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Mieszkańcy piątkow-
skich osiedli znów mogą 
uczestniczyć w koncertach, 
spektaklach teatralnych, za-
jęciach rekreacyjnych oraz 
wycieczkach organizowa-
nych przez osiedlowe klu-
by. Chociaż koronawiruso-
we ograniczenia dają się 
jeszcze we znaki, to senio-
rom z klubu „Złoty liść” pod-
czas wypraw do Gołuchowa 
czy w Puszczę Notecką hu-
mory dopisywały. Więcej in-
formacji o ich wakacyjnych 
eskapadach na str. 2.

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

tel. 515 550 833

Rozwiązaniem – zablokowanie? 
A jednak Zarząd 

Dróg Miejskich po-
stawił na swoim i za-
blokował zjazd z ul. 
Opieńskiego na par-
king przy bloku nr 
10 na os. Stefana Ba-
torego. Solidnie za-
betonowane słupki 
utrudnią życie zmo-
toryzowanym a tak-
że pojazdom służb 
miejskich. Chyba nie 
o takie rozwiązanie 
chodziło. 

W pałacach i w puszczy

Letnie wojaże seniorów

W osiedlowych klu-
bach nie brakuje pro-
pozycji ciekawego spę-
dzenia wolnego czasu. 
Po okresie koronawiru-
sowych ograniczeń znów 
dużym zainteresowa-
niem cieszą się wspólne 
wyprawy w najpiękniej-
sze zakątki kraju. 

 W lipcu członkowie 
Klubu Seniora „Złoty Liść” 
wybrali się do Gołucho-
wa. Wbrew wcześniejszym 
obawom pogoda dopisała, 
nie było ani za gorąco, 
ani deszczowo, warunki do 
zwiedzania jak na życze-
nie. Po dotarciu na miejsce 
w pierwszej kolejności wy-
braliśmy się na spacer po 
parku otaczającym zamek. 
Ogrom zieleni i piękne aleje 
leciwych drzew budziły za-

chwyt wśród wielu uczest-
ników. Następnie z uwagą 
wsłuchując się w opowie-
ści przewodniczki zwiedzi-
liśmy okazały zamek z licz-
nymi eksponatami i dzie-
łami sztuki. Z kolei w Mu-
zeum Leśnictwa umiejsco-
wionym w kilku budynkach 
zgłębialiśmy wiedzę na te-
mat przyrody, leśnictwa i 
roli lasu.  W drodze do Po-
znania, wciąż w dobrych hu-
morach, rozmawialiśmy o 
kolejnym miejscu na mapie 
Polski, które wspólnie uda-
ło nam się zobaczyć, a tak-
że planowaliśmy następne 
klubowe wojaże. 

Niebawem wybraliśmy 
się na wycieczkę w okolice 
Puszczy Noteckiej. Odwie-
dziliśmy miejscowość Wiej-

ce, a tam malow-
niczo położony pa-
łac z zabudowa-
niami folwarcz-
nymi i rozległym 
parkiem. W tak 
pięknych okolicz-
nościach nie spo-
sób było odmó-
wić sobie wspól-
nej kawy. Jednak 
naszym punktem 
docelowym by-
ła urokliwa Rad-
goszcz, gdzie cie-
szyliśmy się swo-
im towarzystwem 
i słoneczną pogo-
dą. Dzień upłynął 
nam na spacerach 
po lesie, wizycie w 
pasiece i biesiado-
waniu.

 Małgorzata Pilch
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych

Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

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

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

 Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczci-

wą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i do-
świadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

Tu jest 
miejsce 

na Twoją 
reklamę
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Słońce zasili… windy
Powstanie 5 nowych instalacji fotowoltaicznych
Poznańska Spółdziel-

nia Mieszkaniowa coraz 
śmielej sięga po nowe źró-
dła energii. Od ponad roku 
działa już jedna instalacja 
fotowoltaiczna na bloku nr 
4 na os. Bolesława Śmia-
łego a wkrótce powstanie 
kolejna na tym osiedlu 
oraz cztery na dachach 
budynków na os. Bolesła-
wa Chrobrego. Trwają już 
przetargi na wykonanie 
tych inwestycji.

- Z analiz ekonomicznych 
oraz rozmów przeprowadzo-
nych z przedstawicielami 
spółdzielni mieszkaniowych, 
które wykorzystują już takie 
instalacje wynika, że są to 
przedsięwzięcia przynoszące 
wymierne korzyści. Jednak 
ich wielkość uzależniona by-
wa od wielu czynników, choć-
by nasłonecznienia czyli po-

gody. Ogólnie szacuje się, że 
zwrot kosztów inwestycji na-
stępuje po około pięciu - sied-
miu latach eksploatacji.– mó-
wi Marcin Majchrzycki, kie-
rownik Administracji os. Bo-
lesława Chrobrego. 

Na tym osiedlu zdecydo-
wano się na montaż insta-
lacji na czterech budynkach 
wysokich o numerach 1, 7, 

15 i 17. Ich dachy przeszły 
remonty i zostały przysto-
sowane  do ustawienia na 
nich paneli. Funkcjonowanie 
nowoczesnych urządzeń bę-
dzie w pełni bezpieczne dla 
mieszkańców oraz budynków. 
Montaż instalacji fotowolta-
icznych  jest szczególnie uza-
sadniony na budynkach wy-
sokich, w których uzyskana 

energia elektryczna może być 
bezpośrednio wykorzystywa-
na do minimalizowania zuży-
cia prądu w częściach wspól-
nych, czyli do zasilania dźwi-
gów osobowych, które są sto-
sunkowo energochłonne. Ta-
kie rozwiązanie stosowane 
jest już na budynku nr 4 os. 
Bolesława Śmiałego i dobrze 
się sprawdza. Dlatego zdecy-
dowano się na budowę kolej-
nej instalacji na sąsiednim 
bloku nr 5.

Niebawem powinny zo-
stać rozstrzygnięte przetar-
gi na wykonanie tych pię-
ciu przedsięwzięć. Jeśli nie 
będzie odwoła ń od rozstrzy-
gnięć a wybrani wykonawcy 
należycie wywiążą się z za-
dań, to prąd z nowych insta-
lacji fotowoltaicznych powi-
nien popłynąć jeszcze przed 
końcem tego roku. (i) 

Piątkowo wczoraj i dziś

Spacery z historią
Złe skutki dokarmiania 

Ptaki, zwierzaki 
i… przysmaki

Osiedlowa fauna staje się coraz bogat-
sza. Niedawna mieszkanka osiedla Bolesława 
Śmiałego uskarżała się, że nie dają jej spać… 
mewy. Skoro świt całymi stadami zlatywały 
się żerować do osiedlowych śmietników czy-
niąc wielki hałas i harmider. 

Ptaki oraz inne zwierzaki nie muszą się  wiele 
wysilać by znaleźć między blokami pożywienie. Nie 
brak bowiem mieszkańców, którzy ochoczo podsypują 
różne smakołyki rzekomo biednym stworzeniom. Do-
karmiać czy nie dokarmiać gołębie oraz inne stwo-
rzenia, które coraz chętniej żyją sobie pół dziko mię-
dzy blokami? To stary problem i chyba nie do jed-
noznacznego rozwiązania. Administracje osiedli raz 
po raz występują z apelami o zaprzestanie dokarmia-
nia. Mają w tym wsparcie wielu mieszkańców, którzy 
dość mają uciążliwości jakie nieuchronnie są związa-
ne z liczną i bliską obecnością ptaków, kotów czy na-
wet dzików. Bo także one skuszone darmowymi ja-
dłodajniami pojawiają się coraz liczniej na osiedlach. 

