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Osiedlowe wspólne zabawy

Trochę nieśmiało, ale powróciły festyny na piątkowskie osiedla. Na podsumowaniu lata znów bawiono się prawie jak w przedcowidowych
czasach na piknikach i potańcówkach zorganizowanych
staraniem osiedlowych rad i
administracji. Najmłodszym,
młodym i tym nieco bardziej
dojrzałym uczestnikom wspólnych zabaw dopisywały humory. Na zdjęciu obok przedstawiamy dziecięce gry podczas festynu na os. Bolesława
Chrobrego, a więcej fotografii
i informacji o tych wydarzeniach wewnątrz numeru.

praca
nauka
zabawa
bez limitów
online

internet

rodzinny
Do zobaczenia w domu.
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Półkolonie z „Dąbrówką” w „Koronie”

Dwa tygodnie dobrych zabaw

niki fizyki, odwiedziły pływalnię Atlantis, a także konstruowały pojazdy z klocków
Lego. Oczywiście, bawiły się

Na ostatnie dwa tygodnie sierpnia oraz wakacji Centrum Kultury „Dąbrówka” przygotowało dla
najmłodszych mieszkańców
Piątkowa półkolonie. Tym

również na świeżym powietrzu. Humory, jak widać na
zdjęciach, wszystkim dopisywały.

razem skorzystano z gościnnych progów Osiedlowego Klubu „Korona”. W
bogatym programie zajęć
zapewniono dzieciom zróżnicowane formy zabawy –
od zajęć edukacyjnych do
zabaw sportowych. Dzieci
miały spotkania z historią,
zajęcia w pracowni rzeźby
i ceramiki, poznawały taj-

Bez słupków na Batorego
Ul. Opieńskiego należy do najniebezpieczniejszych na
Piątkowie. O tragediach, jakie się na niej wydarzyły, przypominają krzyże i znicze ustawione na poboczach. W poprzednim „Echu” Informowaliśmy o zablokowaniu zjazdu z niej,
przez przejście dla pieszych, w kierunku parkingu przy budynku nr 10 na os. Stefana Batorego (a nie jak mylnie napisaliśmy os. Bolesława Chrobrego).
Blokada, chyba na
szczęście, nie zdała
egzaminu i połowę
słupków usunięto.
Znów jest prawie
jak dawniej, ale problem z dojazdem do
parkingu wciąż pozostaje do rozwiązania.

USŁUGI REMONTOWE
V
V
V
V
V
V
V

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833
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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

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

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

#bezwychodzeniazdomu

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta

Gabinet Weterynaryjny

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

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
Korki z j. angielskiego, konwersacje w j. angielskim,
pomoc w odrabianiu lekcji, angielski dla seniorów, przygotowanie językowe przed wyjazdem do pracy za granicę, pośrednictwo w znalezieniu pracy za granicą w charakterze opiekuna osób starszych. TEL. 798 137 166

Miasto Poznań

Coraz więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce
 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

INFORMACJE
I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl

Tu jest
miejsce
na Twoją
reklamę
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Rady spółdzielcze i miejskie

Łączenie Piątkowa?
Na każdym z piątkowskich
osiedli działają spółdzielcze rady osiedli, do których zgodnie ze
statutem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy przede
wszystkim wypracowanie i przedstawianie planów działalności społecznej, oświatowo-kulturalnej i
sportowo-rekreacyjnej oraz planów remontowych osiedli.
Spółdzielcze rady osiedli, których
jest sześć, liczą od 5 do 7 radnych,
którzy wybierani są na czteroletnie
kadencje przez członków spółdzielni mieszkających na danym osiedlu.
Radni mają co robić a ich zdanie oraz
podejmowane uchwały mają istotne
znaczenie przy podejmowaniu decyzji
przez zarząd spółdzielni.
Na piątkowskich osiedlach, tak jak
na obszarze całego miasta, działają
także rady osiedli samorządu pomocniczego miasta Poznania. Spółdziel-

cze osiedla należą do trzech takich
„miejskich” rad osiedli. Os. Władysława
Łokietka wchodzi w skład RO Naramowice. Os. Jana III Sobieskiego na skutek
historycznych zaszłości i starań ówczesnych społeczników stanowi samodzielną RO Piątkowo Północ, natomiast pozostałe osiedla obejmuje RO Piątkowo.
W Poznaniu miejskich rad osiedli
jest obecnie ponad 40 i skupiają one
sporą grupę działaczy. Podejmowanie
decyzji przy takim rozdrobnieniu bywa
utrudnione. Dlatego w Radzie Miasta
Poznania trwają prace nad reformą
jednostek pomocniczych Miasta Poznania, które zostaną wprowadzone
od nowej kadencji 2023-2027.
Między innymi rozważana jest propozycja połączenia rad osiedli Piątkowo
i Piątkowo Północ w jedną jednostkę samorządu pomocniczego. Spowoduje to
zmniejszenie obecnej liczby radnych w
obu radach z 36 do 21, którzy jednak

byliby wybierani z okręgów. Powinno to
wpłynąć pozytywnie na rywalizację pomiędzy kandydatami na radnych oraz
zapewnić proporcjonalną reprezentację
poszczególnych części osiedla. Przede
wszystkim jednak powstanie spójnej i
silnej Rady Osiedla Piątkowo umożliwi lepsze zagospodarowanie środków
przydzielanych z budżetu miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców. A
są to coraz znaczniejsze kwoty. W perspektywie czteroletniej kadencji osiedlowi radni będą decydowali o wydaniu ponad miliona złotych.
Propozycje zmian granic miejskich
osiedli, a w praktyce zmniejszenie ich
liczby, wywołuje wśród miejskich aktywistów różne opinie. Pomysł połączenia piątkowskich osiedli poparli radni
z dotychczasowej RO Piątkowa. Ostateczną decyzję o liczbie miejskich rad
osiedli oraz ich granicach podejmie
niebawem Rada Miasta Poznania. (i)

Ul. Nowonaramowicka czyli…

Kłopoty z budową i… nazwą
formy Obywatelskiej zgłosili niedawno projekt nazwania trasy ul. Praw
Kobiet. W odpowiedzi na to lokalni
działacze samorządowi z Naramowic
i Piątkowa zaproponowali neutralną
nazwę ul. Poznańczyków, która powinna przypaść do gustu wszystkim
poznaniakom.
W sprawie wyboru patrona zorganizowano więc najpierw społeczne a
potem oficjalne konsultacje na stronie
internetowej urzędu miasta. Zdaje się
w nich przeważać nazwa Poznańczyków. Jednak ostateczny wybór nazwy
należeć będzie do radnych miejskich,
wśród których dominuje PO. A może
się uda zadowolić wszystkich zainteresowanych do nazwania jest bowiem
nie tylko ulica, ale także budowany
wiadukt i rondo? (i)

Nie tylko budowa trasy Nowonaramowickiej nastręcza wiele
problemów. Równie wiele jest ich
z nazwaniem tej ważnej arterii.
O wyborze patrona dla niej rozstrzygano nawet w konsultacjach
społecznych.
Przedstawiona przed rokiem na
tych łamach propozycja by jej patronem został premier Stanisław Mikołajczyk, wybitny działacz ruchu ludowego, rodowity Wielkopolanin, który do tej pory nie ma swej ulicy

w Poznaniu, choć
był z nim mocno
związany, natrafiła
na silne kontrpropozycje forsowane
przez różne opcje
polityczne. Politycy prawicy chcieli
nadać jej imię tragicznie zmarłego
prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, natomiast radni Plat-
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Festyn nad wodą

Dzień Dziecka z wędkami

W sierpniu wędkarze z os. Bolesława Chrobrego zorganizowali
zaległy z powodu pandemii festyn
z okazji Dnia Dziecka. Od rana na
terenie obok zbiornika wodnego

