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Piłkarska liga przedszkolaków
Z techniką piłkarską bywało różnie, ale zapału i ducha walki niejeden
ligowy „kopacz” mógłby się uczyć od

piątkowskich przedszkolaków, którzy wystartowali w Wiosennej Lidze
Piłkarskiej Przedszkolaków. Rywalizacja na boisku była
bardzo zacięta a emocje udzielały się nie
tylko młodym zawodnikom ale także rodzicom i opiekunom.
Najlepsza okazała się
drużyna z P163 „Baśniowy Zamek”, kolejne miejsca
zajęły: P35 im. Króla Maciusia I,
P24 „Bajkonutki”, P148 „Mali Eu-

eastwest.com.pl

UMOWA NA CZAS

NIEOKREŚLONY

ropejczycy” i Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej.

BEZ LIMITU
DANYCH

Fot. - Andrzej Słabęcki
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Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery
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Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

Zmagania czterech osiedlowych drużyn

Po raz kolejny spotkali się sympatycy tenisa stołowego z całego Piątkowa aby rywalizować w
wiosennych rozgrywkach drużynowych. Gościnne progi Szkoły

Podstawowej nr 17 na os. Bolesława Chrobrego zgromadziły cztery drużyny reprezentujące cztery
osiedla: Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego.
Rywalizowano systemem
pucharowym każdy z każdym.
Nie brakowało emocji i zaciętej rywalizacji. Poziom zawodów był bardzo wysoki a pojedynki wyrównane. Pierwsze
miejsce wywalczyła drużyna z
os. Jana III Sobieskiego, a na
podium stanęli jeszcze reprezentanci os. Bolesława Śmia-

łego i os. Bolesława Chrobrego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe statuetki ufundowane przez PSM
Poznań.
Andrzej Słabęcki
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne);
badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;
badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.

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

KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)

PUNKT PARTNERSKI

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60.

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

Zapraszamy
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt.
Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 822 56 03 lub 601 799 005.
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

 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”

#bezwychodzeniazdomu

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

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

Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczciwą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i doświadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

Tu jest miejsce
na Twoją reklamę
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Wędkarski jubileusz

Zmagania z rybami i… łabędziami

Okrągły jubileusz 20 lat działalności Koła PZW nr 168 „Chrobry”
świętowano w kwietniowy weekend
w klubie „Przyjaciele” na os. Bolesława Chrobrego oraz z wędkami
nad wodą.
Podczas spotkania w klubie prezes
piątkowskich wędkarzy Ryszard Styperek powitał gości i omówił historię koła,
po czym rozpoczęło się składanie życzeń
oraz wspominanie trudnych początków
i najciekawszych zdarzeń ze wspólnych
połowów. Były również toasty i okazały tort z logo oraz smakowite ciepłe i
zimne dania.
Drugą częścią obchodów jubileuszu
były towarzyskie zawody wędkarskie. Na
łowisku „no kill” Trzaskowo wystartowało 37 członków koła. Łowiono jedynie
małe płoteczki, leszczyki, okonki, karasie czy jazgarze. Na okrasę były dwa
amury, które na tle pozostałych rybek
wyglądały jak rekiny. Zwycięzcą zawodów został Mirosław Janiszewski. Oczywiście nie zabrakło cateringu, nad którym
czuwali gospodarz koła oraz Hania Bawarczyk. Niespodzianką był specjalny, humorystyczny plakat wręczony na koniec zawodów prezesowi z życzeniami jak najdłuższego prezesowania.