Jednak wśród mieszkańców nie brakuje osób, 
które z dobrego serca dokarmiają biedne ptaszki, 
a bywa że przy okazji także inne stworzenia. Ani 
apele administracji, ani krytyczne oceny sąsiadów, 
ani też widok gnijących resztek rozrzucanego pokar-
mu nie powstrzymują ich przed kontynuowaniem 
tej działalności. Wątpliwe też by przekonały ich ra-
cje naukowców, że takie ciągłe dokarmianie nie słu-
ży dzikim stworzeniom, prowadzi do ich degenera-
cji i chorób.  

Swojej postawy nie mogą oni już usprawiedli-
wiać stwierdzeniami, że dokarmiają żeby się nie 
marnowały resztki chleba i innych środków żyw-
nościowych.  W osiedlowych altankach są już spe-
cjalne pojemniki na bioodpady i do nich właśnie, 
a nie do ptaków czy dzików, powinny trafiać zbęd-
ne produkty żywnościowe. (i)

W ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piąt-
kowo trzeci rok z rzędu będą organizowane spacery dla miesz-
kańców „Piątkowo wczoraj i dziś” z przewodnikiem grupy Po-
Poznaniu.pl. Wydarzenia stwarzają przestrzeń do poznania hi-
storii Piątkowa od czasów dawnych po współczesne. 

Na trasie spaceru nie zabraknie śladów po dawnej wsi Piąt-
kowo oraz miejsc ważnych dla współczesności tego poznańskie-
go fyrtla. Wspólnie powspominamy i ocenimy czy Piątkowo to do-
bre miejsce do życia. W tym roku będą aż 3 różne rodzaje tras:
I: głównie po os. Bolesława Chrobrego (czas trwania ok. 2,5 h)

18.09, godz. 15:00
2.10, godz. 10:00
 Miejsce spotkania: szkoła na rogu ul. Obornickiej i Hulewiczów 
(Obornicka 314).

II: głównie po os. Jana III Sobieskiego (ok. 2 h)
2.10, godz. 15
Miejsce spotkania: pętla PST przy holu dworca autobusowego.
 Wstęp na wycieczki wolny. Wstępne zapisy nie są wymagane, 
a spacery odbędą się w ustalonym terminie bez względu na po-
godę i liczbę uczestników.

Trzecią trasę przygotowano specjalnie dla dzieci w wieku 8-11 lat 
i połączono ją z elementami gry miejskiej (ok. 1,5 h). Odbędzie się 
ona 18.09, godz. 10:00. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 
(miejsce spotkania zostanie podane uczestnikom). Więcej informacji 
w materiałach informacyjnych na osiedlu oraz na profilach FB CIL 
Piątkowo Zachód oraz CIL Piątkowo - Północ.

Działania sfinansowane zostały ze środków budżetowych Miasta 
Poznania w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych. Spacery 
zawsze spotykały się z dużym zainteresowaniem, co zainspirowało 
organizatorów do zgłoszenia pomysłu do Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2022 «Ścieżka historyczna Piątkowo”. Zachęcają oni do 
wspierania tej inicjatywy  w jesiennym głosowaniu.
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Sobotni czerwco-
wy ranek. Łowisko 
Jeżewo. W miarę 
upływu czasu ro-
bi się coraz cie-
plej. Prawie gorą-
co. Bardzo gorąco. 
Na niebie błękit, 
bez chmurki. Nie 
ma również wiatru. 
W południe jest jak 
w piecu hutniczym. 
Właśnie w takich, 
niezbyt korzystnych  warunkach atmosferycznych 
rozgrywane były 24-godzinne zawody wędkarskie. 

Można powiedzieć, że był to maraton wędkarski. Jego 
pomysłodawcą był prezes koła „Chrobry” z Poznania, Ry-
szard Styperek, który zaraził swoim pomysłem kolegów 
„po kiju” – Damiana Florczyka, prezesa koła PZW nr 174 
z Borka Wlkp. i Darka Macioszczyka – szefa sklepu  zoo-
logiczno-wędkarskiego „Skalar” z Książa Wlkp. Formuła 
zawodów też ciekawa, gdyż łowiono w dwuosobowych dru-
żynach, z tym, że jeden członek drużyny łowił na spławik, 
a drugi tylko metodą gruntową, każdy na jedną wędkę. 

Od pomysłu do realizacji była krótka droga. Jeszcze tyl-
ko wytypowanie łowiska –  padło na Jeżewo, decydowała 
pojemność i w miarę równe stanowiska. Stąd  nazwa za-
wodów – I Jeżewskie Manewry Wędkarskie. Zgłosiły się do 
nich 23 drużyny, w sumie  46 zawodników, z całej Wielko-
polski. Po losowaniu stanowisk nad wodą wyrósł las para-
soli, które w założeniu miały chronić przed słońcem. Nie-
wiele to dało. Dopiero w godzinach popołudniowych, ścia-
na lasu za plecami wędkarzy dała trochę cienia. Noc przy-
niosła niejakie ochłodzenie, ale i tak 20 stopni nie scho-
dziło z termometrów. W takich warunkach niektórzy szu-
kali cienia, inni się chłodzili, ale większość zawodników 
dzielnie próbowała łowić. W pierws zej fazie zawodów ry-
by nie brały za dobrze. W siatkach wędkarzy dominowa-
ły  płocie, okonie, karasie „japońce” i ukleje. Zdarzały się 
też liny. Jednak wagę „robiły” leszcze i wypasione krąpie. 
Około godziny 13 pierwsze ważenie. Bez rewelacji. Za go-
rąco. Dopiero wieczorne, a szczególnie ważenie ranne na-
stępnego dnia pokazały prawdziwe zasoby łowiska i umie-
jętności wędkarzy. Największą  rybą okazał się złoty leszcz 

2,35 kg złowiony przez Ireneusza Kopankiewicza z Książa, 
trafił się też ładny lin – 1,7 kg. W sumie przez 24 godzi-
ny złowiono przeszło 350 kg ryb, które w dobrej kondycji 
wróciły po zważeniu do wody. 

Zwyciężyła drużyna w składzie Robert Dudziak i Robert 
Ciemniowski. Organizatorzy wyrazili uznanie dla wszyst-
kich zawodników za wykazany hart ducha i sportową wal-
kę. Na szczęście strat w ludziach i sprzęcie nie odnoto-
wano, natomiast padła obietnica, że takie manewry będą 
w przyszłości powtarzane.

Natomiast zgodnie z planem w sobotę, 17 lipca odby-
ły się towarzyskie, otwarte, drużynowe  zawody wędkar-
skie. Miejscem zmagań było jezioro w Rogoźnie Na miejsce 
zbiórki stawiło się 21 dwuosobowych drużyn. Oczywiście 
najliczniejszą reprezentację wystawił organizator zawodów, 
czyli Koło PZW nr 168 „Chrobry” z Poznania, ale byli rów-
nież koledzy z Obornik Wlkp., Krajenki, Mirosławca, Wał-
cza, Słupska czy Piły. Koło „Chrobry” wystawiło również 
drużynę kobiecą, która w ogólnym rozrachunku nie oka-
zała się najsłabsza. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Piły 
przed zespołem z Krajenki. Nasza piątkowska eksportowa 
drużyna (aktualny mistrz i wicemistrz koła) była dopiero 
szósta. Tak więc kolejny raz okazaliśmy swoją gościnność.  
Na pocieszenie został nam puchar za największą rybę za-
wodów – leszcz 1 kg, złowiony przez Grzegorza Tarkę. 

Zbigniew J drys
Foto – R. Styperek, E. Szaj

  

Jeżewskie manewry wędkarskie
Drużynowe zmagania z wodą i słońcem

Wiadukt jeszcze w budowie 

Tramwaje bliżej Naramowic
„Połowa” nowej trasy tramwa-

jowej do Naramowic już gotowa. 
21 sierpnia ruszyły nią  pierwsze 
tramwaje linii numer 3, które na 
razie jeździć będą tylko do ul. Wło-
darskiej. Reszta trasy nowonara-
mowickiej wraz z wiaduktem nad 
ul. Lechicką wciąż jest jeszcze w 
budowie. Zgodnie z zapowiedzia-
mi ma się ona zakończyć w przy-
szłym roku. Nowa arteria kończyć 
się będzie wówczas na ul. Błażeja.