Łysy Młyn organizatorzy zaczęli
przygotowywać atrakcje.
Koordynacją zajęli się prezes koła Ryszard Styperek oraz wiceprezes
Maciej Urbaniak, a funkcje naczelnych
kucharzy pełnili Jacek Galas oraz Eugeniusz Szaj. Zadanie mieli trudne, bo
wiadomo – dzieciaki byle czego nie zjedzą. Wśród wymyślnych potraw znalazły się: hot-dogi, hamburgery, naleśniki, pieczone kiełbaski, sałatki oraz
„słodkie”.
W tym roku, tradycyjnie już, zorganizowano konkurs na najlepsze ciasto.
W szranki stanęło aż 6 mam ze swoimi wypiekami. Przez cały czas jurorzy pilnie oceniali (smakowali) wszyst-

kie zgłoszone ciasta. W innym miejscu zostały rozstawione stanowiska
do strzelania z łuku oraz wiatrówki.
Gwoździem programu były jednak zawody wędkarskie dla dzieci.
Każde było z opiekunem, który
miał za zadanie pomagać młodym
adeptom w opanowaniu trudnej sztuki, jaką jest wędkarstwo. Zawody stały
na wysokim poziomie, o czym świadczy fakt, że najlepsi w ciągu półtorej
godziny potrafili złowić ponad kilogram ryb. W klasyfikacji końcowej wygrała Melania Bartkowska przed Stasiem Pikron i Ewą Pikron.
Kolejnymi atrakcjami festynu były
dwa wozy strażackie, które przyjechały na sygnałach dźwiękowych i świetlnych z OSP Suchy Las oraz 10 potężnych motocykli tzw. „Harleyów”. Zrobiły one wrażenie nie tylko na najmłodszych uczestnikach imprezy.
Podziękowania kierujemy do sponsorów, Straży OSP w Suchym Lesie,
ekipy Harleyowców, a także Koła PZW
z Suchego Lasu za udostępnienie łowiska, oraz wszystkich, którzy pomagali
przy organizacji festynu.
Zbigniew Jędrys
i Marcin Ruciński
Foto - Eugeniusz Szaj
i Maciej Urbaniak

Gorące lato…w nieruchomościach
Miesiące letnie to w wielu branżach tzw.
sezon ogórkowy czyli spowolnienie. Na rynku
nieruchomościowym jest wręcz przeciwnie:
to czas wzmożonego zainteresowania ofertami, lato sprzyja zakupom i sprzedaży. Na rynku sporo się dzieje, zauważalny jest zwiększony popyt praktycznie w każdym segmencie i
dotyczy: mieszkań, lokali, działek czy domów.
Na rynku wynajmu również widać znaczne ożywienie. To dobra informacja dla właścicieli mieszkań na wynajem, którzy na skutek pandemii zostali dość mocno doświadczeni, zwłaszcza na rynku najmu krótkoterminowego.
Z racji zbliżającego się roku akademickiego obserwujemy duży ruch na rynku wynajmu długoterminowego. Mieszkania w Poznaniu w dobrych lokalizacjach, tzn. blisko
uczelni i komunikacji miejskiej są wynajmowane szybko. Co prawda, jest wielką niewiadomą jak będą wyglądały kolejne miesiące, tzn. czy czekają nas obostrzenia i lockdown, to chętnych nie brakuje na wynajęcie mieszkania w Poznaniu. Z mojej codziennej pracy wynika, że to raczej wynajmujący
czyli właściciel mieszkania ma nawet wybór,
z którym potencjalnym najemcą podpisze
umowę najmu, ponieważ zainteresowanych
mamy więcej niż dostępnych mieszkań.
Uczelnie póki co przewidują powrót do
stacjonarnego trybu nauki, pracownicy napływowi powrócili do otwartych restauracji,

usług czy punktów handlowych. Zatem na razie mamy spore ożywienie na rynku. Obecnie
przez najemców najchętniej są wynajmowane nieco większe mieszkania, zdalna praca
nieco zmieniła preferencje przy poszukiwaniu mieszkania na wynajem. Nadal popularnością cieszą się mieszkania z ogródkiem,
balkonem, tarasem czy takie które maja dodatkowy pokój – do pracy z domu. Obecnie
rynek najmu zaczyna znów przypominać ten
sprzed pandemii. Jednak na stabilizację sytuacji jest za wcześnie, a prognozy ewentualnej
kolejnej fali mogą niestety znów wprowadzić
zachwiania i zmniejszenie popytu.
Renesans przeżywają również domy na
wynajem, również poza Poznaniem ale z dobrym dojazdem do miasta. Obostrzenia i restrykcje związane z pandemią zweryfikowały
i w tym segmencie kryteria poszukiwań przez
klientów. Praca i nauka zdalna, wprowadzone poprzednio zakaz przemieszczania czy zamkniecie lasów zdecydowanie wpłynęło na
zwiększenie popularności domów z ogródkami na wynajem.
Nie spada również popyt na zakup mieszkań. Inflacja, prawie zerowe oprocentowanie
lokat bankowych, niskooprocentowane kredyty czy obawa przed dalszym wzrostem cen
napędzają popyt i zakupy. Nic nie wskazuje by
w najbliższym czasie sytuacja mogła się zmienić. Choć największe wzrosty cen odnotowały
mniejsze miasta (Lublin, Kielce, Szczecin), du-

że miasta Warszawa, Kraków również zanotowały wzrosty. Wg analizy morizon.pl dotyczącej cen mieszkań wystawionych na sprzedaż
Poznań notuje wzrost cen o 5,7%. Najchętniej
poszukiwane są mieszkania w lokalizacjach z
dostępem do komunikacji miejskiej w metrażu do 50-60 m kw. i kawalerki.
Jest drogo, to fakt, jednak to nie zmniejszyło popytu, a wręcz przeciwnie. Nadwyżki
i oszczędności na lokatach bankowych oraz
widmo rosnącej inflacji sprzyja zakupom. Ponadto nasz rynek mieszkaniowy pomimo wysokich cen nadal jest atrakcyjny dla inwestorów na tle innych regionów Europy.
Miesiące letnie to znaczny wzrost zainteresowania działkami i to nie tylko tymi w samym Poznaniu czy gminach ościennych blisko
Poznania. Coraz więcej klientów, którzy się do
mnie zgłaszają, pytają o działki ROD, działki
siedliskowe, na wsiach, z domami do remontu, z linią brzegową czy lasem. Wiele osób na
skutek pandemii, restrykcji i obostrzeń z nią
związanych przedefiniowało swoje oczekiwania. Mieszkańcy bloków w mieście szukają
dla siebie dodatkowego miejsca na wypadek
ewentualnej powtórki scenariusza z poprzednich lockdownów. Dużym zainteresowaniem
cieszą się również działki z dostępem lub w
bliskiej odległości do jeziora.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,
Tel. 787 006 777
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Duże i małe sukcesy „Sobieskiego”

Mistrzowskie popisy na matach
ZŁOTO Z ŻAR
Wrzesień to miesiąc intensywnych
startów kontrolnych dla zapaśników.
Tym razem klasycy z Sobieskiego udali
się do Żar na Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego. W klasyfikacji drużynowej pewnie zajęli pierwsze miejsce
a indywidualnie złotymi medalistami zostali: Michał Anioł, Dominik Kukliński,
Michał Wojciechowski, Kuba Klapecki,
Olgierd Nowicki i Olaf Nowicki.
Kurniczak kat. 97 kg. Pewnie wygrywając wszystkie swoje walki, zapewnili sobie złote medale i wyjazd do Norwegii.
Po brązowy medal sięgnął Khvicha Tchitava kat. 63 kg. Dzielnie spisał się też
w gronie seniorów Bartosz Rajter, który
doszedł do strefy medalowej. W klasyfikacji drużynowej KS Sobieski Poznań
wywalczył czwarte miejsce.

