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Lato z PSM na sportowo i wesoło
Przez koronawirusa tegoroczne lato i wakacje
przebiegały na Piątkowie
inaczej niż zwykle. Jednak mimo ograniczeń na
boiskach odbyło się sporo
imprez sportowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
piłkarskie. Zawodnikom i
trenerom, jak widać na
zdjęciu, humory dopisywały. Więcej informacji i fotografii podsumowujących
„Sportowe lato z PSM” na
str. 16.
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS
Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji,
a teraz:


potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia

chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji

szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np.
lokalnych grup wsparcia, warsztatów zajęciowych

potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub
osobistym

chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która
przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC
BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA
Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań PÓŁNOC
ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań
tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl
Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego Poznań
PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020
Fundacja Ciszum

Termedia sp. z o.o.
Wydawnictwa Medyczne
i Specjalistyczne
Miasto Poznań

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

Przedłużanie włosów ultradźwięki Premium Plus
metoda najwyższej klasy,
najbardziej precyzyjna i efektywna
dla najbardziej wymagających klientów.
Przyjdź i umów się już dziś!!!
ul. Słowiańska 53 B, lokal 4, 61-664 Poznań
Tel. 666 955 914
Tel. 514659971
Prowadzimy również skup włosów dziewiczych.

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35
tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt 9.00-17.00

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17
Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE
I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl
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Zacznijmy od „dzwonów”

Segregowanie łatwe i przyjemne?

Wprowadzanie od 1 września
kolejnych zmian w zasadach segregacji odpadów oraz ich odbioru z
osiedlowych altanek oraz straszenie karami i dalszymi podwyżkami opłat przyniosło już pierwsze
rezultaty. Na piątkowskich osiedlach o blisko pół tysiąca zmniejszyła się liczba osób zgłoszonych
w deklaracjach i płacących za odbiór odpadów. Z oświadczeń lokatorów złożonych do PSM o liczbie osób zamieszkujących ich gospodarstwa domowe wynika, że w
czerwcu tego roku było ich mniej
o 456 niż w grudniu 2019 r.
Mieszkańców osiedli ponoszących
koszty za odbiór odpadów szybko więc
ubywa, natomiast śmieci jest jakby coraz więcej. W każdym razie są one bardziej widoczne, gdyż zgodnie z nowymi zasadami część odpadów zwłaszcza
pobudowlane czy niektóre elementy z
tworzyw sztucznych, np. elementy samochodowe nie są obecnie odbierane
przez firmy wywozowe.
CO Z BUDOWLANYMI
Należy więc przypomnieć, że do
odpadów budowlanych zaliczane są:
gruz, drzwi i okna, ceramika budowlana i sanitarna, tzn. płytki, muszle
ustępowe, umywalki, brodziki, wanny,
panele plastikowe, sufitowe, ścienne
i podłogowe, parkiety, boazerie, wykładziny itp. Tego rodzaju odpady na
koszt zleceniodawcy odbierają i wywożą firmy posiadające zezwolenie na
transport tych odpadów. Widok specjalnych kontenerów ustawianych na
parkingach przed blokami dowodzi,
że większość mieszkańców remontujących i modernizujących swe miesz-

kania wie o tej zasadzie i stosuje się
do niej. Nie brak jednak takich, którzy nie zważając na prawne uregulowania bezceremonialnie podrzuca je
do altanek odpadowych. Zalegające
zwały takich gratów urody osiedlom
nie dodają. Jednak poza apelowaniem
do mieszkańców o przestrzeganie odpadowych uregulowań niewiele można zrobić. Spółdzielcza administracja nie ma bowiem możliwości karania sprawców takich „podrzuceń” ani
nawet sprawdzania ile osób rzeczywiście zamieszkuje w danym mieszkaniu
i „produkuje” odpady.
Od dawna mówi się o niedoskonałości systemu naliczania opłat za odbiór odpadów na podstawie deklaracji składanych przez samych zainteresowanych. W powszechnym odczuciu
liczba ta jest bowiem zaniżana. Nikt
jednak tego nie sprawdza i nie próbuje urealnić liczby wytwórców odpadów
na osiedlach. Cicho zrobiło się także
o systemie naliczania opłat stosownie
do zużycia wody w
danym mieszkaniu.
Takie rozwiązanie
wprowadzone w wielu miastach byłoby z
pewnością sprawiedliwsze. Ujawniłoby
ono rzeczywistą liczbę osób wytwarzających odpady i zwiększyło wpływy z tytułu opłat za ich zagospodarowanie. Jednak w Poznaniu nie
słychać obecnie o
planach wdrożenia

takiego rozwiązania. Zamiast tego coraz głośniej o możliwościach podniesienia stawek a przede wszystkim o
nakładaniu kar za niewłaściwe segregowanie odpadów.
WARUNKI DO SEGREGACJI
Mieszkańcy zwracają uwagę, że
zanim Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zabierze się do karania
najpierw powinien zapewnić właściwe
warunki do segregowania. Stan techniczny pojemników i ich oznakowanie
na poszczególne frakcje pozostawia
często wiele do życzenia. Szczególnie
krytykowane są żółte pojemniki na
odpady plastikowe i metalowe, tzw.
dzwony. Otwory, przez które należy
je wrzucać, są po prostu za małe. W
stosunku do większych opakowań, na
przykład po chemii gospodarczej nie
pomaga nawet ich zgniecenie. Trudno
też oczekiwać, że lokator który zgromadził worek plastikowych odpadów
będzie pieczołowicie wybierał z niego osobno każdą puszkę czy plastikową butelkę i pojedynczo wsuwał je
do otworu „dzwonu”. Prędzej wyrzuci cały worek do odpadów zmieszanych. Należy więc apelować do GOAP
oraz firm odbierających by wypracowały rozwiązanie ułatwiające mieszkańcom wywiązywanie się z obowiązku segregacji.
Obserwacje wskazują bowiem,
że zdecydowana większość chce naprawdę należycie segregować. Świadczy o tym choćby powodzenie jakim
cieszą się brązowe pojemniki na bioodpady. Rzeczywiście trafia do nich,
to co powinno. We wspólnym interesie jest więc stworzenie takich warunków, w których segregowanie będzie może nie od razu miłe, łatwe i
przyjemne, ale chociaż nie tak uciążliwe i denerwujące jak obecnie. Zacznijmy od wielkiego dzwonu, czyli
zwiększenia otworów wrzutowych w
tzw. „dzwonach”.
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Z pomocą owadom zapylającym

Domki z wygodami

Pszczoły i inne owady zapylające, bez których nie mogłyby się rozwijać rośliny nie mają obecnie lekkiego życia. We
znaki dają się im chemia i pla-

stik. Dlatego na uznanie zasługują działania członków klubu „Korona” na os. Bolesława
Śmiałego.
Z inicjatywy instruktorki klubu
Ludmiły Kłos nawiązali kontakt z
Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania i otrzymali sześć domków
dla owadów zapylających. Według
ocen specjalistów w takich konstrukcjach nasi latający i brzęczący
sojusznicy znajdują dobre warunki
do rozwoju.
Po konsultacjach z fachowcem
oraz z pomocą pracowników administracji gustowne domki ustawiono w kilku miejscach na osiedlu.
Wszyscy mają nadzieję, że spodobają się one owadom, które dzięki
nim będą mogły jeszcze lepiej wypełniać swą pożyteczną rolę w przyrodzie. A chętnych do wspierania
takich i podobnych przedsięwzięć
służących ochronie środowiska w
klubie „Korona” oraz na Piątkowie
jest z pewnością wielu.

