Panu prezydentowi rola gospodarza miasta zdaje się jednak nie wystarczać i chętnie wypływa na szersze polityczne wody. Wspiera
wszystko co otwarte i nowoczesne oraz nie szczędzi obietnic.
Z jakim skutkiem czas pokaże.
Chętnych bowiem do rzucenia
rękawicy i stanięcia z nim w
wyborcze szranki nie brakuje,
zarówno na prawicy jak i lewicy. Choć kandydatów wielu, to
jednak żaden się nie wyróżnia.
Lewicowi mają aspiracje, ale

niewielkie możliwości, na dodatek ten z największymi szansami został zastępcą prezydenta i ma obecnie dość kłopotów
z gospodarką komunalną i odpadami. Na prawicy zaś jest w
Poznaniu jak w stolicy. W Warszawie ostateczną instancją jest
prezes Jarosław Kaczyński, a
w Grodzie Przemysława poseł
Tadeusz Dziuba. Innym prawicowym kandydatom, czy to posłom, radnym czy przedsiębiorcom, trudno się na razie przebić. Z pozyskiwaniem społecznej
niechęci idzie im znacznie lepiej
niż z pozyskiwaniem sympatii.

Spojrzenie na minione miesiące pokazuje, że w poznańskim „House of Cards” tracą
na znaczeniu osoby, które przez
minione lata odgrywały główne role. Niewiele słychać było
o Krystynie Łybackiej, Adamie
Szejnfeldzie, Ryszardzie Grobelnym czy nawet Rafale Grupińskim. Nieuchronnie nad Wartą
nadchodzi zmiana warty, a jej
potwierdzeniem będą przyszłoroczne jesienne wybory.
WIST

Patroni osiedli piątkowskich

Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025)
Ok. 967 – urodził się Bolesław, syn
Mieszka I i Dobrawy
973 – Bolesław przypuszczalnie został wysłany do Niemiec jako zakładnik – gwarant zawartego z nimi układu
ok. 985 – ożenek Bolesława z córką margrabiego miśnieńskiego Rygdaga. Po roku kolejną żoną Bolesława została nieznana z imienia księżniczka węgierska. Bolesław jeszcze był dwukrotnie
żonaty: z Emnildą, córką księcia Dobromira, i Odą, córką margrabiego Miśni
Ekkeharda I
maj 992 r. – po śmierci ojca Bolesław przejął władzę nad państwem. Wypędził macochę Odę i jej synów – swych
przyrodnich braci
997 – nieudana misja chrystianizacyjna Wojciecha Sławnikowica w Prusiech; w Gnieźnie powstało sanktuarium nowego świętego, a także arcybiskupstwo
7-15 marca 1000 r. - wizyta cesarza
Ottona III w Gnieźnie. Zapowiedź usamodzielnienia Bolesława
1002 – śmierć Ottona III, początek
konfliktu z Niemcami. Bolesław zajął Łużyce, Milsko i Miśnię
1003 - 1004 – interwencja Bolesława
w Czechach, zajęcie Pragi
1018 – pokój w Budziszynie, koniec
cyklu wojen z cesarstwem. Wyprawa do
Kijowa w obronie zięcia Świętopełka. Po-

wrót Grodów Czerwieńskich w granice
państwa Bolesława
1024/1025 – koronacja Bolesława na
króla Polski
17 czerwca 1025 r. – śmierć Bolesława I i pochówek w katedrze poznańskiej.
***
Bolesław Chrobry jest w polskiej tradycji otoczony szczerą sympatią. Przeważa wyobrażenie zapamiętane z rysunku
Matejki: zażywnego władcy w pancerzu,
o tradycyjnie sarmackiej urodzie i zadziornym, ale sympatycznym spojrzeniu.
Ale też wiele się opowiada o jego okrucieństwie, niewyszukanych manierach
i bezwzględności w dążeniu do celu. Czy
taki był naprawdę?
Tak, był. Nie mógł być inny, jeżeli on
i jego państwo miały przetrwać. Takie
były wtedy reguły gry, takie obyczaje.
Kto się nie rozpychał – ten ginął. Już
jako dziecko Bolesław poznał mechanizmy funkcjonowania dworu cesarskiego
i wzorem ojca lawirował. Dążąc do korony, wszedł w krąg polityki cesarza Ottona
III, a gdy sytuacja się zmieniła, potrafił
toczyć z Niemcami zwycięskie wojny. Rozwinął ekspansję w kierunku Czech i na
wschód, w stronę Kijowa. Tutaj z czasem
jednak musiał ustąpić, mimo triumfalnego wkroczenia i osadzenia zięcia na tamtejszym tronie. Udała mu się za to koncepcja umiejętnego wykorzystania misji