Trzy medale, w tym dwa złote,
wywalczyli zapaśnicy KS Sobieski
Poznań na Mistrzostwach Polski Seniorów 2021 - Zapasy Styl Klasyczny. Na matach w Kostrzyniu n/Odrą stawiła się czołówka reprezentantów naszego kraju.
Rywalizowano o medale i tytuły oraz wyjazd na mistrzostwa świata, które odbędą się w Oslo na początku października. W zawodach doskonale spisali się dwaj zawodnicy z Piątkowa Edgar Babayan kat. 82 kg i Gerard

MEDALE PAŃ
Kolejny udany start na początku roku szkolnego odnotowały zapaśniczki KS Sobieski Poznań.
W Stargardzie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Zapasach Kobiet. Po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się Lena
Paprzycka, która wywalczyła złoty medal. Drugi medal padł łupem Emilii Reich, która nieznacznie przegrała walkę
półfinałową i wywalczyła medal brązowy.
Zapaśniczki KS Sobieski Poznań odniosły sukcesy także na Igrzyskach Zrzeszenia LZS. Zdobyły w tych zawodach
trzy brązowe medale a klub z Piątkowa
zajął III miejsce w klasyfikacji drużynowej. Medalistkami zostały: Maja Kmiecik, Oliwia Smyk i Polina Onyshchak.
To kolejne sukcesy trenera Andrzeja
Erberta i Weroniki Głowackiej. Zawodniczki ćwiczą na Piątkowie w ramach
MCS w Zapasach Kobiet, które wspiera Miasto Poznań a całemu klubowi patronuje PSM.

W STYLU WOLNYM
Zapaśnicy z Sobieskiego walczyli w
Krotoszynie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w stylu wolnym.

Nie jest to ich ulubiony styl, ale zdobyli
6 medali i zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Medalistami z Piątkowa zostali: Yehor Kovalov, Jakub Anioł,
Wojciech Grynia, Oliwier Zysk, Michał
Wojciechowski i Jakub Tomyślak.
Andrzej Słabęcki
Foto - Maciej Kula, Dawid Zakrzewski

„Akademicy” na boiskach
Dwaj wychowankowie
Akademii Piłkarskiej Reissa – Poznań Piątkowo
trafili tego lata do znanych polskich klubów piłkarskich. Zawodnikiem
Wisły Płock został Maciej
Paschke. Natomiast Wiktor Dobrzański będzie reprezentował barwy Chrobrego Głogów.
Obaj zawodnicy spędzili

w Akademii około dziesięciu
lat, przechodząc różne etapy
szkolenia i zdobywając piłkarskie doświadczenia. Dzięki udanym występom w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów wpadli w oko trenerom i mogą obecnie rozwijać
swe piłkarskie talenty w krajowej elicie.
Celem Akademii Piłkarskiej Reissa, prowadzącej za-

jęcia także na piątkowskich
boiskach, jest zapewnienie
najlepszych warunków do
rozwoju na każdym etapie
szkolenia oraz wychowanie
przyszłych reprezentantów
Polski. Dzięki odpowiedniej
strukturze i organizacji rozwoju piłkarzy, drużyny APR
odnoszą sukcesy na każdym
etapie szkolenia, a zawodnicy są powoływani do młodzie-

żowych reprezentacji kraju i
trafiają do uznanych klubów.
Podczas tegorocznego transferowego letniego okienka aż
piętnastu piłkarzy opuściło
szeregi Akademii Piłkarskiej
Reissa na poziomie zespołów
z Centralnej Ligi Juniorów.
Każdy z nich udał się do klubów, które swoje seniorskie
drużyny mają w Ekstraklasie, 1 lub 2 lidze.
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KALENDARIUM PSM
4 października – dyżur członka Rady Nadzorczej
(godz. 15.00-17.00)
5 października – Komisja ds. aktów prawnych RN
7 października – Komisja
Członkowsko-Samorządowa RN
12 października – Komisja Rewizyjna RN
21 października – posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Procedura rozstrzygania konkursu rozpoczęta

Termin
składania
ofert w ogłoszonym przez
Radę Nadzorczą konkursie na prezesa i zastępcę prezesa Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej upłynął 15 września.
Do tego dnia wpłynęło po
26 ofert na każde stanowisko. Następnego dnia
zebrała się Rada Nadzorcza, która rozpoczęła
procedurę rozstrzygania
konkursu i kontynuowała ją na kolejnych wrześniowych posiedzeniach.
Kwestiom przeprowadzenia konkursu poświęcono także dużo uwagi podczas sierpniowych obrad Rady Nadzorczej. Wskazywano na potrzebę skrupulatnego przestrzegania przepisów prawnych oraz zachowania wszelkich wymagań
związanych z równym traktowaniem kandydatów oraz
ich prawami do zachowania anonimowości czy autorstwa przedstawianych propozycji rozwoju spółdzielni.
Przebieg dyskusji wskazywał, że radni mają świadomość czekającej ich pracy
związanej ze szczegółowym
zapoznaniem się z ofertami, wysłuchaniem kandydatów a następnie wybraniem
najlepszych i powierzenie
im obowiązków kierowania
wielką i złożoną jednostką,
jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa. Wrześniowe posie-

dzenia Rady Nadzorczej potwierdzają, że doprowadzenie do pomyślnego rozstrzygnięcia konkursu jest trudnym zadaniem. Radni się go
jednak podjęli i chcą je na-

że z okresu wakacyjnego
lub ograniczeń pandemicznych. Prezes Zarządu Mirosława Musielińska-Klemka
wskazała, że zaledwie około 70 spółdzielców znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej korzysta z
dodatków mieszkaniowych
wypłacanych przez miasto.
To niewiele w stosunku do
innych spółdzielni. Dlatego podjęto działania informujące o możliwości skorzystania z takiej pomocy.
Wiadomości o niej dostępne są w siedzibach zarządu
i osiedlowych administracji
oraz na stronie internetowej PSM. Informację o do-

leżycie i sprawnie wykonać.
Chcą też rzetelnie przyglądać się bieżącej działalności spółdzielni. Dlatego uważnie analizowali
jej wyniki ekonomiczne za
sześć miesięcy tego roku.
Są one zadowalające, jednak zwrócono uwagę na pewien wzrost zaległości czynszowych wynikający być mo-

datkach mieszkaniowych i
zasadach ich uzyskania zamieszczamy także na str. 10
Radni zapoznali się także z zasadami lustracji, która zgodnie z Prawem Spółdzielczym przeprowadzana
jest raz na trzy lata w każdej spółdzielni mieszkaniowej. W PSM lustratorzy ze
Związku Rewizyjnego Spół-

dzielni Mieszkaniowych rozpoczęli ją 6 września i będą
ją prowadzić do końca lutego
przyszłego roku. Lustracja
obejmie okres od 1 stycznia
2018 r. do końca 2020 r. i jej
zakres jest bardzo szeroki.
Kontrolowana będzie działalność organów spółdzielni,
sprawy członkowskie, stan
prawny budynków, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, usługi komunalne
oraz gospodarka remontowa. Wyniki lustracji powinny przedstawić całościową
sytuację spółdzielni i możliwości jej rozwoju.
Po dyskusji radni opowiedzieli się za przeprowadzeniem przez specjalistyczną firmę Centrum Badań
Stosowanych Ultex Ankieter badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców Piątkowa
w zakresie kultury, edukacji
i sportu.
Radny Andrzej Matuszak poinformował, że nie
rozstrzygnięto przetargu na
montaż instalacji fotowoltaicznych na czterech wysokich budynkach na os. Bolesława Chrobrego. Ofertę złożyła tylko jedna firma, która jednak nie przedstawiła
wszystkich wymaganych dokumentów. W zaistniałej sytuacji postanowiono ponownie przeanalizować możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych.(i)
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Koniec lata na Chrobrego