Komunikat PSM

Ogrzewanie włączone
od 11 września
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej informuje, iż pomimo
stosunkowo cieplej pogody zapowiadanej w długoterminowej prognozie pogody dla miasta Poznania podjął decyzję o
włączeniu z dniem 11 września br. dostawy ciepła do centralnego ogrzewania
dla wszystkich budynków Spółdzielni.
Podyktowane jest to troską o zmniejszenie ryzyka występowania stanów przeziębień bądź chorób grypopodobnych wśród
użytkowników lokali mieszkalnych podczas
trwającej nadal pandemii korona wirusa
SARS-CoV-2.
W przypadku chwilowych wzrostów
temperatury podczas dnia i nocy działa automatyka pogodowa węzła cieplnego
i odcina zasilanie w ciepło danego budynku jak również do dyspozycji użytkownika mieszkania pozostaje regulacja zaworami termostatycznymi przy grzejnikach.
Mamy nadzieję, iż jest to spełnienie licznych
interwencji, próśb i zapytań kierowanych do
Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli
w sprawie potrzeby uruchomienia działania
centralnego ogrzewania.

Jak napisać ogłoszenie które sprzeda nieruchomość
Ponad 90% kupujących dom, mieszkanie, działkę czy lokal, swoje poszukiwania zaczyna od przeglądania internetowych portali ogłoszeniowych. Dlatego oferując na sprzedaż nieruchomość, Twoja oferta po prostu musi się
tam znaleźć.
Zanim zabierzesz się za tworzenie
opisu, zastanów do kogo jest adresowane Twoje ogłoszenie. Dlaczego? Ponieważ dopasowując je do grupy zainteresowanych, masz większą szansę na
znalezienie faktycznego kupca, a nie tylko „oglądacza”. Publikacja to etap końcowy. Pamiętaj, że na zainteresowanie
swoim ogłoszeniem masz dosłownie
parę sekund, dlatego warto się przyłożyć żeby jak najwięcej osób zechciało
zadzwonić i umówić się na prezentację.
Kluczowe informacje
W pierwszej kolejności zbierz wszystkie niezbędne informacje na temat domu, mieszkania, działki czy lokalu dot.
parametrów technicznych, sąsiedztwa,
infrastruktury itp. Wypełnij jak najwięcej rubryk na portalu ogłoszeniowym,
koniecznie umieść informacje o: lokalizacji, cenie, metrażu, stanie budynku,
liczbie pomieszczeń, technice wykonania, mediach, dostępności, wyposażeniu. Im więcej informacji, tym lepiej dla
oferty. Skorzystaj z możliwości portalu i
uzupełnij skrupulatnie dostępne pola.
Zwięźle i na temat
Nie pisz wypracowania. Unikaj zbitego tekstu. Stosuj akapity, pogrubie-

nia i zmianę czcionki. Jeśli chcesz zaprezentować kilka danych, użyj wyliczeń,
punktorów – są bardziej przejrzyste i
systematyzują tekst. Nowe wątki zaczynaj od akapitów, które nie zawierają więcej niż 6 linijek. Użytkownicy portali zapoznają się z tekstem wybiórczo,
oznacza to, że przyswoją ok. 20% treści. Jeśli tekst będzie „nieprzyjazny dla
oka”, mało kto dotrwa do końca. Stosuj
zasadę od ogółu do szczegółu. Trzymaj
się faktów i pisz prawdę, ona i tak wyjdzie na jaw. Jeżeli mieszkanie jest do remontu, napisz o tym. Wspomnij o atutach: balkonie, piwnicy, parku w pobliżu… Spróbuj się wyróżnić, ale zawsze w
zgodzie ze stanem faktycznym, nie koloryzuj. Pisz konkretnie, od siebie, unikaj
marketingowego slangu. Używaj prostego języka, nie każdy musi wiedzieć
czym jest np. „balkon francuski”. Zdania buduj tak, by unikać strony biernej,
wtedy czytają się szybciej i łatwiej, np.
„50 m od przystanku – wszędzie blisko”,
zamiast „Bliskość przystanków tramwajowych gwarantuje sprawne połączenie
z centrum miasta”.
Zdjęcia
Nawet najlepsza oferta zostanie niezauważona jeśli nie zawiera zdjęć. Postaw na profesjonalizm. Jeśli nie wiesz,
jak się do tego zabrać, nie eksperymentuj. Amatorskie zdjęcia, często nieprzygotowanych pomieszczeń i otoczenia,
mogą skutecznie odstraszyć. Nie da się
ukryć, że na portalach ogłoszeniowych

sporo ofert to zdjęcia robione na szybko i bez przemyślenia. W pierwszej kolejności rzucaja się w oczy zdjęcie tytułowe i to ono decyduje czy ktoś wejdzie
w szczegóły ogłoszenia czy nie. Zanim
zabierzesz się za robienie zdjęć, przygotuj pomieszczenia. Usuń fotografie
ze ścian, rodzinne pamiątki , bibeloty.
Po prostu zrób przestrzeń.
Wskaż główny atut
„Dom na Podolanach” , „dom na
Piątkowie” takich ogłoszeń jest wiele, prawda? Dlatego żeby się wyróżnić,
pomyśl, jaka jest kluczowa zaleta Twojej nieruchomości i umieść ją w opisie.
Oprócz wskazania samego atutu, pokaż
korzyć jaką niesie. Np. „dom blisko jeziora” to synonim spokoju, wytchnienia i relaksu. „Mieszkanie w centrum”
to bliskość uczelni i infrastruktura itp.
Wyróżnij się na tle konkurencji
Wiele ofert jest do siebie podobnych i ginie w gąszczu ogłoszeń. Możesz
dołączyć prezentację na YouTube, spacer wirtualny, zdjęcia 3D, film z drona.
W ofertach lokali usługowych istotne
mogą okazać się rzuty i przekroje. Prezentując działkę, wspomnij o jej przeznaczeniu, jeśli jest objęta miejscowym
planem, wskaż wytyczne planu, dostępność mediów. Zdjęcia albo filmik z drona też się świetnie sprawdzą przy prezentowaniu działek.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX
Tel. 787 006 777
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Os. Władysława Łokietka

Mniej mieszkańców, ale nie awarii

Może nie na miarę warszawskiej awarii „Czajki” ale latem doszło jednak do kilku uciążliwych
uszkodzeń sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na osiedlu Władysława Łokietka. Najpierw trysnęła
woda z rur w osiedlowym pawilonie
handlowym. Okazało się, że są one tak
zmyślnie zainstalowane, że ich naprawa wymagała inżynieryjnych konsultacji oraz sporego wysiłku wykonawców.
Również do naprawiania sieci kanalizacyjnej przy budynku nr 9 trzeba było zaangażować specjalistyczną firmę.
Na dodatek letnie burze spowodowały
podtopienia pomieszczeń piwnicznych
w budynku nr 4.
Z większymi i mniejszymi awariami administracja zmaga się niemal
nieustannie. Często wynikają one ze
zużycia materiałów, ich korozji lub
mechanicznych uszkodzeń ale niekiedy przyczyniają się do nich lokatorzy.
Przyczyną zatkania się instalacji kanalizacyjnej były różne chusteczki i
ściereczki wrzucane do kanalizacji.
Wykonane z tworzyw chemicznych
nie rozpuszczają się w wodzie jak na
przykład papier toaletowy, lecz zbijają w kłęby blokując przepływ. Pozostaje więc apelować do mieszkańców by
zwracali większą uwagę na to co trafia do kanalizacji.
Zagrożenie związane z koronawirusem wprowadziło nieco zamieszania w
obsłudze interesantów oraz planowanych pracach remontowych na osiedlu. Obecnie nabierają one rozmachu.
Kończony jest przegląd sieci gazowych
i wentylacyjnych oraz kontynuowana