Powstająca trasa liczy ok. 3,3 km 
długości, od pętli Wilczak do ul. Bła-
żeja będzie osiem przystanków tram-
wajowych. Jednak długość przebudo-
wanych dróg, łącznie z dojazdowymi i 

skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5 
km. Na razie ułatwi ona dojazd miesz-
kańcom Winograd, a po ukończeniu 

całości także Naramowic i os. Włady-
sława Łokietka. Niepokoić jednak mu-
szą zapowiedzi, że po oddaniu całej li-
nii tramwajowej zlikwidowane zostaną 
niektóre linie autobusowe, m. in. 151. 
Nie będzie to chyba dobre rozwiąza-
nie, tym bardziej, że nowa trasa, mi-
mo szumnych zapowiedzi nie jest żad-
nym nowym PST, od pętli na Wilcza-
ku tramwaje będą się nadal przebijać 
przez śródmiejskie korki. 

Niejako przy okazji komunikacyj-
nych przemian  od 1 września MPK 
zmienia także nazwy niektórych przy-
stanków, m. in.  z „Os. Batorego I” na 
„Os. Batorego Pływalnia” oraz z  „Os. 
Batorego II” na „Os. Batorego”. 
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Brąz dla zapaśnika z „Sobieskiego”

T. Michalik na olimpijskim podium
Tadeusz Michalik zawodnik KS 

„Sobieski Poznań” odniósł życio-
wy sukces w Igrzyskach Olimpij-
skich Tokio 2020. W kat. 97 kg w 
zapasach w stylu klasycznym wy-
walczył brązowy medal. Poszedł 
więc w ślady swej siostry Moniki, 
która na poprzednich igrzyskach 
również zdobyła brąz. 

Sukces jest tym większy, że jesz-
cze nie dawno zawodnik z Piątkowa 
miał problemy zdrowotne i jego start 
a nawet dalsze uprawianie sportu sta-
nęły pod znakiem zapytania. Jednak 
wytrwałość i pracowitość podczas tre-
ningów zostały nagrodzone. Droga po 
olimpijskie laury nie była jednak ła-
twa. Szczególnie dramatyczny prze-

bieg miała walka w ćwierćfinale z fa-
woryzowanym Amerykaninem Tracy 

Hancockiem. Po niezwykle wyrówna-
nym boju T. Michalik wygrał na punkty 
4:3. W walce o finał zapaśnik z Piąt-
kowa musiał uznać wyższość reprezen-
tanta Rosji. Jednak w pojedynku decy-
dującym o brązowym medalu pokonał 
wyraźnie na punkty zawodnika z Wę-
gier. Walka zakończyła się przed cza-
sem, po niespełna dwóch minutach. 

Sukces T. Michalika, popularnego 
Tadzia, z wielką radością i uznaniem 
powitali jego trenerzy, koledzy z klubu 
„Sobieski Poznań” oraz wszyscy sym-
patycy zapasów, których na Piątkowie 
przybywa z każdym rokiem. Do pły-
nących zewsząd gratulacji dla mistrza 
przyłącza się również „Echo”. 

Foto - Jacek Szyma ski / PAP 

Mistrz Europy 
w sumo

Bardzo szczęśliwy okazał się weekend lip-
cowy dla sumity z KS Sobieski Poznań. Adam 
Fietz na rozgrywanych w Siedlcach Mistrzo-
stwach Europy w Sumo wywalczył złoty me-
dal. W swojej kategorii wagowej 85 kg nie miał 
sobie równych i wygrywając wszystkie pojedyn-
ki na dojo zdobył najwyższy laur. Teraz przed 
Adamem kolejne wyzwanie – start w mistrzo-
stwach świata 2021

Andrzej S ab cki  
Fot. - Maciej Kula 

 Podsumowanie treningów
Udane piłkarskie wakacje

Piątek, 23 lipca był ostatnim dniem zajęć I turnusu Piłkar-
skich Wakacji w ramach akcji Lato  z 
PSM. Na boisku orlik mieszczącym się 
na osiedlu Bolesława Śmiałego odbyło 
się uroczyste podsumowanie treningów. 

Uczestnicy w czasie trwania Piłkar-
skich Wakacji rywalizowali o tytuł najlep-
szego piłkarza i bramkarza. Odbył się dzień 
strzelania rzutów karnych i wolnych. Tre-
ner Krzysztof Rex przeprowadził także mi-
ni turniej piłkarski. Emocji i zabawy było 
dużo. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe piłki i medale oraz drobne upomin-
ki, które ufundowała PSM. Kolejny turnus 
piłkarskich talentów odbywał się w sierp-
niu a udział w zajęciach wspieranych przez 
sekcję sportu PSM był bezpłatny.

Andrzej S ab cki 



ECHO 9/314 (XXIV) 7

KALENDARIUM PSM 
 2 września -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

Rady Nadzorczej

 6 września - dyżur członka RN (godz. 15-17)

 7 września - Komisja ds. aktów prawnych RN

14 września - Komisja Rewizyjna RN

16 i 23 września - posiedzenia RN

Z prac Rady Nadzorczej
Uchwalono zasady i ogłoszono konkurs 

na prezesów zarządu PSM

Lipcowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej rozpo-
częło się od przedsta-
wienia przez biegłego 
rewidenta badania spra-
wozdania finansowego 
PSM za 2020 r. Omó-
wił on szczegółowe wy-
liczenia aktywów i pasy-
wów spółdzielni, podkre-
ślił, że osiąga one dobre 
wskaźniki ekonomiczne i 
w ubiegłym roku,  trud-
nym dla działalności go-
spodarczej z uwagi na 
pandemię, wypracowała 
ponad 3,7 mln zł zysku.

W ocenie biegłego re-
widenta spółdzielnia pro-
wadziła właściwą ewiden-
cję wpływów i wydatków, a 

wskaźniki zaległości czyn-
szowych są w niej znacz-
nie poniżej średniej krajo-
wej w budynkach spółdziel-
czych. Po udzieleniu kilku 
odpowiedzi i wyjaśnieniu 
wątpliwości niektórych rad-
nych biegły rewident stwier-
dził, że sytuacja ekonomicz-
na PSM „jest poprawna, nie 
istnieją jakiekolwiek zagro-
żenia dla jej działalności”.

Najwięcej uwagi podczas 
obrad poświęcono jednak 
kwestiom określenia zasad 
wyboru, w drodze konkur-
su, członków zarządu PSM. 
Do wypracowanych podczas 
poprzedniego posiedzenia 
Rady oraz przygotowanych 
przez Komisję Aktów Praw-

nych projektów dokumen-
tów zgłoszono sporo szcze-
gółowych pytań i wniosków, 
dotyczyły one przede wszyst-
kim konieczności uściślenia 
zapisów. Po długiej dysku-
sji, toczonej w trybie hybry-
dowym, gdyż kilku radnych 
uczestniczyło w obradach 
poprzez łącza internetowe i 
uwzględnieniu argumentów 
oraz wyjaśnień prawników 
przyjęto zdecydowaną więk-
szością głosów uchwałę okre-
ślającą tryb i zasady wybo-
ru władz spółdzielni. Zgod-

nie z nią 6 sierpnia na stro-
nie internetowej PSM oraz 
w mediach pojawiło się ogło-
szenie o „Konkursie na sta-
nowiska prezesa i zastępcy 
prezesa zarządu PSM”. Za-
interesowani mogą się zgła-
szać do 15 września br. Peł-
ny tekst ogłoszenia publiku-
jemy na str. 10.

W dalszej części obrad 
radni uchwalili zmiany w 
planach remontowych osie-
dli Bolesława Chrobrego i 
Władysława Łokietka, przy-
jęli analizę ekonomiczną za 
pięć miesięcy działalności 
spółdzielni w tym roku oraz 
opowiedzieli się za przepro-
wadzeniem badań ankieto-
wych preferencji  mieszkań-
ców Piątkowa w zakresie 
potrzeb kulturalno-oświato-
wych i sportowych.