Wspólne tańce, zabawy i wyprawy

Na osiedlu Bolesława
Chrobrego można się dobrze bawić, znaleźć kompanki i kompanów do wspólnych
podróży i sąsiedzko spędzać
czas na integrujących wydarzeniach plenerowych. Klub

osiedlowy „Przyjaciele” działa wielotorowo, proponuje działania, warsztaty, koncerty, zajęcia ruchowe
i wycieczki dla rożnych grup wiekowych,
zarówno stacjonarnie
- w siedzibie klubu,
jak i w terenie. Większość wydarzeń jest
bezpłatna lub niskopłatna.
W wakacyjnym czasie, dzięki
współpracy klubu, administracji
osiedla i Stowarzyszenia Aktywne Piątkowo, przy blokach 14
i 16 odbył się festyn dla dzieci
„Wspomnienie lata”. Frekwen-

cja przeszła najśmielsze oczekiwania, pojawiło się ok. 200 osób.
Dzieci skakały do nieba na dmuchanych zamkach, brały udział w
konkurencjach sportowych, a do
domu wracały z kolorowymi warkoczykami i tatuażami.
Z kolei przy boisku, nieopodal
bloku nr 12 rodziny z dziećmi i
seniorzy bawili się przy wielkopolskiej muzyce tradycyjnej. Potańc odbywał się w czasie, gdy
w Poznaniu w Centrum Kultury
„Zamek” trwał Ethnoport, zatem
na osiedlu mieliśmy namiastkę
festiwalowego, folkowego klimatu. Występowi kapeli „Przodki”
towarzyszyła animacja tańców, w
tanecznym korowodzie spotkały
się seniorki, dzieci, dorośli i mło-

dzież! Był to unikatowy i bardzo
krzepiący widok.
Klub osiedlowy „Przyjaciele”
regularnie organizuje także wydarzenia dla swoich członkiń i
członków. W wakacje realizowaliśmy program „Pamiętajcie o
ogrodach”, zwiedzaliśmy poznańskie parki i ogrody, z naciskiem
na miejsca dzikie, w których ingerencja człowieka jest ograniczona
do minimum. Odwiedziliśmy Botanik, Cytadelę, a także leżący w
północnym klinie zieleni - park
Szelągowski. Po okolicy oprowadził nas przewodnik, który pokazał unikatowe miejsce - tajemniczy, dziki ogród mieszczący się na
terenie DPS. Kolejnym pięknym,
choć mniej popularnym miejscem
był Ogród Dendrologiczny, który jak się
okazało, ma najokazalszą kolekcję krzewów
malin w Polsce! Fantastyczna przewodniczka umilała nam czas
opowieściami o drzewach i krzewach. Spacer zakończył się przy
ognisku, które odbyło
się na terenie rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego.

Nie zabrakło
dalszych wypraw.
W 30 osobowym
składzie zwiedzaliśmy
skansen
Olenderski w Prusimiu oraz Muzeum Wikliniarstwa w Nowym
Tomyślu. W najbliższych planach
klubu jest wyjazd
do
Wolsztyna
oraz zabawa klubowa „Pożegnanie lata”. W stałej
ofercie klubu są
gimnastyka, nordic walking, Qigong (prowadze-

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

nie I. Pempera), trener senioralny, zajęcia rozciągające.
Od października zapraszamy na zajęcia rysunkowo-malarskie oraz realizowany we współpracy
ze Stowarzyszeniem
SI, cykl zajęć «Aktywny umysł».
Sylwia Czubała

Piknik na Sobieskiego

Mistrzowie zapasów i… gitary

W pierwszy wrześniowy
weekend znów bawiono się
na osiedlu Jana III Sobieskiego jak za dawnych, dobrych, bo jeszcze przedcowidowych, czasów. Podczas
zorganizowanego staraniem
administracji i rady osiedla
festynu uhonorowano zdobywcę brązowego medalu

na igrzyskach
olimpijskich w
Tokio zapaśnika Tadeusza
Michalika, który na co dzień
trenuje w piątkowskim klubie „Sobieski
Poznań”.
Wr ę c z a j ą c
mistrzowi upominki oraz gratulując sukcesu
prezes Zarządu
PSM Mirosława
Musielińska-Klemka podkreśliła dobrą współpracę spółdzielni
z działającym od wielu lat na
Piątkowie klubem zapaśniczym.
Jego początki były skromne a
dzisiaj jest ważnym ośrodkiem
sportu zapaśniczego w kraju. Jego wychowankowie, wśród których jest wielu młodych miesz-

kańców Piątkowa zdobywają medale na najważniejszych zawodach w kraju i na świecie. Pod
patronatem PSM na klubowych

matach trenują najmłodsi adepci zapaśniczego sportu, którzy

zamierzają pójść w ślady mistrza olimpijskiego.
Podczas festynu poprowadzonego z uśmiechem i dowcipem przez poznańskiego artystę kabaretowego
Pawła Kuleszewicza wystąpiły seniorki z osiedlowego klubu „Hetman” z pokazem
tańców oriental-

nych i współczesnych. Muzyczną gwiazdą pikniku był mistrz
gitary i przebojowych piosenek
Andrzej Rybiński, który zyskał
uznanie licznie zgromadzonych
widzów.
Po zakończeniu występów
w sali sportowej klubu „Sobieski” artystyczne popisy przeniosły się do pobliskiego bistra
„MC Tosiek”, na którego terenie
potańcówka prowadzona przez
profesjonalnych DJ-ów trwała
do późnych godzin wieczornych.

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 - Hanna Hermanowska
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
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W sprawie planów zabudowy terenu po „Tesco”

Petycja
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Stefana Batorego
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa stanowczo sprzeciwia się koncepcji dewelopera, który chce zabudować teren po byłym „Tesco” przy ul. Opieńskiego.
Deweloper planuje na terenach, częściowo będących
w użytkowaniu wieczystym miasta, budowę 12 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, w tym 18-sto
kondygnacyjnego (56 m wysokości) wraz z hipermarketem, sklepami i usługami w parterach budynków. Zachętą ze strony dewelopera dla okolicznych mieszkańców
ma być mikroskopijny „park miejski” z punktowymi nasadzeniami drzew wzdłuż dróg wewnętrznych, niewielkie
skwery czy podwórka.
Planowana zabudowa spowoduje ogromne zwiększenie gęstości zaludnienia, wzrost: natężenia ruchu samochodowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza. Intensywna zabudowa mieszkaniowa poprzez nadmiar betonu, szkła i asfaltu, przyczynić się
może do powstawania tzw. „miejskich wysp ciepła”,
negatywnie wpływając na komfort życia wszystkich
mieszkańców.
Jako Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa postulujemy:
 utrzymanie na przedmiotowym terenie funkcji handlowo-usługowo-biurowej;

Zaproszenie do ankiety

Badanie kultury
na Piątkowie
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Centrum Badań
Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o.
przeprowadzi w najbliższym czasie badania sondażowe wśród mieszkańców
naszych osiedli. Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w badaniu, które ma
na celu określenie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej na
terenie Piątkowa.
Aby wyrazić swoje opinie wystarczy na
stronie internetowej spółdzielni kliknąć
w specjalny link: „ANKIETA”. Jeśli z jakichś
względów woleliby Państwo wypełnić papierową wersję ankiety, to będzie ona dostępna u gospodarzy budynków oraz w następujących klubach znajdujących się na terenie
Piątkowa: Klub Osiedlowy „Przyjaciele”, os.
Bolesława Chrobrego, Klub Seniora „Hetman”, os. Jana III Sobieskiego, Klub Seniora „Batory”, siedziba os. Stefana Batorego,
Klub Seniora „Królewska Oaza”, os. Władysława Jagiełły, Klub Seniora „Złoty Liść”, os.
Władysława Łokietka oraz Klub Osiedlowy
„Korona”, os. Bolesława Śmiałego.
Badanie potrwa do końca października
2021 r. Ankieta jest anonimowa, a Państwa
odpowiedzi posłużą do sporządzenia zbiorczych statystyk. Szacowany czas wypełnienia
ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut.
Państwa opinie mogą mieć realny
wpływ na otoczenie dlatego zachęcamy
wszystkich mieszkańców Piątkowa do
wzięcia udziału w badaniu.

 wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskaźnika intensywności zabudowy, tak jak w miejscowym planie zagospodarowania
dla os. Stefana Batorego część południowa (od południowej strony ulicy Opieńskiego);
 wprowadzenie wskaźnika powierzchni zabudowy, który nawiązuje do średniego parametru na os. Stefana Batorego w części północnej, tj. 33% oraz wskaźnika wysokości zabudowy do 19 m (6 kondygnacji);
 wprowadzenie wskaźnika miejsc postojowych 4,5 miejsca postojowego na każde 100 m kw. powierzchni
użytkowej handlowo-usługowo-gastronomicznej oraz
3 miejsca postojowe na każde 100 m kw. powierzchni
użytkowej biur, tak jak zostało to określone w mpzp
os. Stefana Batorego część południowa;
 wprowadzenie wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej na poziomie 40% wraz z zakazem stosowania
tzw. „ekokratki” czy „zielonych dachów”.
Jeżeli popierasz prezentowane stanowisko podpisz
proszę petycję do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu.
***
Petycję można podpisywać w siedzibach Zarządu
i administracji osiedli oraz u gospodarzy domów.

Podsumowano „Piłkarskie wakacje”

Lato pełne strzałów i goli

Tegoroczne „Lato z PSM - Piłkarskie Wakacje” stanowiło ciekawą propozycję Sekcji Sportu PSM
dla najmłodszych mieszkańców
piątkowskich osiedli. Z udziałem
prezes Zarządu PSM Mirosławy
Musielińskiej-Klemka i jej zastępcy Piotra Kopera oraz młodych
piłkarzy i ich rodziców odbyło się
na boisku „Orlik”
na os. Bolesława
Śmiałego uroczyste podsumowanie
letniej akcji.
Piłkarskie
zajęcia prowadzone
przez popularnego
trenera i nauczyciela Krzysztofa Rexa

cieszyły się dużą popularnością i dostarczyły adeptom piłkarstwa sporo
wiedzy oraz dobrej zabawy. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy
medal a wyróżniający się zawodnicy także pamiątkowe statuetki i piłki ufundowane przez PSM.
Spotkanie na boisku przedstawicieli
spółdzielczych władz z rodzicami i dziećmi stanowiło dobrą okazję do rozmów o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców
dotyczących rozwoju
kultury fizycznej i
sportu na piątkowskich osiedlach.
Andrzej Słabęcki
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Wrastanie w Piątkowo

Wrzesień pośród drzew i wspomnień
Wydarzeniami, o których wiedza
nawet wśród Wielkopolan, jest niewielka, a przecież warta poznania,
są boje wielkopolskiej Armii Poznań
w pierwszej części drugiej wojny
światowej, którą nazywa się niesłusznie „kampanią wrześniową”.
Dla nas - Polaków była to wielka
wojna obronna, wojna o wszystko,
którą przyszło toczyć już w dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości.
Dla Wielkopolan, również dla żołnierzy Armii Poznań początek wojny
był szczególny. Wehrmacht nie podejmując żadnych działań ofensywnych w
Wielkopolsce, skupił wysiłek na zdobyciu Warszawy. Pod stolicę pierwsze patrole niemieckie, idące od południowego zachodu dotarły już w kilka dni, po
przełamaniu polskiej obrony na kierunkach wybranych przez siły niemieckie.
Rozpoczęła się heroiczna, prawie trzytygodniowa obrona stolicy. Rząd ewakuował się w kierunku południowo –
wschodnim a propagandowym hasłem
pierwszego tygodnia trwania wojny, głoszonym przez radio było „Westerplatte
broni się jeszcze”. Silna Armia Poznań
nie atakowana przez siły niemieckie nacierające na Warszawę od północy i południa, zmuszona była do wycofywania
się na wschód na kolejne, planowane linie obrony. 9 września 1939 r. wspólnie
z resztkami Armii Pomorze rozpoczęła
bitwę z 8 Armią Wehrmachtu. Starcie
to znane jest jako „Bitwa nad Bzurą”.
W jej wyniku, po pierwszych sukcesach,
jednostki polskie zostały rozbite przez
przeważające siły niemieckie i do Warszawy przebiły się tylko nieliczne oddziały, które wzięły udział w jej obronie, trwającej do 28. września.
Dodać jednak trzeba, że przedtem
Wielkopolska Brygada Kawalerii, wchodząca w skład Armii Poznań przekroczyła granicę polsko - niemiecką atakując niemieckie miasto Fraustadt czyli
Wschowę, należącą wtedy do państwa
niemieckiego. Także w tym samym czasie jednostka kawalerii, wchodząca w
skład Armii Pomorze na samym początku wojny przekroczyła granicę polsko –
niemiecką w Prusach Wschodnich. Obydwa te działania jednak żadnego wpływu
na ofensywę niemiecką na Warszawę
nie miały. Czy to pokazuje nasze właściwe przygotowanie do wojny, która zbliżała się nieuchronnie przynajmniej od
roku 1938, od czasu w którym Hitler
dokonał zaboru Czechosłowacji.
A jak to było z tym wypadem wielkopolskich kawalerzystów na Wschowę? Poczytajmy encyklopedyczny opis:
„2 września 1939 r. około godz. 14.00
gen. Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii wydał rozkaz

dowódcy przydzielonego mu 55. pułku piechoty, o przeprowadzeniu wypadu rozpoznawczego na terytorium III Rzeszy, w
kierunku na miasto Fraustadt (Wschowa). Dowódca pułku do wykonania tego
zadania wyznaczył 2. kompanię piechoty
(trzy plutony piechoty) dowodzoną przez
kpt. Edmunda Lesisza. Piechotę miał
wspierać pluton artylerii, pluton cekaemów oraz pluton samochodów pancernych. Siły kpt. Lesisza ubezpieczane były
od północy przez pluton kawalerii. Siły
osłaniające grupę wypadową od południa
prowadził osobiście gen. Roman Abraham. W ich skład wchodził szwadron
tankietek oraz pluton cyklistów. Około
godziny szesnastej na teren III Rzeszy –
jako pierwsi - wkroczyli piechurzy z grupy kapitana Lesisza, likwidując strażnicę Grenzschutzu we wsi Geyersdorf (Dębowa Łęka).”
- Otoczyliśmy z jednej i z drugiej
strony wieś Geyerstorf. Prawdopodobnie żołnierz stojący na posterunku dostrzegł nas i rozpoczęła się wymiana
strzałów – relacjonował Ryszard Bendor, żołnierz wojny obronnej 1939 roku. – Odezwały się karabiny i w ruch
poszły granaty. Nasi żołnierze widzieli,
że niemiecki oddział po prostu przed
nami uciekał – wspominał.
Tymczasem polska grupa wypadowa
szybko posuwała się w kierunku Wschowy. Do Dębowej Łęki został podciągnięty pluton artylerii, który zaczął ostrzeliwać niemieckie koszary we Wschowie,
w wyniku czego kilku żołnierzy niemieckich zostało zabitych, a kilkunastu rannych. Wkrótce przyszedł sygnał do odwrotu i siły polskie po zmroku wycofały się na terytorium Polski, do Leszna,
które to miasto było garnizonem dla 55
pułku piechoty.
Po zakończeniu wojny obronnej 1939