wymiana podzielników ciepła. Trzeba
na wszystkich kaloryferach zainstalować kilka tysięcy tych nowych urządzeń umożliwiających automatyczny
pomiar i przesyłanie danych drogą radiową. Skutecznie zniechęcają one do
powszechnych niegdyś prób kombinowania przy pomiarach zużycia ciepła
w mieszkaniach.
Na finiszu jest modernizacja instalacji energetycznej w budynku nr 12.
Nowe miedziane przewody zapewnią
sprawniejsze i bezpieczniejsze działanie sieci. W przyszłym roku podobne
przedsięwzięcie planowane jest w budynku nr 6. Przygotowane są także
projekty budowy parkingów wzdłuż budynków 1 i 2. Może na nich powstać
40 miejsc postojowych. Jednak w spra-

wie ich wykonania zdecydują lokatorzy obu bloków.
Chlubą osiedla są liczne zielone zakątki. Tego lata niektórym drzewom i
krzewom dała się jednak we znaki susza. Jej skutki szczególnie odczuły niektóre cyprysy i tuje. W miejsce usuwanych drzew systematycznie prowadzone są nowe nasadzenia. Bujnej zieleni na osiedlu jest więc coraz więcej.
Natomiast systematycznie ubywa
na nim mieszkańców. Ostatnie zmiany w gospodarce odpadami sprawiły,
że w deklaracjach znów jest mniej lokatorów. Zgodnie z nimi na osiedlu
mieszka obecnie 2364 osób. Jak jest
naprawdę nie ma możliwości sprawdzenia. W każdym razie śmieci w altankach nie jest mniej, a nawet jakby
przeciwnie. Coraz ich więcej. Wynika
to po trosze z nieterminowych odbiorów przez firmy wywozowe, a po trosze z nieprzestrzegania przez mieszkańców harmonogramu wystawiania
odpadów wielkogabarytowych. „Zapominają” oni też, że wszelkie odpady
pobudowlane nie powinny trafiać do
altanek lecz być wywożone do punk-

tów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Natomiast na ogół dobrze
przebiega segregacja bioodpadów, które trafiają do specjalnych brązowych
pojemników.
-Mniej mieszkańców na osiedlu
oznacza, że mieszka się nam coraz
wygodniej. Gdy rozpoczynałem pracę na osiedlu statystycznie na jednego mieszkańca przypadało 17,3 metra
kwadratowego powierzchni, obecnie
ma on do dyspozycji 25,6 m. Jednak
to i tak nieco mniej od średniej dla
Poznania wynoszącej 27 m, ale więcej
od średniej ogólnopolskiej – 24 m kw
na jednego mieszkańca – mówi Aleksander Meyza, kierownik Administracji os. Władysława Łokietka. Ale chyba nie tylko statystycznie na osiedlu
Władysława Łokietka mieszka się coraz przyjemniej. A niebawem poprawi się także komunikacja, wzdłuż jego wschodniej strony budowana jest
bowiem trasa Nowonaramowicka z linią tramwajową.
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Malowanie przyszłości

„Korona” na świeżym powietrzu
W sobotę, 29 sierpnia, przed klubem „Korona” na osiedlu Bolesława
Śmiałego odbył się plener malarski
dla dzieci zatytułowany „Co w trawie
piszczy”. Dzieci malowały co widzą w
trawie, rysowały także jak widzą osiedle teraz, a jakie będzie za sto lat. Być
może uda się zrobić wystawę prac połączoną z wernisażem.
We wrześniu przed „Koroną” wystawiano pięć stolików, gdzie klubowicze mogli
wypić kawę czy herbatę na świeżym powietrzu. Jeśli dopisywała oczywiście pogoda.
Większość zajęć klubowych prowadzona była na zewnątrz. Zaplanowano także wyjazd
seniorów do Jaracza i zespołu wokalnego do
Gołuchowa oraz animacje dla dzieci „Sztuka dla małych dzieci”.
We wrześniu wznowiono spotkania brydżystów i zespołu wokalnego. Od października natomiast odbywać się mają zajęcia
m.in. kółka plastycznego, języka angielskiego, kółka koralik, szydełkowania, próby teatru oraz scrapbooking (nowość!). (jk)

Pożegnanie red. W. Porzyckiego

Jego „Głos” jest w nas
Nie ma już dziennikarstwa, jakiego
uczył nas w „Głosie Wielkopolskim” jego długoletni redaktor naczelny Wiesław Porzycki. Teraz nie ma już wśród
nas także Jego. Redaktor W. Porzycki
zmarł 30 sierpnia, w wieku 93 lat. Niemal całe życie poświęcił dziennikarstwu, a zwłaszcza „Głosowi”, którym
kierował przez blisko dwadzieścia lat
i uczynił zeń gazetę szczególną. Bardzo
poznańską, stateczną, wyważoną i powszechnie cenioną oraz lubianą przez
mieszkańców Grodu Przemysława.
W drugiej połowie XX wieku na prasowym rynku „Głos Wielkopolski” był
opiniotwórczą potęgą. Ogromna w tym
zasługa W. Porzyckiego, który był nie
tylko dobrym dziennikarzem, świetnie
władającym piórem, ale także wspaniałym redaktorem i organizatorem.
Potrafił skupić w redakcji wielu uznanych dziennikarzy, a także przyciągnąć
młodych, którym umożliwiał rozwijanie
skrzydeł. Dla nas stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie był przede
wszystkim wzorem dziennikarskiej rzetelności, sumienności, skrupulatności
i odpowiedzialności. Wymagał wiele,
przede wszystkim od siebie, ale także
od innych dziennikarzy. Zawsze jednak
potrafił to czynić w nienagannych, pełnych kultury i taktu formach.
Był redaktorem wielkiego formatu
i taki też był Jego „Głos Wielkopolski”,

w którego tworzenie mieliśmy zaszczyt
pod Jego okiem wnosić swą małą cząstkę. Lata współpracy z red. W. Porzyckim
nauczyły nas prawdziwego dziennikarstwa rozumianego jako praca w imię
wspólnego dobra. Nauczyły nas szacunku dla słowa, dbałości o piękną polszczyznę. Tym wartościom wielu Jego wychowanków pozostaje wiernymi pracując dzisiaj w różnych redakcjach. Także
my, redagujący od ponad dwudziestu
lat „Echo Piątkowa”.
W. Porzyckiemu przyszło żyć i pracować w niełatwych, choć ciekawych czasach. W nieuniknionych zmaganiach z
ówczesną ideologią i cenzurą potrafił
zachować zdrowy rozsądek. Uczył nas,
że napisać można wszystko, tylko trzeba umieć odpowiednie dać rzeczy słowo. Był poznaniakiem z urodzenia i charakteru. Zawsze rzeczowy, spokojny i

opanowany. Zawsze gotowy służyć pomocą i konsekwentnie szukający kompromisowych rozwiązań najtrudniejszych spraw czy sporów. Po studiach
na poznańskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie związał się
z „Głosem Wielkopolskim”, pierwszą
powojenną gazetą poznańską ukazującą się nad Wartą od 16 lutego 1945.
W niej zdobywał dziennikarskie szlify
i na progu lat siedemdziesiątych został
jej redaktorem naczelnym. Często sam
chwytał za pióro i podejmował aktualne tematy, zarówno dotyczące codziennych spraw poznaniaków, jak i kwestii
zagranicznych. Zwłaszcza stosunków
z naszym zachodnim sąsiadem. Zaangażował się w działania Stowarzyszenia
Wisła-Odra oraz badania nad dziejami
okupacji niemieckiej w Wielkopolsce.
Pokłosiem jego podróży po USA w połowie lat osiemdziesiątych była ciekawa
książka „W poprzek Ameryki”.
Żegnając red. W. Porzyckiego, żegnamy pewną epokę w dziejach prasy
poznańskiej. W dobie internetu zalewanego przez wszechobecny hejt, tamte czasy dziennikarstwa wyważonego
i odpowiedzialnego już nie powrócą.
Przede wszystkim jednak żegnamy swe
dziennikarskie lata górne i chmurne.
Dziękujemy za nie Redaktorze…
Bernadeta i Walerian Ignasiak
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KALENDARIUM PSM
1 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej
6 października