chrystianizacyjnej Wojciecha Sławnikowica na teren Prus. Duchowny bowiem nie
miał wyjścia: gdyby jego posłannictwo się
powiodło, schrystianizowane ziemie przypadłyby w udziale Bolesławowi. W razie
niepowodzenia i męczeńskiej śmierci misjonarza, kraj zyskałby relikwie i sanktuarium, a za tym arcybiskupstwo – i droga do korony stałaby przez Bolesławem
otworem. Jak wiemy, spełnił się drugi scenariusz, choć finał nie nastąpił szybko.
Od prywatnej strony Bolesław Chrobry rzeczywiście był przebiegły i okrutny. Rywali do tronu przepędził, ich możnych zwolenników kazał oślepić. Szafował surowymi wyrokami, a za nieprzestrzeganie postów kazał wybijać zęby.
W miarę aktualnej potrzeby też zmieniał
żony i brał sobie następne, co w ówczesnych realiach uchodziło mu na sucho.
Po zajęciu Kijowa nieprzystojnie poczynał sobie też z Przedsławą, siostrą księcia Włodzimierza I Wielkiego, której ręki wcześniej mu odmówiono.
Ogólnie trzeba stwierdzić, że Bolesław I Chrobry to władca na miarę swoich czasów i terenów, na jakich przypadło mu panowanie. Mimo porażek umocnił państwo, dopiął swego celu: koronacji
na króla i stał się równorzędnym, a na
pewno nie najłatwiejszym we współpracy, partnerem dla sąsiadów.
Marek Rezler
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Na ryby i grzyby do Sławna

Kolega Jacek z największą rybą zawodów

23 września wspólnie z Kołem PZW Nałęcz Czarnków zorganizowaliśmy towarzyskie,
otwarte zawody wędkarskie. Metody połowu dowolne, za wyjątkiem
spinningu. Łowiskiem
był spory staw zarybiony karpiem, amurem i
karasiem w Sławnie.
Zdarzają się tu również
liny, szczupaki czy okonie.
Łowisko charakteryzuje się
tym, że na jego środku znajduje się spora wyspa, porośnięta drzewami, których

gałęzie zwisają nad samą
wodę. I tu właśnie czają się
największe ryby. Głębokość
łowiska wynosi maksymalnie do metra, a dostęp z
brzegu bardzo dobry.
Nad wodę dojechaliśmy
autokarem, który zasponsorowała Ewa Jemielity, radna miasta Poznania. Tu już
czekali koledzy z Czarnkowa. W czasie łowienia rodziny wędkarzy, a także wędkarze, którzy zrezygnowali
z łowienia (pogoda z początku nie zachęcała do łowienia – po prostu było zimno

„Słońce” za serce

i padało), pojechali na grzybobranie.
Im było bliżej końca zawodów, tym pogoda lepsza.
Zawodnicy, których było 31,
w większości łowili gruntówkami z koszykami lub
„methodą”. Niektórzy łowili na 7-8 metrowe baty. Łupem wędkarzy padały głównie małe płotki, zdarzały się
karasie i sporadycznie brały karpie. Niewątpliwie największą rybą zawodów mógł
być karp zacięty przez kolegę Piotra, który tak daleko zarzucił swój zestaw z
„methodą”, że aż zawisł na
gałęziach drzew porastających wyspę. Oczywiście,
miał branie i zaciął karpia.
Hol był utrudniony, ale widowiskowy, gdyż ryba, szacowana przez spore grono
kibiców, na jakieś 45-48 cm,
była podciągana na gałęzi
nad wodę, po czym wędrowała do niej z powrotem,
stąd wzięło się powiedzenie,
że Piotr łowił „nadrzewne
karpie”. Trwało to ładnych
kilka minut, aż w końcu żyłka nie wytrzymała i ryba
trafiła do wody.
Nie mniej widowiskowym, ale tym razem skutecznym, holem, mógł się
pochwalić kolega Mirosław,
który na 7-metrowego bata
łowił płotki, aż 30 minut
przed końcem zawodów na
pinkę skusił się karp i tylko dzięki gumowemu amortyzatorowi trafił do siatki
wędkarza, dając mu pierwsze miejsce w zawodach.
Ostateczne wyniki zawodów przedstawiają się na-