roku dowódca grupy wypadowej kpt. E.
Lesisz został osadzony w oflagu w Murnau. Odnaleziony tam przez Gestapo został wywieziony do Łodzi, a następnie
rozstrzelany. Można tylko zastanowić
się, dlaczego dowódca Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii, gen. Roman Abraham, czyli dowódca kapitana Lesisza
także nie został zamordowany po kapitulacji Warszawy, w obronie której brał
czynny udział. Bo generał? I to jest pytanie…
A co dziś na Piątkowie? Właściwie
drobiazg, ale przecież wcale ważny.
Na osiedlu Jana III Sobieskiego, przy
skrzyżowaniu dawnych dróg Szkolnej
i Klonowej, przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (na zdjęciu), swoich
ostatnich dni dożywa szkielet pięknej
niegdyś lipy. Pień przechylił się tak,
że zaczyna grozić przewróceniem się.
Administracja osiedla zwróciła się do
mieszkańców o opinię w sprawie losów
wspomnienia po tym pięknym drzewie. A przy tym pniu zaczął wyrastać
młodziutki „zagajnik” lipowy.
Dzieje się podobnie, jak już stało się
to przed laty z innymi lipami przy tej
drodze, nazywanej kiedyś Klonową, a
będącej obecnie piękną aleją spacerową.
Wtedy usuwano obumarłe drzewa, pozostawiając wyrastające wokół pędy, które
obecnie są już kępami drzew, zdobiącymi tę aleję. Nie było to jednorazowe działanie, bo takich nowych drzew w różnym
wieku jest w tej alei kilka.
Administracja zwróciła się do mieszkańców w tej sprawie, więc autor z tego
miejscu apeluje o usunięcie zagrażającego przewróceniem się pochyłego pnia
i pozostawieniu nowych pędów, które
szybko wyrastając w kilka lat zmienią
się na pewno w piękne okazy drzew.
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Zwycięski marsz mądrości?
Zwycięstwo znów jest bliskie. Przed
ponad stu laty nasi przodkowie zwycięsko zakończyli Powstanie Wielkopolskie
a teraz władze, politycy wszelkiej maści i przede wszystkim popularyzatorzy
pamięci o tym bohaterskim zrywie poznaniaków doprowadzają do ogłoszenia
rocznicy jego wybuchu świętem państwowym. Inicjatywę zgodnie wspierają reprezentanci wszystkich opcji politycznych i
ogół obywateli. Zwłaszcza, że powstanie
wybuchło 27 grudnia, czyli nazajutrz po
świętach Bożego Narodzenia. Wydłużenie zimowych świąt o kolejny dzień wydaje się więc jak najbardziej wskazane.
Podobnie uczyniono ze świętami majowymi, pomiędzy 1 a 3 maja pozostawał
wolny dzień, który zagospodarowano na
święto flagi Rzeczypospolitej i uzyskano
dłuuuugi weekend jak się patrzy. Z połączeniem gwiazdki z nowym rokiem będzie trochę trudniej, ale da się zrobić.
Pierwszym krokiem będzie właśnie ogólnopaństwowe świętowanie 27 grudnia,
czyli pierwszego poświątecznego dnia, a
powody do świętowania kolejnych dni też
się znajdą. Najtrudniejszy pierwszy krok,
a zrobił go już prezydent Rzeczypospolitej, miłośnik świątecznego szusowania
na nartach, który wniósł do sejmu projekt stosownej ustawy o obchodach narodowego Święta Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego. Wprawdzie przy okazji wyraził wątpliwości czy to pracowici Wielkopolanie powinni występować z
pomysłem przedłużania Bożego Narodzenia, jednak nie wolno poprzestawać na
półśrodkach. Jak świętować to z rozmachem, po gospodarsku, po wielkopolsku

i nie zawracać sobie głowy obowiązkami.
W innych regionach mogą mieć wątpliwości, ale w Wielkopolsce należy tamto militarne i obecne legislacyjne zwycięstwo uczcić prawdziwym świętowaniem.
HHH
Wschodnie tereny Wielkopolski przeżyły cywilizacyjne przyspieszenie w połowie
ubiegłego wieku. Ciche wsie i miasteczka
zostały wówczas gwałtownie przebudzone za sprawą kopalni węgla brunatnego
i przerabiających go na prąd elektrowni.
Ówczesne symbole postępu i nowoczesności są już dzisiaj przeżytkami niespełniającymi wymagań nastawionej na ekologię
gospodarki. W ich miejscu ma powstać
elektrownia atomowa. Mówi się o nich
w Polsce od lat, nawet zaczęto je budować w minionej epoce. Po jednej w pomorskim Żarnowcu pozostały fundamenty, po drugiej planowanej w wielkopolskim
Klempiczu pozostały jedynie wspomnienia
masowych protestów. Obecnie państwo
znów przymierza się do stawiania atomowego giganta ale poprzestaje jedynie na
słowach. Natomiast prywatni inwestorzy
spod znaku Polsatu zapowiadają budowę w Pątnowie pod Koninem jądrowej
elektrowni według amerykańskiej technologii małych reaktorów modułowych (cokolwiek to znaczy, ale brzmi bombowo a
nawet jądrowo). W promocję atomowego
przedsięwzięcia zaangażowano byłą ambasador USA w Polsce, znaną z przedsiębiorczości i operatywności. Może więc
ni z tego, ni z owego będziemy mieli atomówkę na pierwszego.
HHH
Tymczasem możemy ruszać na pod-

bój kosmosu. Naukowcy z Politechniki
Poznańskiej otrzymali bowiem kilkanaście milionów złotych na projekty badań
kosmicznych. Przeprowadzać je będą z
własnych sal dydaktycznych oraz lotniska w Kąkolewie, na którym powstaną hangary oraz urządzenia do mierzenia, ważenia, liczenia oraz obserwowania tego co się dzieje na Ziemi a
zwłaszcza poza nią. Ogarnąć to wszystko, co się wyrabia dzisiaj na świecie,
ludzkim umysłem prawie już nie sposób, dlatego poznańscy naukowcy stawiają na sztuczną inteligencję. Może
ona da radę?
HHH
Cieniem na wielkopolskich zwycięstwach i sukcesach kładą się jednak nieustające zmagania z koronawirusem. Zalewa nas już ponoć, podobnie jak inne
kraje, jego czwarta fala. Jedynym jak na
razie skutecznym sposobem jej powstrzymywania, bo nie pokonania, zdają się
być szczepienia. Ale po optymistycznym
początku, gdy szczepionek nie starczało dla chętnych, obecnie zainteresowanie szczepieniami zmalało. Rośnie natomiast liczba ich przeciwników. Zorganizowali oni niedawno w Poznaniu protest
pod wzniosłym hasłem - marsz wolności.
Ich przemarsz z wolnością miał niewiele
wspólnego, za to dużo z nieodpowiedzialnością i odpornością na rzetelną wiedzę.
W ogóle mamy ostatnimi czasy urodzaj
na wszelakie marsze o ładnie brzmiących nazwach: niepodległości, równości
czy wolności, a tak naprawdę przydał by
się jeden – marsz mądrości.
WIST