- Komisja ds. aktów prawnych RN

13 października - Komisja Rewizyjna RN
22 października - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Dobre wyniki w tym i ubiegłym roku

Sprawozdanie finansowe Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
miniony rok jest rzetelne,
spełnia wszelkie wymagania wynikające z ustawy
o rachunkowości. Ujęte w
nim zostały wszystkie aktywa i pasywa, należności
oraz wydatki inwestycyjne a osiągnięty zysk do
podziału wynosi 5,1 mln
złotych – mówił podczas
sierpniowego posiedzenia Rady Nadzorczej biegły rewident składając jej
członkom podsumowanie
badania rocznego.
Radni z uwagą wysłuchali jego wypowiedzi i wnikliwie dopytywali, czy na
pewno wszystkie wpływy i
wydatki zostały należycie
zaksięgowane. Biegły rozwiał wszelkie wątpliwości.
Podkreślił, że sprawozdanie
przedstawia prawdziwą sytuację ekonomiczną PSM,
która jest pozytywna. Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik finansowy. Jej dobrą sytuację potwierdza również
niski wskaźnik zaległości
czynszowych, który jest trzykrotnie niższy od średniego wskaźnika dla spółdzielni mieszkaniowych w kraju.
O podziale osiągniętego zysku zdecydują wszyscy
członkowie podczas walnego
zgromadzenia spółdzielni.
W dalszej części obrad rad-

ni wstępnie omawiali jednak
propozycje podziału. Prezes
Zarządu PSM, Krzysztof Winiarz, wskazał że dotychczas
stosowano zasadę, iż uzyskane środki wracają na osiedla, w których zostały wytworzone. Ponieważ jednak
lokale użytkowe, a to wpływy z ich wynajmu są głównym źródłem osiągniętego
zysku, są nierównomiernie
rozmieszczone na poszczególnych osiedlach, od kilku
lat pojawiają się głosy postulujące bardziej równy podział zysku między osiedla.
Zgodzono się, że dyskusja
nad propozycją rozdzielenia
środków pomiędzy osiedla
będzie kontynuowana, jednak winna ona uwzględniać
zasadę, że osiedla są na własnym rozrachunku.
Radni przyjęli informację przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej, Mirosławy Mu-

sielińskiej-Klemke o pozytywnym zaopiniowaniu wyników ekonomicznych za 6
miesięcy tego roku. Sytuacja wszystkich osiedli jest
zasadniczo dobra. Ożywioną dyskusję wywołały natomiast kwestie proceduralne
związane z powołaniem podczas poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej zespołu ds. inwestycji przy ul. Bo-

lesława Śmiałego i Stefana
Batorego.
Wątpliwości wzbudziło
skierowane do Rady Nadzorczej pismo grupy mieszkańców z osiedla Bolesława
Śmiałego, w którym domagają się oni przeznaczenia
działki budowlanej uzyskanej przez PSM od miasta
na park. Zarząd wskazywał,
że wykorzystanie na cele re-

ranta. Po szczegółowej analizie prawnej okazało się, że
zapisane w protokole postanowienie o jego utworzeniu
jest niezgodne ze spółdzielczym statutem i radni zdecydowali o jego uchyleniu.
Wprowadzono też poprawki w protokole z poprzednich obrad dotyczące informacji o otwarciu skateparku pomiędzy osiedlami Bo-

kreacyjne działki budowlanej może go narazić na zarzut niegospodarności. Można bowiem i powinno się na
niej zbudować mieszkania,
które będą przynosić korzyści całej spółdzielni. Natomiast na parku skorzystają
jedynie mieszkańcy okolicznych domów. Radny Mariusz
Szymczak zwracał uwagę
na stronę finansową proponowanego przedsięwzięcia.
Zbudować i urządzić można
wszystko, także park, tylko
trzeba wskazać, kto za to zapłaci – mówił. Czy inicjatorzy powstania kolejnego parku są gotowi ponieść koszty
jego urządzenia i utrzymywania? A są to wydatki idące w miliony złotych. Odpowiedzi na te pytania na razie
nie ma, dyskusje nad zagospodarowaniem działki budowlanej będą więc zapewne trwały. (i)
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Zapaśnicy KS „Sobieski”

Sukcesy drużynowe i indywidualne
Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego to był ważny
sprawdzian dla tej grupy
wiekowej. Drużynie „Sobieskiego” udało się wywalczyć pierwsze miejsce drużynowo.
Zapaśnicy z sukcesami
startowali także w Trzcielu, gdzie rozegrano otwarte mistrzostwa województwa lubuskiego w zapasach

w stylu klasycznym. Zawody były bardzo udane dla
naszych wojowników, którzy
wywalczyli I miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Indywidualnie złote medal wywalczyli Michał Wojciechowski kat 44 kg i Michał Anioł kat 65 kg, srebrŻycie sportowe nabiera rozmachu. W ostatnim
czasie zapaśnicy „Sobieskiego” sięgali po sukcesy na zawodach rozgrywanych w różnych miastach kraju.
Mistrzostwa Polski juniorów w stylu klasycznym
rozegrano w Raciborzu. Wyjazd na Śląsk okazał się udany, tym bardziej że zawody
były pierwszym poważnym
sprawdzianem dla zapaśników stylu klasycznego od

marca. Zapaśnicy z Piątkowa walczyli dzielnie i udało
się im zdobyć jeden medal.
W kat. 97 kg brązowy krążek wywalczył Jakub Adamski. Tadeusz Werner 87 kg
i Jan Chojnacki kat 72 kg
również walczyli o miejsca
na podium ale w swoich
walkach musieli uznać wyższość rywali.
Młodzicy w silnym składzie udali się do Sulmierzyc
gdzie w zapasach kobiet i w
stylu wolnym walczyli z zawodnikami z 10 klubów całej Wielkopolski. Otwarte

ny medal zdobył Wojciech
Grynia a brązowy Jakub
Tomyślak. Zawody w Trzcielu były kolejnym sprawdzianem i ważnym testem dla
zawodników.
Mistrzostwa Zrzeszenia
LZS Kadetek w Ciechanowie były również udaną imprezą. W gronie najlepszych zapaśniczek z
naszego kraju udało się
wywalczyć ekipie z Piątkowa 3 brązowe medale.
Na podium stanęły Maja
Kmiecik, Oliwia Stasiewicz
i Wiktoria Powałowska.
Tekst i foto Maciej Kula

KS Sobieski Poznań
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
PSM POZNAŃ

Zapraszają na Zajęcia
Maluchy Na Matach

Rekreacja Ruchowa Dla Najmłodszych
Spotkania odbywają się
Wtorek i Czwartek
18:15 -19:15
Sala Sportowa I Os. Jana III Sobieskiego 22G
60-688 Poznań
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Wrastanie w Piątkowo