Przedstawiając informa-
cję o działaniach zarzą-
du Pani Prezes PSM Mi-
rosława Musielińska-Klem-
ka wskazała na trudności z 
wyjaśnieniem wielu spraw 
czy z dotarciem do umów 
i aneksów mających  istot-
ne znaczenie dla funkcjo-
nowania spółdzielni. Dlate-
go podjęto badania umów 
zawartych z małymi firma-
mi oraz skierowano zapyta-
nie do poznańskich kance-
larii prawniczych czy i jakie 
sprawy PSM prowadzą. Za-

rząd PSM szuka oszczędno-
ści. Wzbudza to opór czę-
ści pracowników PSM, a na-
wet dostrzegamy brak chę-
ci współpracy w trosce o 
wspólne spółdzielcze dobro 
– dodał Piotr Koper Zastęp-
ca Prezesa PSM.

Kilku radnych wskazy-
wało, że zmiany wdrażane 
przez obecny Zarząd PSM, 
do których ma on pełne 
prawo, lub nawet ich zapo-
wiedzi, zwłaszcza dotyczą-
ce spraw kadrowych i pła-
cowych, budzą duże emo-
cje i może lepiej by niektó-
re istotne decyzje podejmo-
wał już nowy Zarząd wyło-
niony w konkursie. Dysku-
sja w tych kwestiach będzie 
kontynuowana na kolejnym, 
być może niejawnym, posie-
dzeniu Rady Nadzorczej. (i)
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

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

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Renata Michałowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Os. Jana III Sobieskiego

Lato z koncertami, atrakcjami i… remontami

Lato na piątkowskich osie-
dlach zwykle pełne były festy-
nów i koncertów. Słynęło z 
nich szczególnie os. Jana III 
Sobieskiego, na którym tra-
dycyjnie odbywały się impre-
zy w ramach Dni Piątkowa. 
Z powodu pandemii z wie-
lu imprez trzeba było zrezy-
gnować a inne ograniczyć. 
Jednak osiedlowa  admini-
stracja przy wsparciu Rady 
Osiedla nie poddała się ko-
ronawirusowi  i w okresie 
wakacji zorganizowała wiele 
imprez kulturalnych i spor-
towych a na 4 września pla-
nowany jest piknik w klubie 
sportowym „Sobieski” i przy 
bistro Mc Tosiek. Wspólną za-
bawę poprowadzi poznański 
konferansjer i satyryk Paweł 
Kuleszewicz a gwiazdą spe-
cjalną będzie Andrzej Rybiń-
ski. Z krótkim programem 
tanecznym wystąpią osiedlowi 
seniorzy z klubu Hetman. Po 
części artystycznej odbędzie 
się zabawa taneczna na 
świeżym powietrzu prowa-
dzona przez DJ-a.

Cieszy, że po rocznej prze-
rwie udało się zorganizować ju-
bileuszowe, bo dwudzieste osie-
dlowe półkolonie w klubie „Het-
man”. Tegoroczne odbywały się 

pod hasłem „Kolorowy świat 
półkolonisty”. Program zajęć 
przygotowany pod nadzorem 
kuratorium i spełniający wszel-
kie wymogi sanitarne był boga-
ty. Wśród atrakcji dla najmłod-
szych znalazły się wspólne wyj-
ścia na basen, cytadelę czy sta-
dion „Lecha” oraz wycieczki do 
Deliparku i gospodarstwa agro-
turystycznego, a ukoronowa-
niem każdego dnia był dwuda-
niowy obiad w osiedlowej restau-
racji „McTosiek”.

 - Wszystkim półkolonistom 
bardzo się podobało i smakowa-
ło. Chętnych do udziału w zaję-
ciach było więcej niż miejsc, bo 
z uwagi na ograniczenia sani-
tarne mogliśmy przyjąć na tygo-
dniowy turnus tylko 40 uczestni-
ków. Były wśród nich także dzie-
ci z niepełnosprawnościami. A 
takich turnusów przez wakacje 
zorganizowaliśmy sześć – mówi 
Stenia Golińska, która przedpo-
łudnia poświęcała dzieciom a po-
południami zajmowała się senio-
rami. W prowadzonym przez nią 
klubie „Hetman” na okrągło coś 
się działo. Odbywały się zajęcia 
gimnastyczne, spotkania z praw-
nikami, a w czwartki spotykali 
się miłośnicy tańca, którzy wy-
trwale doskonalili swe umiejęt-
ności by zaprezentować je pod-
czas wrześniowego pikniku.

Wiele atrakcyjnych propozy-
cji dla najmłodszych mieszkań-
ców przygotowano w ramach ak-
cji „Lato na Sobieskim”. Przez 
całe wakacje dwa razy w tygo-
dniu na osiedlowym boisku od-
bywały się przedstawienia te-
atralne, zajęcia taneczne i mu-
zyczne oraz animacje. Finał tych 
zajęć z dmuchanymi zamkami i 

innymi atrakcjami odbył się 26 
sierpnia. W upalne dni powo-
dzeniem cieszyła się natomiast 
przygotowana przez administra-
cję „deszczownia” dostarczająca 
miłego chłodu oraz dobrej zaba-
wy. Natomiast dla wszystkich 
mieszkańców wzorem lat ubie-
głych przygotowano koncerty 
kwartetu smyczkowego i piani-
sty. Ich występy w letnie wie-
czory przyciągnęły blisko – jak 
obliczył jeden z uczestników –  
200 osób. Powodzeniem cieszy-
ły się także występy teatralne i 
muzyczne prezentowane w ra-

mach „Lata z es-
tradą” oraz zaję-
cia ,,Aktywne Piąt-
kowo”

- Jednak letnie 
miesiące to nie tyl-
ko czas wypoczyn-
ku ale także licz-
nych prac remon-
towych, które prze-
biegają zgodnie z 
założonym planem 
– mówi Maciej 
Delikta, kierow-
nik Administracji 
os. Jana III So-

bieskiego. Zakończono moder-
nizację parkingu przy budynku 
12. Wraz z nową nawierzchnią 
zmotoryzowani zyskali 7 miejsc 
postojowych. Wykonano nowy 
chodnik wzdłuż budynku nr 10, 
zainstalowano 31 nowoczesnych 
kaset domofonowych oraz wy-
mieniane są wodomierze, któ-
rym dobiega końca okres lega-
lizacji. Po demontażu starego 
docieplenia montowane jest no-
we spełniające normy na ścia-
nach szczytowych budynku nr 
16, na którym  przestrzenny nu-

mer zgodnie z osiedlową prakty-
ką wykonano z budek lęgowych 
dla ptaków.

Kontynuowany jest program 
docieplania stropów piwnicz-
nych, który jest już na półmet-
ku. W tym roku prace te wyko-
nano w bloku nr 7, w którym 
wymieniono również poziomy 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej wraz z remontem posadzek 
piwnicznych w wejściach D-G.                

Systematycznie modernizo-
wana jest sieć energetyczna. W 
budynku 42 C i D wymieniono 
rozdzielnie główne, a w budyn-
ku 12 B – G wymieniono układy 
awaryjnego zasilania. Ważnym 
dla mieszkańców, choć kosztow-

nym przedsięwzięciem 
jest remont dźwigów 
osobowych. Oznacza on 
właściwie zainstalowa-
nie w szybie całkowicie 
nowych, spełniających 
wymogi bezpieczeństwa 
urządzeń. Wygodne i es-
tetyczne windy pojawiły 
się w budynku 26 A, B, 
C a wkrótce zamonto-
wane zostaną także w 
klatce D.