Wokół Piątkowa

Potrzebna bitwa
W pobliżu osiedla Kosmonautów i
Naramowic, po drugiej stronie ulicy Naramowickiej mamy zespół ulic militarnych nazwą, symetrycznych do podobnego zestawu, na osiedlu za Fortem (V).
Są tam upamiętnione bitwy, dowódcy i
oddziały, na które dziś spoglądamy inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Warto im się przyjrzeć w kolejnych odcinkach naszego cyklu.
Z pewnością do wydarzeń takich zaliczymy bitwę o Monte Cassino, która z
racji udziału w niej Polaków, zwykle lokalizowana jest chronologicznie pomiędzy 12 i 18 maja 1944 roku. W rzeczywistości epopeja walki o to miejsce trwała już od stycznia. Kiedy we wrześniu
1943 roku Włochy skapitulowały, alianci
rozpoczęli marsz na Rzym na północny
zachód, wzdłuż Półwyspu Apenińskiego. W najwęższym miejscu Niemcy zbudowali Linię Gustawa – pas umocnień
oparty o góry, w praktyce uniemożliwiający dotarcie do stolicy Włoch bez walki.
Co ważne, był tam masyw górski Monte
Cassino, który skutecznie blokował je-

dyną w tym miejscu drogę prowadzącą
do Rzymu, doliną rzeki Liri. Bez walki
– i to ciężkiej, było to niemożliwe. Nie
powiodła się też próba ominięcia Linii
Gustawa, przez wysadzenie desantu bardziej na północ, pod Anzio.
Alianci poczynając od 17 stycznia
1944 roku kilkakrotnie a bezskutecznie
podejmowali próbę przełamania obrony
niemieckiej w tym miejscu. Najpierw zaatakowali Amerykanie, dalej Marokańczycy z Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego, potem znów Amerykanie. Bez
powodzenia. W lutym lotnictwo amerykańskie zbombardowało klasztor benedyktynów na szczycie Monte Cassino,
co tylko ułatwiło Niemcom organizowanie obrony. Na froncie włoskim doszło
do impasu. Jeszcze w lutym i potem w
marcu podjęli działania Hindusi, Nowozelandczycy i Anglicy. Bezskutecznie.
Przełom nastąpił dopiero w maju,
gdy alianci zorganizowali połączone natarcie doliną rzeki Liri (główne) i odciążające w kierunku masywu Monte Cassino, prowadzone przez 2 Korpus Polski,

dowodzony przez generała Władysława
Andersa. Między 12 i 18 maja 1944 roku oddziały polskie stoczyły heroiczny
bój zakończony powodzeniem – najsłynniejszą bitwę Polskich Sił Zbrojnych Na
Zachodzie. Wbrew temu, co powszechnie przyjęto, Polacy nie zdobyli wzgórza,
lecz zmusili Niemców do wycofania, wobec przerwania się aliantów na głównym
kierunku działań w dolinie. Powstała
wspaniała pieśń, monumentalny reportaż Melchiora Wańkowicza. Ogromne
straty szybko zostały uzupełnione przez
polskich żołnierzy zmuszonych do służby w armii niemieckiej. Dawni zesłańcy, którzy dołączyli do armii Andersa,
chwalebnie się spisali na ziemi włoskiej.
Bitwa o Monte Cassino była naprawdę
potrzebna, nie daremnie stoczona. Refleksyjny żołnierski cmentarz na wzgórzu równoległym do klasztornego, przypomina dziś o dramacie, ale i chwale
polskich losów na polach ostatniej wojny. A w Poznaniu mamy ulicę Zdobywców Monte Cassino.
Marek Rezler
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Otwarci na twórczość

Michała pióro i gitara
Wiersze pisał już w liceum. Zadebiutował w 2016
roku tomikiem wierszy pod
tytułem „Zdjęcia mózgu”.
W 2020 roku ukazał się jego drugi obszerniejszy tomik „Dobre wiersze”. W
2018 przystąpił do Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu, następnie uczęszczał na Dyżury
Literackie, organizowane
przez Fundację Otwartych
Na Twórczość.

Michał Sławski jest poetą, muzykiem związanym
z Klubem Literackim „Dąbrówka”, tu brał udział
w wieczorach „Młodych
Piór, tu prezentował swe
książki „Zdjęcia mózgu”
oraz „Dobre wiersze”.
Urodził się w 1978 roku, a
w roku 2004 uzyskał dyplom
magistra filozofii. Swego czasu próbował sił jako gitarzysta rockowy, w roku 2000 wystąpił ze swoim zespołem Reborn na Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.

Pisze w sposób przystępny, zrozumiały nawet
dla nieobeznanego z poezją
czytelnika. Jego wiersze zawierają głęboką filozoficzną refleksję i niebanalne
spostrzeżenia.
Jeżeli chodzi o światopogląd, politykę i religię,
autor nie wypowiada się
jednoznacznie, jednakże cechuje go tolerancja i otwarcie na drugiego człowieka,
mającego swoje racje, które należy szanować ponie-

waż jak mawia – „Nikt za
nikogo życia nie przeżyje”.
Alicja Kubiak
członkini Klubu Literackiego
Dąbrówka PSM

Słońce
Ciepło się robi za oknem
i znowu będę kotu kleszcze
wyciągał
taka nasza miłość
42
Czterdziestu dwóch żołnierzy
przeznaczenia
odeszło gdzieś w otchłań
niepojętego
Czterdziestu dwóch rycerzy
najjaśniejszych
odmaszerowało w świat cienia
Wierni, odważni, butni
czterdziestu dwóch pancernych
ucieka właśnie swoim dziwnym
czołgiem
świętować ostateczne zwycięstwo
Dożyłem, przetrwałem,
dojechałem
zatopiony w magii liczb
Jestem

Nie wiem do końca co to znaczy
czekają kolejne oddziały myślenia
Jestem
Nie jestem sam
to najważniejsze
razem piszemy tą książkę
i za to Cię kocham!
Pasażer
Pasażer na gapę
patrzy przez okno
na te wszystkie rozbiegane oczy
samotne matki
pchają te swoje wózki
dzieci urywają lusterka
samochodom na kredyt
mędrcy skaczą na główkę
system zabija wolność
prawda głęboko pod powiekami
uśmiecha się
i prosi nadzieję do tańca
a słońce czeka
zaraz zacznie się lato
skończy się szkoła
od życia nie ma urlopu
Pasażer na gapę
patrzy przez okno...
Michał Sławski

Ciągle w nadziei

Kiedy myślimy, mówimy o poezji, mamy na myśli chmurki, kwiatki, ptaszki,
westchnienia czułe... Wiersze
Radosława Grzegorczyka są
inne. Jest w nich miejsce na
ból, tragiczną sytuację człowieka, konieczność wyboru
życiowej drogi. Są pytania o
Boga, o ludzki dom...
Tym domem może jest kobieta, z poniższego wiersza?
Autor dwóch książek, członek literackiej „Dąbrówki”
zadebiutował późno, w wieku dojrzałym, jednak wszystko przed nim... Ciągle w nadziei, w Słowie.

R. Grzegorczyk urodzony w 1973 roku w Kościanie
z wykształcenia jest magistrem inżynierem. budownictwa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu
rzeczoznawstwa majątkowego nieruchomości i środków
trwałych przedsiębiorstw. Zawodu wyuczonego jednak nigdy nie wykonywał. Od 1999
roku pisał do szuflady. Wydał w roku 2017 roku tomik
„Contra” oraz w 2019 roku
„Czarny tomik”. Zdobywca II
miejsca w Międzynarodowym
Konkursie Poetyckim „Rozłogi” w Łodzi 2020. Gratulujemy i cieszymy się z jego nagrody w łódzkim, międzynarodowym konkursie literackim.
Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka”

Wiersze
***
Z niewiary zbudowałem sobie
pałac,
wielki gmach z kości słoniowej.

Ułożyłem go na własny sposób,
tak jak podpowiadały serce
i rozum.

Dom nie może być zbyt zimny
z samotności
Ani zbyt duszny z nienawiści

A teraz Ty, Boże przychodzisz
tu
i mówisz, że chcesz w nim
zamieszkać ???!