Zmiany w krajobrazie i klubach
Dziś chciałbym wspomnieć o innego rodzaju wrastaniu – o wtapianiu się w nasz stale przekształcający się piątkowski krajobraz. Od początku istnienia
linii tramwajowej „Pestka” korzystałem z niej, chodząc na przystanek na pętli końcowej, czyli na autobusowo-tramwajowy Dworzec Jana III Sobieskiego.
Codziennie też, z tej perspektywy, oglądałem rosnące osiedle Stefana Batorego.
W pewnym oddaleniu od pętli, jakby w środku północnej części tego osiedla, pomiędzy torami kolejowymi
i ulicą Opieńskiego, wybudowany został blok mieszkalny,
zdecydowanie odróżniający się od standardowych bloków
z wielkiej płyty i z płaskimi dachami. Ten blok, a właściwie jego skośne dachy, przez ładnych kilka lat były znakiem szczególnym powstającego osiedla, podobnie jak niewielki lasek rosnący przy samych torach kolejowych. Minęło trochę lat i wydawało się, że budowa osiedla Stefana
Batorego została zamknięta. Po młodych sosnach rosnących przy torach, zostało tylko wspomnienie. Teraz stoją
na tym miejscu bloki mieszkalne. A tamten charakterystyczny budynek wtopił się w zabudowę i trzeba się trochę postarać, aby go znaleźć pomiędzy otaczającymi blokami. Chciałoby się zapytać, jak wiele takich zapamiętanych szczegółów pozwala nam najpierw oswoić krajobraz
w którym żyjemy a potem w to miejsce wrastać.
Do północnej części osiedla Stefana Batorego „od zawsze” przylega rozległy kompleks handlowy z obszernym parkingiem. Wydawać by się mogło, że stał się on
trwałym elementem krajobrazu, tym bardziej że ma na
dachu dodatkowy parking dla klientów „Tesco” a ponadto wzbogacony został o samoobsługową myjnię samochodową. Jednak wszystko wskazuje na to, że w związku
z planami sieci handlowej „Tesco”, głównego elementu całego kompleksu, teren ten ulegnie przekształceniu w nową, dobudowaną do obecnej, część mieszkalną. Pozostają tylko pytania jak ona wkomponuje się w osiedle oraz
jak szybko dotychczasowi klienci przestawią się na nową
„handlową” rzeczywistość.
Wieś Piątkowo, od włączenia w obszar Poznania w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, była terenem na który „weszła” Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, budując tam swój drugi wielki zespół osiedli po Winogradach.
Na północy sięgnęły one ulicy Lechickiej, za którą rozpoczynało się Piątkowo, z jego gospodarstwami rolnymi, sadami i ogrodami. W tym sielskim krajobrazie powstawać
zaczęły bloki mieszkalne i rozpoczął się czas „panowania”
na tym obszarze PSM . Jednak jest to już czas przeszły.
Na zachód i północ od spółdzielczych bloków zaczęła inwestować nie tylko Unia Wspólnego Inwestowania, powstawać zaczęły też obiekty innych inwestorów. Prawie
zniknęły ponad stuletnie zabudowania pruskiej osadniczej
wsi Schoenherrnhausen, stojące wzdłuż ulicy Obornickiej,

ustępując miejsca galeriom handlowym i różnym zakładom usługowym. Zniknęły ostatnie gospodarstwa rolne
i prawie wszystkie zabudowania tej pruskiej wsi osadniczej. Zniknął także „schowany” pod ziemię potok Wierzbak, który swój początek ma na zboczu Góry Moraskiej
i który teraz płynie w większości pod ziemią, przez Piątkowo w kierunku Sołacza i dalej do Warty. Obecnie przypomnieniem o tym potoku jest już tylko ulica Nad Wierzbakiem, schodząca od ulicy generała Stanisława Maczka
na Sołaczu do ulicy Grudzieniec przy przejeździe pod torami linii kolejowej z Poznania na Szczecin i Piłę. Zaś jeszcze wcześniejszą historię Piątkowa, wsi leżącej daleko za
Poznaniem, za pierścieniem fortów pruskiej twierdzy „Festung Posen”, przypomina w części odnowiony Fort Va
Bonin, w południowej części osiedla Bolesława Chrobrego.
Fort jest obecnie ostoją dla nietoperzy, którą opiekuje się
stowarzyszenie Salamandra. Stał się także obiektem turystycznym, z którym związało się Towarzystwo Miłośników
Fortyfikacji Kernwerk.
W roku 2020 niezależnie od katastrofy pandemii i jej
skutków toczy się życie społeczne na Piątkowie. Wartymi
zauważenia są zdarzenia, mające miejsce w Klubie Seniora
„Przyjaciele” na osiedlu Bolesława Chrobrego, który dąży
do przekształcenia w klub osiedlowy, dostępny nie tylko
dla seniorów. Czas pokaże, czy ta inicjatywa zostanie skutecznie zrealizowana a być może także podjęta na innych
osiedlach. Dodać należy, że głównie kluby seniora ożywiają zespół osiedli piątkowskich, mający tylko jeden obiekt
kulturalny z prawdziwego zdarzenia. Jest nim Dom Kultury „Dąbrówka”, planowany obecnie do remontu. Warto
zauważyć, że od ubiegłego roku mamy własny hymn Piątkowa, autorstwa kierowniczki Klubu Seniora „Hetman”,
wykonany pierwszy raz podczas ubiegłorocznych Dni Piątkowa. Kto zapamiętał ten fakt? Katastrofa pandemiczna
„skasowała” tegoroczne Dni Piątkowa, nie został więc on
przypomniany mieszkańcom. Czy można postawić pytanie, jak wielu Piątkowian ten hymn zna lub przynajmniej
o jego istnieniu wie? Może więc czas do niego wrócić
w kolejnym felietonie?
Rozpoczynający się jesienny październik, kolejny miesiąc pandemii, zdaje się być najwłaściwszym czasem aby
przytoczyć piękny krótki wiersz nieznanego mi autora,
zachęcający do optymizmu mimo wszelkich przeciwności:
„Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą, raz jeszcze spróbować.
Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.»
I tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zamknąć
kolejne wspomnienie czasu wrastania w Piątkowo.
Hubert Owczarek

Kiedy do urzędu skarbowego
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i
infolinie. Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko
na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy
elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub
stwierdzające stan zaległości.

Jednak w wyjątkowych sytuacjach od 14 września 2020
r. możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 5 dni
w tygodniu, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu
planowanej wizyty:
poniedziałek od 8:00 do 18:00
wtorek - piątek od 8:00 do 15:00
Wizytę można umówić przez internet na stronie www.
wielkopolskie.kas.gov.pl w zakładce „Wizyta w urzędzie
skarbowym” lub dzwoniąc do naszego urzędu pod numer:
61 8270191, 61 8270119, 61 8270197.
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Literackie spotkania w „Dąbrówce”

Medycyna, tradycja i poezja...