stępująco: Mirosław Foint,
Mariusz Krysiak i Zbigniew
Jędrys. Wśród młodzieży
najlepszy wynik uzyskał Mateusz Czapczyk. Oficjalną
część zawodów zakończyliśmy wspólnie z grzybiarzami wręczeniem najlepszym
pucharów, które ufundował
Paweł Zołotarewicz, właściciel firmy budowlano-drogowej, i nagród. Dodatkowo
Danuta Maik została uhonorowana pamiątkową statuetką za aktywny udział w
życiu sportowym koła.
Impreza się udała – były ryby i obrodziły grzyby, a
także nawiązaliśmy bliższy
kontakt z kołem z Czarnkowa, co na pewno w przyszłości jeszcze nie raz się
przyda.
Tekst i fot.
Zbigniew Jędrys

Łowienie „nadrzewnych karpi”

Będzie się działo w KORONIE

Kapituła Medalu „Słońce” z dyrekcją Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie przyznała Osiedlowemu Klubowi „Korona” z osiedla Bolesława Śmiałego brązowy medal „Słońce”. 20 października przedstawiciele klubu odebrali medal na uroczystości 35-lecia placówki w Stemplewie.
Medal jest dowodem wdzięczności za lata współpracy,
życzliwości i pomocy niesionej dzieciom specjalnej troski
w Stemplewie. Na jubileusz Ludmiła Kłos i Piotr Zagawa
pojechali z darami dla dzieci: odzieżą i zabawkami. (na)
Fot. – Piotr Zagawa

Oprócz stałych zajęć, klubowicze będą mogli skorzystać
z innych ciekawych propozycji.
5 grudnia rano nastąpi wyjazd do Teatru Roma w Warszawie na musical „Piloci” oraz zwiedzanie Jarmarku Bożonarodzeniowego (powrót około 3 nad ranem).
6 grudnia o godz. 16 Mikołajki oraz bezpłatne badanie
skóry i spa dłoni.
7 grudnia o godz. 16.30 rozpocznie się wernisaż Grażyny Dziuby.
11 grudnia o godz. 13 – przyjazd dzieci ze Specjalnego Ośrodka z Mosiny – przedstawienie oraz wspólne kolędowanie przy poczęstunku.
12 grudnia o godz. 15 – pchli targ.
19 grudnia o godz. 17 – wigilia klubowa.
20 grudnia o godz. 10 – wyjazd klubowiczów na zaproszenie Specjalnego Ośrodka z Mosiny – spotkanie wigilijne.
31 grudnia w godz. 20 – 3 – zabawa sylwestrowa.
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Aktywnie na osiedlach.

MAGICZNE
LUB
CYKLONU

WYZYSKIWACZ

SUPLEMENT

Krzyżówka
z Echem

OZDOBA
CHOINKOWA

SŁODKI
OWOC

15
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6

BON
NA
ZAKUPY

TEATR

PIĘKNY
MŁODZIAN

4

DLATEGO

OKRES,
EPOKA

DO BRONI
LUB
SYFONU

HUMORKI
Profesor do studentów na
egzaminie:
- Mam tylko dwa pytania,
jak ja się nazywam i z czego
jest ten egzamin.
Studenci spojrzeli po sobie:
- A mówili, że z niego taki luzak!

Syn piekarza poszedł do
wojska. Po kilku tygodniach
rodzina otrzymuje list:
„Tato, tu jest rewelacyjnie,
można się wylegiwać do szóstej rano”.