Musi być dobry jak chleb by
inni chcieli tam przyjść
By dało się w nim mieszkać
Nie zbudujesz domu to
będziesz bezdomny
Brudny śmierdzący skazany
na litość

Kobieta
Adriannie
Są miasta których nigdy nie
zobaczę
Życia którymi żyć nigdy nie
będę
Są chwile bezpowrotnie
stracone...
Są wspomnienia co zachodzą
jak kolejne słońca
I jest kobieta...
Jedyny stały punkt na ziemi...
...Kobieta...
Odnaleziony dom...
6. Dom
Jest taki samotny dom
Budka Suflera
Musisz zbudować własny dom
Jak nie to znaczy że jesteś słaby

Dbanie o dom wymaga wysiłku
Na czyją obcą pomoc chcesz
liczyć ?
Wielcy są ludzie którzy
zbudowali dobry dom
------------------------------------Znowu szary pusty dom
Znowu w drogę w drogę trzeba
iść
Byle dalej od tego domu
Byle w nicość w pustkę iść
W śmierć co tylko już
ukojeniem
Dalej dalej na zatracenie
Uciekaj uciekaj przed bólem
Z tego domu
Jest taki samotny dom

Radosław Grzegorczyk
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HUMORKI
U doktora:
- Ze zdjęcia rentgenowskiego wynika, że ma pan
złamane żebro.
- O boże!
- Spokojnie, już to poprawiliśmy w Photoshopie.
HHH
- Przepraszam za przykry zapach po dezynfekcji
auta – mówi taksówkarz do
pasażera.
- Nie szkodzi, od kilku
dni i tak nie mam węchu
ani smaku.
HHH
- Co robi artysta na siłowni?
- Rzeźbę.
HHH
- Twój kot boi się odkurzacza – pyta kolega starego kawalera.
- Nie wiem. Mieszka ze
mną dopiero pół roku.
Rozwiązanie krzyżówki nr: 10
Znów jesień się zaczyna

6
NIEMIECKA
STACJA TV

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). Bez te wirusy fest rajzy cię ominęły, ale zaś spotkania
zez famułą albo starą wiarą też będą udane. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez to glapienie się wew telewizor abo komputer ino
głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli do łba ci przychodzą. Ale lepiej się
ustatkuj i żadnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

BYK (21.04 - 21.05). Zez kolejnych zmian wew robocie niewiele dobrego
wyniknie, ino wielki bajzel się zrobi. A tobie przyjdzie chapać za dwóch abo
i trzech, ale zaś potem kabza się zapełni bejmami.

SKORPION (23.10 - 22.11). Szykują się fest rajzy, ale zaś nie staluj się zbytnio,
ino pamiętaj o szczepieniach na wirusa i bacz byś na tych wywczasach oraz
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Od kumpli skapnie ci fest propozycja nowej roboty. Bez zbędnego stalowania się i mądrowania bierz się do chapania, a wnet
uzorgujesz całką wuchtę bejmów.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Lepiej przyłóż się do akuratnego pozałatwiania
wszelakich spraw urzędowych. Porzundek ale zaś wew kwitach i rachunkach
oraz inszych rodzinnych szpargałach musi być.

RAK (22.06 - 22.07). Warto wykorzystać ostatnie ciepłe dni na zażywanie sportu albo chociaż spacery zez znajomą wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania
mogą wyniknąć ﬁfne pomysły na dobry interes.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wakacje jakoś przepynkałeś. Ale zaś uzbierała
się wew chałupie kupa klunkrów i klamotów, które najlepiej wyćpnąć na gemyle
a wew pokojach zaprowadzić porzundek.

LEW (23.07 - 22.08). Najwyższa pora kończyć zez ciągłym bręczeniem, rozmymłaniem i borchaniem się na innych. Jesteś szportowny szczun, masz ﬁfa do
wielu rzeczy i jak się przyłożysz, zgarniesz wuchtę bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po marketach abo glapienia się wew komputer czy telewizor, lepiej zabieraj się ze szwungiem do roboty. Za chapanie skapną ci fest bejmy.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew biurze, zwłaszcza przy nowej wiarze, za wiela nie
blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, z wielką rułą rób swoje, a wnet
uda ci się sporo uzorgować do kabzy.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na jesienną chlabrę i zimno, lepiej
pomyśleć o jakim wygibie ze znajomą wiarą albo famułą. Wspólne lofrowanie
i blubranie może być całkiem fest.

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.
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ŻALUZJE

PLISY

ROLETY

ZASŁONY
ul.Naramowicka

ul. âuĦycka

TESCO

ul. Sielawy

VI Memoriał im. Mariana i Piotra Styperków

Zmagania z pogodą i rybami

W lipcową sobotę rozegrano
otwarte zawody wędkarskie, zorganizowane przez rodzinę Styperków,
ku pamięci ojca Mariana i brata Piotra ps. „Kaziu”. Były to już szóste
z kolei takie zawody.
Rywalizowano na łowisku słynącym
z dużych karpi i amurów Iwno-Deszczownia. Na zbiórkę stawili się wędkarze i wędkarki z „Chrobrego”, oraz zaproszeni przyjaciele z Obornik i Borka
Wlkp. Pogoda sprzyjała wędkarzom, było ciepło i słonecznie. Niestety, nie zanotowano spotkania z większymi okazami. Łowiono głównie drobnicę, płotki,
leszczyki czy krąpie, które po zważeniu

trafiały z powrotem do wody. Były to
bowiem zawody „na żywej rybie”. Oficjalne wyniki przedstawił oraz nagrody
zwycięzcom wręczał prezes Koła PZW
nr 168 „Chrobry” Ryszard Styperek. W
zawodach zwyciężył Jarosław Nowicki,
a kolejne miejsca zajęli Mateusz Bernatek i Sławomir Korcz. Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, a
także przyjaciół rodziny, rozlosowano
wśród wszystkich uczestników zawodów.
NOCNE WOJNOWICE
W nocnych zawodach wędkarskich
na łowisku Wojnowice, słynącym z dużych ryb, w szranki stanęło 10 wędkarzy. Prawdziwe wędkowanie zaczęło się
po północy i nad samym ranem. Łupem wędkarzy padały karpie, amury,
a nawet zdarzył się 1,5 kilogramowy
szczupak. Największą rybą zawodów
okazał się karp, złowiony przez Mirka
Fointa – 10,4 kg. W zawodach zwyciężył Paweł Kuszyński przez M. Fointem
i S. Korczem.
PUCHAR KIEROWNIKA
Nad J. Strykowskim walczono o okazałe puchary ufundowane przez Renatę
Michałowską, kierownika Administracji
os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego. Łowiono na dwie wędki metodą
spławikowo-gruntową. Zawodnicy, a było ich 21, podzieleni na trzy sektory,

łowili głównie drobnicę –płoteczki, krąpiki i leszczyki. Największą rybą zawodów okazał się leszcz o wadze 0,82 kg.
W „generalce” za którą przyznawano
puchary zwyciężył S. Korcz, a kolejne
miejsca zajęli Stanisław Pikron I Sylwester Ślebioda.
DRUŻYNOWE NA RADZYNACH
W miłej i koleżeńskiej atmosferze
upłynęły kolejne wędkarskie otwarte zawody drużynowe. 11 trzyosobowych zespołów spotkało się nad Zalewem Radzyny. Pogoda była ładna, nie padało,
a i ryby jakby były przychylniejsze dla
wędkarzy i chętnie zagryzały przynęty.
Niestety, nie były to te największe okazy. Brała głównie drobnica, jak to na
Radzynach. Nie mniej jednak S. Korczowi trafił się ładny kilowy leszcz, który okazał się największą rybą zawodów.
Po czterogodzinnej rywalizacji zwyciężyła drużyna w składzie: Henryk Targosz, Roman Wencka, Jarosław Nowicki
(wszyscy Oborniki). Drużyna z Piątkowa
w składzie S. Korcz, Dawid Skowroński
i M. Foint zajęła trzecie miejsce. Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe
puchary i nagrody rzeczowe, oraz rzecz
najcenniejszą – uścisk dłoni Prezesa.
Zbigniew Jędrys
Foto – Eugeniusz Szaj,
Maciej Urbaniak
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Odbieramy
Pierzemy
Odwozimy

Przylecimy po Twój dywan!
Profesjonalna Pralnia Dywanów
Latający Dywan - punkt odbioru:
ul. Trzebiatowska 18C
Poznań - Smochowice
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Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