Wiele  uwagi i pracy poświę-
ca się  infrastrukturze i tere-
nom zielonym, których na tym 
jednym z pierwszych piątkow-
skich osiedli jest całkiem spo-
ro. W miejscach uzgodnionych 
z mieszkańcami ustawiono ko-
lejne ławki, które zapraszają do 
wypoczynku na świeżym powie-
trzu a dla miłośników dwóch kó-
łek, których z każdym rokiem 
przybywa montowane są stojaki 
na rowery. W parku wykonano 
boisko do ,,bule” i plac do ćwi-
czeń sprawnościowych ,,street 
workout” a na kilku placach  za-
baw wymieniono i dodano nowe 
urządzenia. (i)

Jubileuszowe XX półkolonie pełne atrakcji

Letni koncert pomiędzy blokami

Przestrzenny numer budynku wykonany z budek 
lęgowych dla ptaków

Plac do gier z kwietną kompozycją

Odnowiony i powiększony parking przy „12”
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 KONKURS NA STANOWISKA PREZESA I ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU PSM
Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu 

Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA 

Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa Zarządu 
Miejsce pracy: Poznań 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: 
•  ukończenie studiów wyższych zakończonych uzyska-

niem tytułu zawodowego magistra, magistra inży-
niera albo równorzędnego potwierdzającego uzyska-
nie wykształcenia wyższego na tym samym poziomie, 
preferowane studia prawnicze, ekonomiczne lub poli-
techniczne, 

•  co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5 lat na stano-
wisku kierowniczym, 

•  bardzo dobra znajomość: prawa spółdzielczego, ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisów regulują-
cych administrowanie nieruchomościami, prawa pra-
cy oraz Statutu PSM, 

•  umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu dużym ze-
społem pracowników, 

•  pełna zdolność kandydata do czynności prawnych, 
•  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzę-

dziami pracy, 
•  przedłożenie pisemnej koncepcji pracy i zarządzania na 

stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni na okres 5 lat. 

Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny 
zawierać minimum: 

•  imię i nazwisko kandydata, 
•  pełne curriculum vitae kandydata, zawierające szcze-

gółowy przebieg pracy zawodowej, 
•  pisemna koncepcja pracy i zarządzania na stanowisku 

Prezesa Zarządu, na okres 5 lat, 
•  dane do kontaktu elektronicznego, 
•  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

oraz dodatkowe kwalifikacje, 
•  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

i pełnej zdolności do czynności prawnych, 
•  oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stano-

wisko członka Zarządu z prowadzonej działalności kon-
kurencyjnej wobec Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej (jeśli ma zastosowanie), 

•  oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowac-
twa z członkami Rady Nadzorczej PSM lub Zarządu 
PSM, 

•  oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych, 
w toku postępowania konkursowego, informacji doty-
czących działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, 

•  oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą nr 15 Rady 
Nadzorczej PSM z dnia 22 lipca 2021 r. i akceptacją jej 
treści (treść uchwały dostępna na stronie internetowej 
www.psm.poznan.pl oraz w siedzibie PSM). 

Aplikacje niespełniające powyższych wymagań lub zło-
żone po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlegają 
rozpatrzeniu, a kandydaci nie biorą udziału w dalszym 
postępowaniu konkursowym. 

Odpisy dokumentów poświadczone przez kandydata 
złożone w dokumentach aplikacyjnych, kandydat zobowią-
zany jest przedłożyć w oryginale do wglądu Rady Nadzor-
czej na jej życzenie, pod rygorem wykluczenia z dalszego 
postępowania konkursowego. 

Przynajmniej raz kandydat zobowiązany jest wylegity-
mować się (okazać) dowód tożsamości w obecności człon-
ków Rady Nadzorczej dla potwierdzenia swej tożsamości. 

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkur-
sowym jest złożenie dokumentów aplikacyjnych, w termi-
nie podanym w ogłoszeniu konkursowym. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej 
kopercie w sekretariacie Zarządu Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Poznaniu os. Bolesława Chrobrego 
117, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
14:00 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stano-
wisko ..., nie otwierać”, wskazując konkretne stanowisko, 
na które aplikuje kandydat. 

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kan-
dydata. 

Dopuszcza się kandydowanie tej samej osoby na wię-
cej niż jedno stanowisko. W takim przypadku kandydat 
powinien złożyć odrębne aplikacje. 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów są przechowy-
wane przez okres rekrutacji oraz przez okres 30 dni li-
cząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po czym doku-
menty kandydatów, którzy konkursu nie wygrali podle-
gają zniszczeniu. 
Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 

15 września 2021 r. włącznie. 

Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do pracy: 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 60-681 
Poznań, os. Boi. Chrobrego 117, KRS nr: 0000150333, 
NIP: 777-00-20-775. Kontakt z Administratorem można 
uzyskać bezpośrednio, za pośrednictwem poczty na wska-
zany wyżej adres lub przez e-mail: info@psm.poznan.pl 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na po-
trzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Kodeksu pracy. 
Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez 
Pana/Panią w złożonych dokumentach, będą przetwarza-
ne na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane 
ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym 
przepisami prawa pracy tj. ustawy z dnia 26.06.1974 r. - 
Kodeks pracy, jest obligatoryjne a w pozostałym zakre-
sie dobrowolne. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 
okres rekrutacji oraz przez okres 30 dni licząc od dnia 
rozstrzygnięcia konkursu, po czym dokumenty kandyda-
tów, którzy nie wygrali konkursu podlegają zniszczeniu. 
Aplikacje nie są odsyłane. 

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich da-
nych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
tych danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bez 
wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarza-
nia (cofnięcie zgody spowoduje usunięcie i zaprzestanie 
przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzor-
czego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do 
państw trzecich, nie korzystamy również z systemów 
służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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Wrastanie w Piątkowo 

I znów doczekaliśmy wrze-
śnia, tradycyjnego miesiąca 
pamięci narodowej, którego to 
miesiąca na szczęście nie ne-
guje żadna partia polityczna. 
Choć mija już osiemdziesiąt 
dwa lata od początku wojny, 
wszyscy pamiętamy o tej naj-
większej tragedii naszego naro-
du i państwa, jaką była agresja 
hitlerowska we wrześniu 1939 
roku. Z tą tragedią porównać 
nie można niczego, nawet nie-
szczęść, jakimi była utrata pań-
stwowości w wieku osiemna-
stym, w wyniku rozbiorów i po 
nich następujących tragediach 
powstań narodowych. 

W Wielkopolsce obchodzimy 
państwowe rocznice zawsze god-
nie, nawet jeżeli dotyczą nas - 
Wielkopolan w mniejszym stop-
niu, jak na przykład rocznice 
powstań w zaborze rosyjskim. 
Ale można odnieść wrażenie, 
że trochę giną nam wydarze-
nia, mające miejsce właśnie tu, 
w Wielkopolsce. Chyba można 
spytać, czy nie przyszedł czas, 
w którym należałoby bardziej 
eksponować losy naszego regio-
nu i jego mieszkańców. Na przykład to 
w Poznaniu, już we wrześniu 1939 ro-
ku został założony przez niemieckich 
okupantów w jednym z fortów dawnej 
pruskiej twierdzy (Fort VII Colomb), 
pierwszy obóz koncentracyjny w oku-
powanej Polsce. Szacuje się, że przez 
ten obóz i niemieckie więzienia na sa-
mym początku okupacji przeszło ponad 
40.000 Wielkopolan, z których praw-
dopodobnie aż 20.000 straciło życie. 
Trudno uwierzyć, ale nie jest znana 
liczba uwięzionych i pomordowanych, 
nieznane są także miejsca ich pochów-
ku. Więźniowie mordowani byli w pod-
poznańskich lasach, ich zwłoki trafiały 
do bezimiennych, zbiorowych mogił, z 
których były potem wydobywane i spa-
lane. To było celowe działanie władz 
okupacyjnych, mające ukryć popełnia-
ne zbrodnie. Niszczona była także do-
kumentacja obozu i więzień. To samo 
dotyczyło także późniejszego obozu w 
podpoznańskim Żabikowie, nazywane-
go obozem karno – śledczym. W nim 
mordowani byli Wielkopolanie, w tym 
kierownicza grupa Szarych Szeregów 
i stracony w grupie oficerów komendy 
Okręgu Poznań Armii Krajowej jej ko-
mendant pułkownik Henryk Kowalów-
ka. Jak pamiętać o takich sprawach i 
rzeczach, kiedy one przez wiele lat pra-
wie nie istniały w nauczaniu historii? 