Obok młodych ludzi,
uczniów i studentów – uczestników warsztatów i turniejów
– w Klubie Literackim „Dąbrówka” spotykają się także
osoby wielce zasłużone nie
tylko w dziedzinie literatury

i sztuki. Wybitną osobowością łączącą pracę w medycynie z działalnością krytyka
i teoretyka sztuki jest prof.
Jacek Juszczyk. Niedawno
Profesor zdecydował się na
publikację swego pierwszego
zbioru wierszy, prezentowanego w „Dąbrówce”.
J. Juszczyk, rocznik 1938
(absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Męskiego
w Ostrowie Wlkp., matura
1954), absolwent Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny).
Profesor zw. dr hab. (obecnie
emeritus). Wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Zakaźnych tej uczelni. członek honorowy czterech to-

Jacek Juszczyk
Ojciec (podporucznik 20 pułku ułanów
im. Jana III Sobieskiego),
Z cyklu Saga Rodzinna [III]
Proporczyk:
pasma amarantu ze ścieżką bieli podbitej granatem.
Fotografia: na koniu, w piżamie,
o świcie w dniu pułkowego święta.
Tylko On i to pełne kolorów sukno
pamiętali obłość lancy.
I wachmistrza ściętego szrapnelami
zanim dopadli linii lasu, gdy konie
czujące zapach lotnego gnoju maszyn
szły ostrym galopem po łąkowej grządzieli.
Dopełniał się zbyt słoneczny wrzesień;
nie kończyła się ziemia, lecz niknęły mapy.
Bagno wchłonęło karabinowe zamki;
szkło rozbijanej lornetki na ćwierć sekundy
roztęczyło ciemny kontur wrażego hełmu.
Nie mówcie, że otwory w suknie zrobiły mole.
Burawe plamy nie są z żył.
Ktoś nim chciał czyścić buty.
Przez przeszło półwiecze
uczył historii; nagrobek: poniżej dwóch dat
trzy słowa „Odznaczony Krzyżem Walecznych”.
Tylko o tyle nas poprosił.
Major, Z cyklu Saga Rodzinna [V]
W konkursach skoków
wzlatywał konno ku niebom
połowy europejskich krajów.
Ciął szablą łozy, śpiewał żurawiejki.
Jak tę z jego 4 pułku Ułanów Zaniemeńskich:
Wszystko stawia na los karty.
To ułanów jest pułk czwarty.
Podobno grywał w kukułkę, taki rodzaj ruletki,
do czego jest potrzebny bębenkowy rewolwer,
jak westernowy colt lub belgijski Nagant,
ulubiony w carskich i post-carskich armiach.
W konnym przemarszu z Grudziądza do Biedruska
mój Ojciec zdawał u niego oficerski egzamin.
Jestem pewien, że nie zadał
nazbyt dziwacznego pytania:
Czy wojna to zbyt wysoka stacjonata?

warzystw naukowych i specjalista krajowy w swej dziedzinie. Członek komitetów
i komisji Polskiej Akademii
Nauk oraz Polskiej Akademii Medycyny, grup eksperckich, doradczych, etc. także w
hepatologii. Autor 623 prac
naukowych, w tym 40 monografii w językach: polskim,
angielskim, niemieckim, rosyjskim; także z zakresu filozofii i historii medycyny.
Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim i Komandorskim
Orderu Polonia Restituta.
Od roku 1961 zajmuje
się krytyką (poezja, plastyka, etc); uprawia fotografię
artystyczną (kilka wystaw).
Współredaktor monografii
Klub Od nowa 1958-1970

(Poznań, 2011), tomu Szczelbaczechowa. Co było, a nie
jest. Poznań artystyczno-towarzyski lat 70/80. zeszłego
wieku (Poznań, 2016). Debiut
poetycki w roku 1978. Poza
tym: tom Wiersze (Poznań,
2017), współautor antologii
Poeci czasu niedokonanego
(Poznań 2019), wiersze m.in.
w Okolicy Poetów, Akancie,
Protokóle Kulturalnym.
Nadal aktywny zawodowo (wykłady, praktyka lekarska). W stulecie Bitwy Warszawskiej, sięgnijmy po wiersze Profesora zwracające się
do narodowej i rodzinnej,
patriotycznej tradycji.
Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka”

Przez adiutanta odwiedził nas w nocy.
Chciał owsa, siana, chleba a także
martwił się o losy konia Rydza-Śmigłego
(narodowym darze), ukrytym w majątku Niemojowskiego.
Obaj z Ojcem wykorzystali odwieczne cygańskie umiejętności.
Ściągnięci z taboru przemalowali konia z profesjonalną biegłością
w klacz nierozpoznawalną dla niemieckiej propagandy.
Adiutant dawno odjechał w listopadowe mroki czterdziestego roku;
szwadron już rzedniał jak brzozy nad leśną strugą.
Około południa listonosz pukał do drzwi.
Przełykał nalewkę, poprawiał na drugą nogę;
i zawsze mówił: Należy się. Tego letniego dnia
pod ciężką dłonią, przecięty opaską,
biegł czarnym duktem tytuł:
”SPRAWA HUBALA”
Wracał Major.
Mama, Z cyklu Saga Rodzinna [VI]
Klacz złamała nogę w kratach brony.
Źrebię chwytało smoczek.
Biegało ku Niej przez wiele dni.
Do rozstania, gdy w szelestach jabłoni
z pęcinami w kępach nasturcji
grzywa omiatała daszek ganku.
Ojcowska nagroda: rower z blaszką z wielbłądami i piramidami.
Uczyłem się na nim jeździć, lecz przecież
musi być „consecutio temporum”
Stoją obok siebie w pleszewskim atelier
spowici w sepiowe cienie.
Ciemne oczy, jaśniejący welon
zwiewnie przechodzący w biele sukni.
Znaki z królewskim herbem na naramiennikach, przy szabli.
Jego ostrogi i Jej kolczyki dzwonią na zwiastowanie.
Zanim stanęli naprzeciwko czarnej płachty z okiem obiektywu
„Powózka” nie ugrzęzła w grodziskich, kościelnych piaskach.
Wolałby galopem z Nią przed sobą jak w ułańskich śpiewach?
Nosiła ażurową chustkę i fioletową suknię ze spadochronowej
czaszy.
Pokazała mi księżyc wygryziony jak racuch.
Przedtem padł Paryż.
Nocami szeptali; nie chcieli powiedzieć - o czym.
„Nie mogę zdążyć z ludźmi; zapisz mi coś na nerwy”,
śmieje się po latach.
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Prosto z miasta

No i mamy Amerykę
Choć zagrożeń coraz więcej wokoło,
bo koronawirus wciąż nie odpuszcza, gospodarka w kryzysie a ideologia LGBT
na fali, to jednak w Poznaniu zdecydowanie bezpieczniej się robi. Amerykanie
urządzają bowiem u nas wysunięte stanowisko dowodzenia swego V Korpusu.
W dawnej szkole kwatermistrzów przy
ul. Bukowskiej powstanie punkt dowodzenia wojskami na całej osławionej
flance wschodniej. Strukturę i nomenklaturę wojskową normalnemu człowiekowi trudno pojąć, jednak nie ma to
większego znaczenia. Najważniejsze, że
wiadomo skąd popłyną rozkazy. Zasada jest bowiem prosta, im więcej amerykańskich żołnierzy i dowódców, tym
ponoć bezpieczniej. Są już na lotnisku
w Krzesinach, kilkunastu bazach i poligonach a teraz będą jeszcze w śródmieściu Poznania. Nie ma co, robi się
nam prawdziwa Ameryka.
HHH
Z iście amerykańskim rozmachem
wielkopolscy urzędnicy przystąpili do rozdzielenia ponad 95 milionów złotych pomiędzy przedsiębiorców dotkniętych koronawirusowym kryzysem. Pieniądze miały
wspomóc małe firmy, którym najbardziej
dał się we znaki spadek zamówień i zleceń. Są ich w województwie tysiące i można było się spodziewać, że chętnych do
skorzystania z finansowej pomocy będzie

wielu. Zamiast pomyśleć nad sposobem
sprawiedliwego rozdziału środków urzędnicy zdecydowali, że kto pierwszy złoży
internetowy wniosek ten lepszy. W kilka
sekund rozeszło się prawie 100 milionów.
Wielu chętnych nie zdążyło nawet kliknąć
w enter na komputerze, bo pula została
już wyczerpana i program zablokowany.
Wszystko ponoć przez wykorzystanie internetowych botów, które składały wnioski w milisekundy. Ale oczywiście, tylko
tym, którzy ich przygotowanie zlecili komu trzeba. Wybuchła afera, której wyjaśnianiem zajęły się wszystkie możliwe
służby. Wypłatę pieniędzy wstrzymano.
Miało być szybko i sprawnie, a wyszło
tak jak zwykle. Jeśli nie można było wypracować kryteriów udzielania pomocy,
to może trzeba było zastosować losowanie. Na pewno byłoby sprawiedliwsze niż
internetowe wyścigi z botami.
HHH
Wielkopolscy senatorzy szczególnej
aktywności nie wykazują i większości
wyborców pozostają raczej nieznani.
O kilku z nich zrobiło się jednak ostatnio głośno, gdyż znaleźli się w czołówce
parlamentarzystów pobierających ekwiwalent za podróże własnym samochodem. Kwoty okazują się całkiem niemałe, jak wyjaśniali bowiem nasi senatorowie, chcą oni być zawsze blisko swych
wyborców i mkną do nich z najdalszych