- Tato, który pociąg ma
największe opóźnienie?
- Nie mam pojęcia.
- Ten, który w zeszłym
roku obiecałeś mi na gwiazdkę…
Krzyżówka nr 12

1
W TYM
MIEJSCU

DŻWIĘK
GAMY

IMIĘ
FARAONÓW

GRUPA ETNICZNA W CHINACH
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Gwiazdy mówią... po naszymu 
Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni.
BARAN (21.03 - 20.04). Świąteczny czas jakoś trzeba będzie przeWAGA (23.09 - 22.10). Bez to nygusowanie i glapienie się wew tepynkać, ale zaś potem będzie już ino lepiej. Pod choinkę skapnie ci
lewizor abo komputer ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli
trochę bejmów oraz sporo dobrych rad od różnych mądrych.
do łba ci przychodzą. Ale zaś lepiej się ustatkuj.
BYK (21.04 - 21.05). Najwyższy czas się przyłożyć do akuratnego
SKORPION (23.10 - 22.11). Lofrowanie i blubranie zez starą wiapozałatwiania wszelakich spraw urzędowych, przejrzenia szafonierek
rą przyniesie fest pomysły. Bez stalowania się i mądrowania zabieraj
i zaprowadzenia porzundku wew kwitach i szpargałach.
się więc do chapania i fifnego ich wprowadzania wew życie.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Przed świętami zapomnij o balanSTRZELEC (23.11 - 21.12). Fest rajza ci się szykuje a z nią nogach, ale zaś bierz się za porzundki, bo uzbierała się wew chałupie
we znajomości. Ino zaś na tych rajzach zez dylaniem i blondkami za
wuchta zbyrów i klamotów, które trza wyćpnąć na gemyle.
frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze poruty se narobisz.
RAK (22.06 - 22.07). Warto zadbać o zdrowie i wysztafirować się
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez wiarą lepiej za wiela nie bluna jaką rajzę za miasto lub choćby do marketu. Z takiego lofrowania
braj ani tyż się nie staluj. Na całkim luzie, z wielką rułą rób swoi blubrania zez znajomą wiarą wynikną fifne pomysły.
je, a uda ci się wnet uzorgować trochę pochwał i wuchtę bejmów.
LEW (23.07 - 22.08). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania ino baWODNIK (21.01 - 20.02). Zez świątecznymi porzundkami a potem
chandryje wynikną. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do roboty
karnawałowymi zabawami lepiej nie przesadzaj, bo ino zdrowie i beji blubrania, jak się tylko akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.
my przenorasz. Przed wiarą i famułą też się nie staluj.
PANNA (23.08 - 22.09). Zmianami wew robocie głowy se nie zaRYBY (21.02 - 20.03). Ady przestań już borchać się na chlabrę
przątaj. Przyjdzie ci wprawdzie chapać za dwóch abo i trzech, ale
i zimno, lepiej pomyśl o jakim około świątecznym wygibie do ciepłych
zaś potem wnet gwiazdorek ci to wynagrodzi.
krajów albo chociaż nad nasze morze lub wew góry.
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.
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internet
telewizja
światłowód

ŚWIATŁOWÓD

750 Mb/s

tylko u nas
bezterminowo
od zaraz
Do zobaczenia w domu.

eastwest.com.pl

Zaginęła kotka na Piątkowie

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

W czwartek, 12 października, w okolicy wież
RTV i kliniki weterynaryjnej na Stróżyńskiego zaginęła kotka.
– Jest czarno-biała, ma
białe przednie łapki, biały
brzuch i pyszczek, różowy
nosek, złoto-żółte oczy, ogon
czarny z białą końcówką. Nie
ma obroży, szelek bądź czipa
– nie jest kotem wychodzącym. Jest bardzo łagodna i
bojaźliwa – mówi pani Kamila, jej właścicielka. – Może odezwie się ktoś, kto ją
widział, przygarnął. Niestety
ogłoszenia papierowe dość
szybko są usuwane, a z inter-

netu nie korzysta wiele starszych osób. Może się chować
w piwnicy, garażu, śmietniku; może ktoś ją przygarnął?
Jeśli ktoś ją widział lub
przygarnął, proszony jest o
zadzwonienie na nr telefonu
502 131 521. Jeśli uda się
ją złapać – można ją dostarczyć do kliniki weterynaryjnej na Stróżyńskiego w Poznaniu (koło wież RTV), zostawiono tam informację o
zaginięciu.
– Bardzo za nią tęsknimy
– dodaje pani Kamila.