Piszę o tym nie bez powodu, bo to 
przekłada się także na jak najbardziej 

lokalną, piątkowską historię. Przed 
wielu laty, poznając Piątkowo zwróci-
łem uwagę na tablicę umieszczoną na 
jednym z większych budynków dawnej 
pruskiej wsi Schoenherrnhausen, zbu-
dowanej na przełomie XIX i XX wie-
ku wzdłuż ulicy Obornickiej, czyli na 
obszarze Piątkowa. Napis na tej oka-
załej tablicy informował, że w tym 
budynku, w jego piwnicach, w czasie 
okupacji więzieni byli Polacy z gmin 
Suchy Las i Chludowo. Teraz, po wie-
lu latach, napis ten jest prawie nie-
czytelny a przed budynkiem stoi ta-
blica informująca, że budynek jest na 
sprzedaż. Czy to oznacza, że w tym 
miejscu także powstanie coś nowego, 
zmieniającego ten fragment niedaw-
nego wiejskiego krajobrazu, podobnie 
jak w wielu innych miejscach tej daw-
nej wsi?  Zmiany na tej części Piątko-
wa są prawdziwie rewolucyjne, prze-
kształcające prawdziwą wieś - uliców-
kę w rozciągnięte wzdłuż ulicy Obor-
nickiej nowoczesne centrum bizneso-
wo - handlowe. Jest pytanie, czy przy 
tych przebudowach pamięć o całkowi-
cie lokalnej historii tej części regionu 
przestanie istnieć? Oczywiście, należy 
też zapytać, jak długo i w jaki sposób 
należy pielęgnować pamięć o przeszło-
ści i czy ta pamięć nie zaczyna nas w 
pewnym momencie uwierać jak zbyt 
ciasne ubranie oraz buty, przeszkadza-
jące w marszu ku lepszej przyszłości. 

Obok wielkich wydarzeń, 
zapisywanych przez history-
ków, toczy się zwykłe życie, w 
którym nieszczęścia i trage-
die mają jakby mniejszą wagę 
i przez to często ulegają zatar-
ciu i zapomnieniu. Nie ominę-
ła ta reguła również Piątkowa. 
W wydanym przed kilku laty, 
w niewielkim nakładzie, zbio-
rze opisów poznańskich wyda-
rzeń sprzed prawie stu lat, za-
tytułowanym „Potwór z Piątko-
wa” znajduje się opis historii 
wprost nieprawdopodobnej i 
przerażającej. Jedno z opowia-
dań, pod tym właśnie tytułem, 
przedstawia historię wymor-
dowania w roku 1923, rodziny 
polskiego repatrianta z Fran-
cji, który po pierwszej wojnie 
światowej wrócił do ojczyzny, 
aby tu żyć i pracować. Rodzi-
na ta osiadła w gospodarstwie, 
przejętym od pruskiego osad-
nika. Zbrodni dokonał zatrud-
niony przez repatrianta paro-
bek z innej wielkopolskiej wsi i 
dlatego wydaje się, że właściw-
szym tytułem dla tego opowia-
dania byłoby określenie „Po-

tworność na Piątkowie”. Jakby w kon-
trapunkcie w tej książce przedstawio-
na jest również historia morderstwa 
w gospodarstwie rolnym w Pokrzyw-
nie, niejako po drugiej stronie Pozna-
nia. Tam zaś ofiarą, a także sprawcą 
okazali się niemiecki gospodarz oraz 
młody Niemiec, z sąsiedniego, również 
niemieckiego gospodarstwa. Obaj mor-
dercy zostali ujęci, osądzeni i skazani, 
a obie historie łączy finał tych spraw, 
czyli wykonanie wyroków śmierci na 
obu sprawcach tych zbrodni. W tam-
tym czasie, w latach dwudziestych 
minionego wieku, wyroki śmierci wy-
konywane były przez rozstrzelanie a 
miejscem tego wymierzania sprawie-
dliwości był dawny Fort VI Tietzen, 
leżący prawie przy ulicy Lutyckiej, na 
przedłużeniu ulicy Dojazd a więc wte-
dy daleko za miastem, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Piątkowa. 

Czas i działalność człowieka zacie-
ra ślady. Również zatarty został ślad 
po gospodarstwie na Piątkowie, gdzie 
doszło do tej potwornej zbrodni. Pozo-
stał jednak jeden niemy świadek tam-
tego czasu, którym jest drzewo rosną-
ce w sąsiedztwie tamtego, nieistnieją-
cego już gospodarstwa. Tym drzewem 
jest cis, rosnący na os. Jana III Sobie-
skiego, długowieczne drzewo, kiedyś 
bardzo cenione, jako materiał na łuki 
dla myśliwych i wojowników.

Hubert Owczarek

Wiekowy cis na os. Jana III Sobieskiego 
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Prosto z miasta 

Bombowe rozrywki z klapkiem
W trudnych czasach, a takich niewąt-

pliwie doświadczamy obecnie z uwagi na 
ocieplenie klimatu, obostrzenia koronawi-
rusowe oraz ogólny upadek obyczajów, 
potrzeba nam bohaterów. Prawdziwych 
bohaterów, którzy wiedzą jak dzisiaj żyć, 
potrafią osiągać sukcesy i wskażą nam 
jasną drogę ku świetlanej przyszłości. Ta-
kich osób wartych spopularyzowania nie 
brakuje na naszej wielkopolskiej ziemi. 
Trzeba ich tylko znaleźć, należycie zapre-
zentować ich wyczyny, to znaczy osiągnię-
cia i zachęcać do naśladowania.

H H H
Trochę niespodziewanym bohaterem 

niedawnych igrzysk olimpijskich w dale-
kim Tokio został zapaśnik z Piątkowa. 
Jeszcze niedawno chorował na serce i 
nie było pewne czy wróci na matę, a te-
raz wytrwałością i wielkim sercem zdobył 
medal. Tego sportowego serca zabrakło 
chyba kreowanym przedwcześnie na na-
rodowych bohaterów siatkarzom, którzy 
tradycyjnie polegli w olimpijskim ćwierć-
finale i wrócili do kraju z niczym. Na 
szczęście godnie zastąpili ich inni zawod-
nicy, choćby chodziarz na 50 km, które-
mu po 30 kilometrach zrobiło się trochę 
nudno w maszerującej grupie, poszedł 
więc sobie do przodu i zdobył złoty me-
dal. Równie udanie zaprezentowały się 
młociarki oraz młociarze zdobywając me-
dalowe dublety. Jeśli więc chodzi o mło-
ty, to jesteśmy niekwestionowaną potęgą. 
Jednak prawdziwą sportową potęgą oka-

zał się paliwowy potentat Orlen, to bo-
wiem sponsorowani przez niego zawod-
nicy zdobyli większość polskich medali. 
Rzekomo sprawnie zarządzany od pew-
nego czasu koncern produkuje więc nie 
tylko paliwa ale również mistrzów spor-
tu. Nic dziwnego, w jednym i drugim li-
czy się dzisiaj przede wszystkim chemia.  