zakątków, żeby tylko zająć się ich sprawami. Aż miło to słyszeć, chociaż uwierzyć w to trudno. Dobrze chociaż że mają samochody. Zdarzali się bowiem tacy parlamentarzyści, którzy brali ekwiwalent nie mając ani samochodu, ani
prawa jazdy. Niektórzy te niecne praktyki przenieśli nawet do europarlamentu, chociaż tamtejsze europejskie uposażenie powinno zniechęcać do stosowania takich sztuczek. Ale prawdziwemu
wybrańcowi narodu przecież się należy.
HHH
Pod względem dziwactw i niezwykłych zdarzeń też zaczynamy dorównywać Ameryce. W mieszkaniu na ratajskim osiedlu policjanci przypadkowo
odkryli wielką hodowlę węży. Poszukiwali u podejrzanego nielegalnej broni,
a znaleźli kilkanaście pytonów oraz innych dusicieli. Największe okazy liczyły sobie kilka metrów długości i przetransportowanie ich do zoo było sporym przedsięwzięciem logistycznym. Aż
strach pomyśleć, co ludzie mogą przetrzymywać w zwykłym spółdzielczym mieszkaniu. Istną Amerykę mamy więc już
prawie na każdym kroku. Aż się tęskno
robi za czasami, gdy „Ameryka”, (taka
restauracja) była tylko na rynku w Śmiglu, a wszędzie wokoło było cicho, spokojnie i o koronawirusie nikt nie słyszał
WIST

Wokół Piątkowa

Ulica Drewlańska
Drewlanie to jedno z plemion kiedyś należących do
wschodnich plemion słowiańskich. Patronują ulicy bocznej od Łużyckiej.
Losy tego ludu nie były łatwe. Zamieszkiwali w dorzeczach Słuczy i Prypeci, nad
Horyniem, Słuczem i Teterewem, na Polesiu Wołyńskim.
W 884 roku zostali podbici
przez Olega, władcę Rusi Kijowskiej, ale nie byli pokornymi poddanymi. Buntowali się
przeciw zbyt wysokim daninom za jego następcy Igora,
którego zabili. W tym czasie
rządził nimi książę Mał. Ponownie podbiła ich szukająca
zemsty wdowa po nim, Olga.
Głównymi grodami Drewlan
były Owrucz i Korosteń (Ikorosteń).
Ostatnia wzmianka o tym
plemieniu pochodzi z 1136 roku, kiedy ich ziemie od księcia Jaropełka II Włodzimie-

rzowica otrzymała Cerkiew
Dziesięcinna w Kijowie.
Los Drewlan jak na realia wczesnego średniowiecza, choć ponury, był dość
typowy. Zachowane są dokładne opisy postępowania
z niepokornym plemieniem.
Władcy Rusi kijowskiej ściągali zdaniem Drewlan, zbyt
wysokie daniny. Doszło do
krwawo stłumionego buntu.
W 945 roku Igor (Ingvar) Rurykowicz po dotarciu do stolicy Drewlan, Korostenia, odebrał należny okup i rozpoczął
powrót do Kijowa. Jednak z
drogi się cofnął i zaczął łupić okoliczne osady. Miejscowa ludność zaatakowała drużynę Igora i dokonała jej pogromu. Poległ też sam Igor.
Wdowa po Igorze i zarazem jego następczyni, Olga, dokonała długofalowej i
krwawej zemsty na Drewlanach, którzy tym razem po-

czuli się tak pewnie, że przysłali do Kijowa 20 posłów z
żądaniem ustępstw. Zgodnie
z życzeniem, zaniesiono ich
przed oblicze władczyni w
łodzi, którą przybyli. Zostali przyjęci, a potem… wraz
z łodzią zakopani żywcem
we wcześniej przygotowanym
wielkim dole.
Na tym nie koniec. W
946 roku księżna ruszyła z
wojskiem na wyprawę przeciwko Drewlanom i rozpoczęła oblężenie Korostenia.
W czasie rozejmu zaproszono do ruskiego obozu pięć
tysięcy (liczba wielce zawyżona) wielmożów drewlańskich. Gdy zmożeni wysokoprocentowym miodem goście zasnęli, zostali wymordowani przez ruskich wojów.
Ale siedziby Drewlan jeszcze wtedy nie zdobyto. Dopiero w wyniku kolejnej wyprawy Korosteń został zaję-

ty przez wojska Olgi. Gród
bronił się dzielnie, wreszcie
zastosowano podstęp. Zapowiedziano zawarcie pokoju,
ale w zamian poproszono
o daninę w postaci gołębi.
Ptaki z przymocowanymi do
nóżek zapalonymi materiałami wróciły do swych gniazd,
powodując pożar i kompletne zniszczenie Korostenia.
Wśród mieszkańców urządzono rzeź, pozostałych przy
życiu wzięto do niewoli. Rozmiar pogromu doprowadził
do szybkiej kapitulacji pozostałych grodów Drewlan i w
końcu – całkowitego podporządkowania ich ziem Rusi
Kijowskiej.
Owa ponura opowieść
przedstawiła wydarzenia nie
tak znowu rzadkie w ówczesnej Europie. Po prostu tak
wtedy rozstrzygano podobne
konflikty polityczne…
Marek Rezler
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Rodzinny festyn między blokami

Gry, zabawy i integracja

Aura spłatała „Dziewczynom w Naturze” inicjatorkom i organizatorkom festynu na os. Bolesława Śmiałego niezłego
psikusa. Miał się on początkowo odbyć w ostatnią niedzielę sierpnia,
jednak ostrzeżenia przed
pogodowym załamaniem
sprawiły, że zdecydowały
się imprezę przełożyć,
tymczasem tego dnia pogoda była przepiękna. Na
szczęście tydzień później,
gdy rodzinny festyn między blokami się rozpoczynał też zaświeciło słońce
i podczas wspólnych zabaw humory wszystkim
dopisywały.
– Najpierw trochę zamieszania w nasze plany rozbudzania życia kulturalnego

i integrowania mieszkańców wprowadziły obostrzenia związane z koronawirusem a teraz doszły jeszcze
kłopoty z pogodą, ale najważniejsze że działamy, mamy pomysły na aktywizowanie lokalnych społeczności i
będziemy się starały je realizować na piątkowskich osiedlach – mówią Sara Grolewska i Anna Gruszka ze
Stowarzyszenia „Dziewczyny w Naturze”, które w ramach zainicjowanego przez
miasto programu Centrum
Inicjatyw Lokalnych starają zachęcić mieszkańców do
wspólnych przedsięwzięć.
Rodzinny festyn w zielonym, nieco dzikim zakątku
pomiędzy blokami był jednym z pierwszych ich zrealizowanych zamierzeń. W

planach są kolejne. Najważniejsze jest jednak zdiagnozowanie sytuacji na osiedlach, czyli przede wszystkim rozpoznanie potrzeb
społecznych mieszkańców.
– Koronawirus trochę nam
namieszał, ale od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy
z mieszkańcami. Wynika z
nich że przede wszystkim
brakuje im miejsc, w których można byłoby wspólnie się spotkać, pogadać,

podzielić się wrażeniami i
doświadczeniami. W swoich
dalszych planach będziemy
się więc starały wychodzić
naprzeciw tym potrzebom.
Liczymy także na pomysły
i wsparcie mieszkańców.
Wspólnie chcemy pobudzać
osiedlową aktywność oraz
integrować mieszkańców –
mówią. Organizując festyn z
zabawami dla dzieci i rodziców dowiodły, że nie tylko
mówią, ale także działają.