H H H
Bez wątpienia największym bohate-

rem mijającego lata jest jednak pewien 
mieszkaniec podpoznańskiej Słupcy, któ-
ry gumowym klapkiem przegonił parę ko-
chanków uprawiających seks na plaży w 
Mielnie. Większość plażowiczów, zbulwer-
sowanych ich widokiem, ograniczyła się 
do nagrywania komórkami zdarzenia. 
Dzięki temu cały świat mógł obejrzeć mi-
łosne wyczyny odprawiane w piasku na 
oczach dzieci i wczasowiczów oraz dziel-
ną postawę naszego rodaka. W kąpielów-
kach, z klapkiem w ręku ruszył na bez-
wstydnie baraszkującą parę. Kilka klap-
sów poskutkowało. Na plażę w Mielnie 
powrócił spokój. Na jak długo, nie wia-
domo. Znawcy tematu twierdzą, że po-
dobnych scen na pięknych nadbałtyckich 
plażach rozgrywa się w szczycie letnie-
go sezonu wiele. Na szczęście większość 
w zaciszu sławetnych parawanów. Zda-
ją się to potwierdzać wypowiedzi przed-
stawicieli władz Mielna, którzy nieco za-
skoczeni popularnością filmiku krążące-
go w internecie i wątpliwą sławą, którą 
zyskał nadmorski kurort, wskazywali, że 

całemu moralnemu i medialnemu zamie-
szaniu winni byli nie tyle sprawcy, ale 
ci, którzy ich sfilmowali i rozpowszech-
nili film w internecie. 

H H H
Seksem na plaży internetową sławę 

można zyskać w parę chwil. Znacznie dłu-
żej o docenienie i uznanie musiał zabie-
gać inny poznaniak, który pobił krajowy 
rekord w liczbie mandatów za przejazd 
bez biletu. Wypisano mu ich ponad 300! 
Oczywiście, wątpliwe by którykolwiek z 
nich zapłacił. Jednak zgromadzenie ta-
kiej liczby mandatów wskazuje, że z fan-
tazją nie jest wśród poznaniaków tak źle.

H H H
Na bohaterów naszych czasów po-

zują obecnie przedstawiciele ruchów an-
tyszczepionkowych. Jeden z nich zasłynął 
fałszywym atakiem bombowym na termy 
maltańskie. Przekazane przez niego in-
formacje o podłożonych bombach okaza-
ły się na szczęście nieprawdziwe. Jednak 
z uwagi na możliwe zagrożenie ewaku-
owano z maltańskich basenów i plaż bli-
sko dwa tysiące amatorów wypoczynku. 
Niektórzy przyjechali z daleka by skorzy-
stać z wodnych atrakcji, nie trzeba więc 
mówić, co oni myślą o tym samozwań-
czym bojowniku ruchu antyszczepionko-
wego, który zapewnił im taką bombową 
rozrywkę. Takich i podobnych bohaterów 
mamy tego lata w kraju aż nadto. Klap-
kiem by ich przegonić!

WIST

  

Wokół Piątkowa
Komendant Okręgu Poznańskiego AK

Do całkiem niedawna przeważała w 
kraju opinia, że ruch oporu aktywny 
był przede wszystkim w Generalnym 
Gubernatorstwie, a na ziemiach włą-
czonych do Rzeszy, w Kraju Warty, od 
tej strony nic się nie działo. Krążyła 
szydercza opowieść o wrodzonym jak-
by lojalizmie Wielkopolan, który nie 
pozwalał przeciwstawiać się władzy – 
nawet okupacyjnej. Dopiero od nie-
dawna przypominane są wojenne re-
alia ziem położonych nad Wartą, na 
Pomorzu i na Śląsku, a niesprawiedli-
we sądy i opinie są zastępowane ana-
lizą realiów – całkiem różnych w GG 
i w Warthelandzie.

Struktura narodowościowa miesz-
kańców ziem przyłączonych do Rze-
szy była zupełnie inna niż w General-
nym Gubernatorstwie. Obowiązywało 
tu prawo niemieckie, ale ludność pol-
ska nie miała pełni praw obywatelskich, 
była „pod opieką” władz. Szykanowa-
nie ludności polskiej było podobne, ale 
znacznie trudniej było tu zorganizować 

ruch oporu. Orientacja Niemców w 
miejscowych realiach i stosunkach pa-
nujących w środowisku polskim była 
znakomita – i niekoniecznie chodziło tu 
o donosicielstwo czy tchórzostwo pol-
skich konspiratorów. Działalność kon-
spiracyjna, praktykowana w centralnej 
Polsce de facto była tu niemożliwa. Na 
ziemiach włączonych do Rzeszy prowa-
dzenie walki partyzanckiej podobnej 
wydarzeniom w Generalnym Guberna-
torstwie nie wchodziło w grę, ze wzglę-
dów organizacyjnych, gospodarczych, 
a nawet geograficznych. W Warthe-
landzie jeżeli gestapo aresztowało pol-
skich działaczy niepodległościowych, to 
po przeprowadzeniu starannego wywia-
du, zatrzymywało wszystkich członków 
organizacji – od dowódcy do szeregow-
ca. W rezultacie wielkopolskie komór-
ki związków konspiracyjnych były cał-
kowicie likwidowane, przykładowo Ko-
menda Okręgu Poznańskiego Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej roz-
bijana była i odtwarzana aż pięć razy.

Jednym z bohaterów wielkopolskie-
go ruchu oporu tego czasu był pułkow-
nik Henryk Kowalówka (1897-1944). Z 
pochodzenia Małopolanin, legionista, 
żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, 
zawodowo służył w Wojsku Polskim, 
w pułkach śląskich. W 1939 roku nie 
poszedł do niewoli, zaangażował się 
w działalność konspiracyjną, był ko-
mendantem Okręgu Śląskiego Związ-
ku Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 
roku został przeniesiony na stanowi-
sko komendanta Okręgu Poznańskie-
go Armii Krajowej. W styczniu 1944 
roku został zdradzony przez konfi-
denta, osadzony w siedzibie gestapo, 
a potem w Forcie VII. W kwietniu te-
go roku został przewieziony do obo-
zu w Żabikowie i 2 czerwca stracony.

Pułkownik Henryk Kowalówka pa-
tronuje ulicom w Poznaniu (w pobli-
żu ulicy Lechickiej) i w Katowicach, 
a na cmentarzu Junikowskim jest po-
święcona mu tablica.

Marek Rezler
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Z „Dąbrówki” w Polskę

Wiersz – hymn o Czerwcu’56
Członek Klubu Literackiego 

„Dąbrówka” Sergiusz Adam My-
szograj napisał wiersz, uznawany 
za hymn Czerwca’56. Utwór na-
grany został przez Pawła Pełczyń-
skiego – muzyka, a wykonawcami 
byli uczniowie Zespołu Szkół Han-
dlowych im. Bohaterów Poznań-
skiego Czerwca’56 oraz soliści 
Teatru Wielkiego im. Stanisława 
Moniuszki w Poznaniu. Popularny 
staje się też oparty na wierszu  tele-
dysk „Było nas tysiące”, dostępny 
na portalach facebook i youtube.

W rocznicę czerwcowych wydarzeń 
Radio Poznań nadało audycję poświę-
coną wierszowi oraz zaprezentowało 
nagranie w wykonaniu uczniów dy-
rekcji i nauczycieli tej szkoły, komba-
tantów Czerwca’56 oraz solistów Te-
atru Wielkiego. Przedstawiamy tekst 
piosenki o Czerwcu’56 wykonanej 
również na placu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, podczas uroczystości 
z okazji 65. rocznicy poznańskiego po-
wstania. Oto początkowe strofy wier-
sza z „Dąbrówki”, który, jak mówi au-
tor, przerósł swą popularnością jego 
oczekiwania.

Było nas tysiące
Rozpycham miasto dziś łokciami,
dusi mnie ten czerwcowy kurz,
budzi się Wilda syrenami,
narasta wolno ludzi tłum.

Zamieniam się w uliczny bruk,
w drewnianych, robotniczych butach 
– tysiące ludzkich płynie głów
i coraz głośniej po nim stuka.

I chociaż było nas tysiące,
z zaciśniętymi słów pięściami,
czas przyjdzie wrócić nam do domów,
z odrąbanymi marzeniami.