Koncerty na trawniku i pod chmurką
W kilka letnich niedzielnych popołudni okolice kawiarni „Małe fusy” na os.
Bolesława Chrobrego zamieniły się w salę koncertową. Radosne trochę jazzujące dźwięki muzyki przyciągnęły licznych miłośników
muzyki oraz wypoczynku na
świeżym powietrzu. W pogodnym nastrojach wysłuchali oni koncertu zespołu
Dizzy Boyz Brass Band, niektórzy próbowali nawet tańczyć, a wszyscy dzielili się

uwagami o zamieszaniu, jakie powoduje koronawirus,
także w życiu kulturalnym
na osiedlach. W tym roku
nie odbyły się Dni Piątkowa
oraz kilka innych tradycyjnych festynów. Imprez jest
mniej i wiążą się z rygorami sanitarnymi, ale koncerty, jak widać, cieszyły się
sporym zainteresowaniem.
A najważniejsze, że humory wszystkim, zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom
dopisywały.
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– Kochanie, sprawmy sobie wymarzony weekend –
mówi mąż do żony.
– Świetny pomysł, kochanie. Do zobaczenia w poniedziałek.
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– Jasiu, jakie wykształcenie ma twój tatuś?
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– Osiem klas i wszystkie
pierwsze.
Rozwiązanie krzyżówki nr: 10
Na progu złotej jesieni
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– Jasiu, powiedz nam
– pyta ksiądz na lekcji religii – co musimy zrobić aby
otrzymać rozgrzeszenie.
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Krzyżówka nr 10

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). Skończ już z tym nygusowaniem i ciągłym glapieniem
się wew telewizor abo komputer. Ale zaś lepiej się ustatkuj, posłuchaj famuły
i ze szwungiem bierz się do chapania.

WAGA (23.09 - 22.10). Z wiarą wew biurze lepiej za wiela nie blubraj ani tyż
się nie mądruj. Na całkim luzie, zez rułą rób dalej swoje, a uda ci się chybko
uzorgować wuchtę pochwał oraz bejmów.

BYK (21.04 - 21.05). Kolejne tygodnie zez koronawirusem jakoś musisz przepynkać, ale zaś potem będzie już ino lepiej. Skapnie ci trochę bejmów oraz
wuchta dobrych rad od różnych mądrych.

SKORPION (23.10 - 22.11). Fest rajza wew góry albo nad morze ci się szykuje.
Ino zaś pamiętaj o masce na kalafę i w ogóle za frechownie se nie poczynaj, bo
se ino wielkiej poruty narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po wakacyjnych rajzach i balangach uzbierała się
wuchta klunkrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle a całką chałupę
odpicować i zrobić na glanc.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Ady przestań już borchać się na kumpli i chlabrę.
Lepiej zaś pomyśl o jakiej rajzie ze znajomą eką nad nasze morze, wew góry
albo chociaż na działkę za miastem.

RAK (22.06 - 22.07). Wew złote jesienne dni warto wysztaﬁrować się na jaki
wygib za miasto lub choćby do składu. Zez tego lofrowania i blubrania wynikną
całkiem ﬁfne pomysły na interesy.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z blubrania zez starą wiarą wynikną fest
pomysły. Bez zbędnego stalowania się i mądrowania zabieraj się do chapania
i ﬁfnego ich wprowadzenia wew życie.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se luz zez bręczeniem na kolejne zmiany wew robocie. Przyjdzie ci znowu chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem, jak się
przyłożysz, wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zez lofrowaniem, ciągłym dylaniem i sportowaniem
lepiej nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed wiarą też się za
wiele nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic dobrego nie
wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz ﬁfa do roboty i blubrania, jak się tylko
akuratnie przyłożysz, kabza będzie pełna.

RYBY (21.02 - 20.03). Najwyższy czas przyłożyć się do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych, uregulowania rachunków i zaprowadzenia
porzundku wew kwitach oraz inszych szpargałach.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 61 822 78 57. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Sportowe lato z PSM

Upominki dla małych sportowców

Od końca czerwca do
21 sierpnia Sekcja Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla dzieci i młodzieży mieszkających na
Piątkowie organizowała
zajęcia sportowe pod ha-

słem „Sportowe Lato z
PSM 2020”.
Jednym z nich było Piłkarskie Lato z PSM. Na orliku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na osiedlu Bolesława Śmiałego w
dni powszednie w godzinach

od 10 do 14 uczniowie szkoły podstawowej mogli pograć w piłkę nożną oraz brać
udział w przygotowanych dla
nich zabawach. A na koniec

sportowych wakacji odbyło
się uroczyste zakończenie.
Uczestnicy odebrali medale
i upominki, nie zabrakło też
pamiątkowych zdjęć. (nad)
Fot. – Tomasz Laufer

Wędrówki z KOiR

W stronę powstańczego panteonu

Tradycyjne spotkania z podróżnikami w Klubie Odkrywców i Reporterów trzeba na razie z uwagi na koronawirusa zawiesić, ale
z wędrowania i zwiedzania rezygnować nie należy. Tym bardziej
że turystycznych atrakcji wokół
nas mnóstwo.
Wyprawy za opłotki Piątkowa dostarczą z pewnością wielu wrażeń.
Szczególnie interesujące bywają wędrówki w okolice Biedruska, do którego można się wybrać na różne sposoby pieszo, rowerem, samochodem
czy nawet komunikacją miejską. Miej-

scowość stanowiąca centrum podpoznańskiego poligonu powoli zmienia
swój charakter z wojskowego na cywilny. Coraz szybciej wyrastają w niej
bowiem kolejne budynki a nawet całe osiedla. Piękna okolica i bliskość
Poznania zachęcają do zamieszkania.
Wędrówki po poligonie są oczywiście zakazane ale w samym Biedrusku też nie brakuje atrakcji. Uwagę
zwraca przede wszystkim XIX-wieczny pałac rodziny von Treskow, który
przemieniony w hotel powoli odzyskuje dawną świetność. W otaczającym
go rozległym 14-hektarowym parku
odsłonięto pierwszy w kraju Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego. W jego centrum znajduje się okazały i pełen symboliki pomnik z napisem „Nikt im iść nie kazał a poszli
spłacić dług ojczyźnie. Powstańcom
– Rodacy”. Po bokach zestaw 30 tablic przedstawia szczegółowy przebieg
powstańczych walk w niemal wszystkich wielkopolskich miejscowościach.

W pobliżu panteonu znajduje się małe muzeum sprzętu militarnego z bliższych już czasów. Prawdziwym wiarusom łezka w oku może się zakręcić na
widok poczciwego pojazdu opancerzonego „Skot”.
Ciekawych miejsc wartych zobaczenia i spopularyzowania jest w Poznaniu i okolicach wiele. Zachęcamy do
ich odwiedzania oraz podzielenia się
zdjęciami i wrażeniami z tych eskapad. Prosimy o przesyłanie fotografii
na adres echopiatkowa@o2.pl. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy oraz uhonorujemy nagrodą książkową. Zapraszamy do udziału w tych podróżniczo-fotograficznych wyprawach.