Nasz język bardzo prosty jest 
– to tylko są trzy słowa:
„My chcemy kromkę chleba mieć,
pracę i nad to wszystko Boga!”

Z Jeżyc, Łazarza oraz z Młyńskiej

wzbija się prawda gołębiami,
dzielnie wystawia się na cel,
gdy rozjeżdżają nas czołgami.

I chociaż było nas tysiące,
z zaciśniętymi słów pięściami,
czas przyjdzie wrócić nam do domów,
z odrąbanymi marzeniami.

Karabinowa tańczy śmierć 
– gwiżdżemy na nią z młodą wiarą,
a w odpowiedzi kule gwiżdżą 
i prosto w nasze serca walą.

A oto inny utwór poety związanego 
z piątkowskim Klubem Literackim „Dą-
brówka” obrazujący jego literacki talent.

Jak dobrze
Och jak dobrze rzucić się w chmury 
– o kant nieba gdzieś roztrzaskać swój łeb,
mijać ptaki nogami do góry,
łamiąc żebra, i dłonie, i grzbiet, 
ptasie skrzydła z piór poodzierać,
gwiazdy mijać w przelocie o włos.
Spadać wyżej i jak można najmocniej,
tęczą bladą gdzieś rozkwasić swój nos!
Na cukrowej wacie chmur niepochmurnych, 
kolanami pozadzierać ich smak!
Skokiem jednym się odbić od Luny
Księżycowej, a dalej już Mars…
Tam już dno czeka mnie czarnej dziury,

co mnie wciągnie i złamie mi kark 
– żegnaj Ziemio kochana tu z góry,
widzę w oczach jak niknie Twój blask...
Gondolami poharatać w błękicie,
ikarowych dusz słyszę już trzask 
– gdy mi w oczach przeleci to życie, 
z hukiem runie i zamieni się 
w plask... 

Sergiusz Adam Myszograj

Warto przybliżyć sylwetkę twórcy, 
który wnosi znaczący wkład w popula-
ryzację wiedzy o poznańskim powsta-
niu w 1956 r. S. Myszograj urodził się 
w 1974 r. we Wrocławiu, jest absolwen-
tem kulturoznawstwa na UAM w Po-
znaniu, a także fotografem i społecz-
nikiem. Działa na rzecz upamiętnia-
nia historii, jest związany od wielu lat 
z podpoznańskim Luboniem, pod pa-
tronatem Lubońskiego Ośrodka Kul-
tury prowadzi grupę rekonstrukcyjną 
TID „Semper Fidelis”, trzykrotnie no-
minowaną do lokalnej nagrody „Siew-
ca Roku” w kategorii „Kultura”. 

Swoje wiersze publikował na łamach 
„Pro Libris”, „Angory” i lokalnego pisma 
„Gazeta Lubońska”. Był pomysłodawcą, 
scenarzystą i reżyserem etiud filmowych 
realizowanych w ramach własnego, no-
watorskiego projektu (prezentacja audio 
video) w wykonaniu aktorów. 

Z S. Myszograjem przygotowuje-
my jego debiut, książkę „Miodu do 
ran”, bo Klub Literacki „Dąbrówka” 
mimo, że spotkania chwilowo zawie-
szone, pracuje. Dziennikarze, pisa-
rze, adepci pióra publikują, wydają 
książki, są obecni w mediach. Pełni 
nadziei, na wznowienie imprez. Nie-
dawno środowisko klubowe spotkało 
się w kawiarni artystycznej „Poema 
Cafe” na wieczorze literackim. Sporo 
czasu poświęcono też planom Klubu 
Literackiego „Dąbrówka” w nowym se-
zonie od września 2021 r. 

Jerzy Grupi ski
Opiekun Klubu Literackiego „D brówka”

dzia aj cego przy PSM

W internecie i na…  słupie
W dobie internetu i powszechności dostępu do mediów 

społecznościowych tradycyjne formy przekazywania wiado-
mości zdają się odchodzić do lamusa. A jednak nie tracą one 
na znaczeniu. Świadczy o tym poja-
wienie się w kilku miejscach Piąt-
kowa gustownych slupów ogłosze-
niowych, na których zamieszczane 
są plakaty o ważnych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. Jednoli-
te słupy rozsiane są po całym Po-
znaniu i można się z nich sporo do-
wiedzieć. Czy jednak młodsze poko-
lenia mieszkańców zapatrzone w ko-
mórki zwraca na nie jeszcze uwagę? 

Strażacki zamek 
Niczym mury średniowiecznego zamczyska wygląda 

siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Stra-
ży Pożarnej usytuowana w centrum Piątkowa. Ciekawy ar-
chitektonicznie obiekt 
wrósł w krajobraz osie-
dlowej zabudowy, cho-
ciaż znacznie odbiega 
od typowych bloków. 
Obecność w nim stra-
żaków wyposażonych w 
specjalistyczny sprzęt 
ratunkowy gwarantuje 
mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa.
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Krzyżówka nr 9

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do ksi yca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” ty  gorsze nie mo e by  
i swój horoskop musi mie  le e  na zadniej stronie. Blubry o przysz o ci im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po naszymu. 
Je li kto  nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja obja ni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. Druk: ZSTWN 
Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI

Papieros skraca życie o 
5 minut, piwo o 10 minut, a 
dzień w szkole o 7 godzim.

H H H

- Jasiu, kiedy używamy 
dużych liter?

- Kiedy mamy słaby 
wzrok.

H H H

Na lekcji języka polskie-
go nauczyciel pyta się, czym 
jest wyraz „chętnie” w zda-
niu „Dzieci chętnie wracają 
do szkoły”.

- Kłamstwem – wyrywa 
się Jasiu.

H H H

- Dlaczego długopisy nie 
chodzą do szkoły?

- Bo się wypisały.

H H H

- Jaką szkołę musi ukoń-
czyć polityk, by spełnił 
wszystkie swoje obietnice 
wyborcze?

- Hogwart.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 9
Lato pomimo pandemii.
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Po przygodę z „Echem”

Działo się w „Koronie”

Przeboje muzyczne i malarskie
W letnie dni sporo się działo w osiedlowym klubie „Ko-

rona”. Na początku sierpnia Teatr Blaszany Bębenek za-
prezentował mieszkańcom os. Bolesława Śmiałego przed-
stawienie „Asterix ratuje Obelixa”, które odbyło się na bo-
isku między blokami 12 a 15. Artyści wystąpili przed piąt-
kowską publicznością już po raz drugi. 

Kilka dni później niespodziewanie zaplecze paw. 104 za-
mieniło się w  salę koncertową, Na scenie wystąpił znany 
poznański „trubadur” Piotr Kuźniak, który ku radości słu-
chaczy zaprezentował przeboje „od Niemena do Santany”. 

Latem najlepiej organizować zajęcia na świeżym po-
wietrzu. Dlatego dla dzieci przygotowano plener malar-
ski „Banksy”. Najmłodsi mieszkańcy osiedla poznali twór-
czość tego niezwykle popularnego obecnie artysty. Następ-
nie idąc w jego ślady zaprojektowali uliczną grafikę, którą 
później wspólnie wymalowali na osiedlowym murze.

Tradycyjnie klubowicze wyruszali też w Polskę. Odwie-

dzili popularny ośrodek w Skorzęcinie, a od 15 do 23 sierp-
nia przebywali na drugim turnusie w nadmorskim Rewalu.

Pierwsze kroki w 
życie i od razu z 
„Echem Piątkowa”! 
Najmłodsza czytel-
niczka naszej gazety 
sięgnęła po nią pod-
czas sierpniowych 
imprez organizowa-
nych w ramach „La-
ta na Sobieskim” i z 
rozmachem ruszyła 
przed siebie szukać 
kolejnych wakacyj-
nych atrakcji. A tych 
tego lata na piątkow-
skich osiedlach nie 
brakowało. 

Fot. Leszek Szutowicz 