WŚRÓD ŁABĘDZI
W pierwszej turze zawodów o tytuł
Mistrza Koła „Chrobry” w spławiku na
2022 rok na starcie stanęło 36 zawodników. Łowiono na jedną wędkę, metodą spławikową. W sektorze A najlepiej
radził sobie prezes R. Styperek. W sektorze B poszalał Roman Wencka, a sektor C wygrał Dawid Skowroński. W tym
rejonie wędkarze zmagali się z rybami
i… gniazdującymi nie opodal łabędziami, które nie bacząc na zarzucone zestawy, żerowały w najlepsze na wędkarskiej zanęcie. Nie pomagały żadne
próby odstraszania. Zawody zakończyły
się tradycyjnie rozdaniem nagród i ciepłym posiłkiem.
O PUNKTY NA WARCIE
W kolejnych zawodach o tytuł „Węd-

25 mln zł w budżecie obywatelskim

Pomysły warte miliony
Do 15 czerwca można składać projekty w
ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
2023, mogą one mieć charakter rejonowy albo
ogólnomiejski. W tym roku poznaniacy w powszechnym głosowaniu zdecydują o wydaniu 25
mln zł, czyli o 3 mln więcej niż przed rokiem.
Każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie 3
projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście lub wysłać pocztą.
Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców. W regulaminie PBO wprowadzono zapis o ogólnodostępności realizowanych projektów. Oznacza to, że możliwość nieodpłatnego korzystania z ich efektów musi mieć ogół mieszkańców, a nie wyłącznie określona grupa ludzi.
W tegorocznym głosowaniu każdy poznaniak będzie miał do dyspozycji aż 7 głosów, w tym 5 na projekty rejonowe i 2 na ogólnomiejskie. PBO wychodzi
też w stronę młodzieży. Po raz pierwszy składać projekty oraz głosować mogą osoby, które ukończyły 13
lat (wcześniej trzeba było skończyć 18 lat).

karz Roku – 2022” areną zmagań była rzeka Warta w miejscowości Miękowo. Poranny przymrozek i silny północny wiatr wystraszył niektórych kolegów,
nie mniej jednak na zbiórkę stawiło się
25 wędkarzy. Podczas śniadania odbyło
się wiele rozmów na temat taktyki wędkowania na Warcie. Trzeba było również
mieć trochę szczęścia w losowaniu stanowiska. Najlepszym zawodnikiem okazał się Dawid Skowroński, który wyholował 27 ryb o łącznej masie 2,84 kg.
Drugi wynik „wykręcił” Grzegorz Tarka,
a trzeci Kazimierz Kuligowski.
Po zakończeniu łowienia zawodnicy wyzbierali do worków otrzymanych
podczas losowania, śmieci w okolicy
swoich stanowisk. Jak zwykle dominowały wszelkiego rodzaju butelki i elementy plastikowe. Zebrało się tego kilka dużych worków, które w drodze powrotnej trafiły na wysypisko. Najlepsi
zawodnicy oraz łowca największej ryby otrzymali okolicznościowe puchary,
a wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano nagrody rzeczowe.
Zbigniew Jędrys
Fot. – M. Ruciński, E. Szaj, M. Urbaniak

Nie przejdziemy do historii?

Koncert
muzycznych wspomnień
Niezapomniane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej z
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku
znów będzie można usłyszeć w Poznaniu na powitanie lata.
Koncert „Nie przejdziemy do historii” pod honorowym patronatem Hanny Klenczon oraz Wiesława Wilczkowiaka i Krzysztofa Wodniczaka z udziałem dziennikarza muzycznego, managera i animatora kultury Jacka Olechowskiego odbędzie się
w niedzielę, 26 czerwca br. o godz. 17.30 w muszli koncertowej w Parku Wilsona w Poznaniu.
Na scenie wystąpią znani artyści m. in.: Andrzej Brzeg, Maciej Wróblewski, Sławomir Jaślar, duet Grzegorz Kupczyk-Janusz
Musielak, zespół „Czerwone Korony” Wojciecha Szopki oraz tercet „Niepoważni”, którzy zaśpiewają takie niezapomniane utwory
Krzysztofa Klenczona jak „Biały krzyż”, „Powiedz stary, gdzieś
ty był”, „Kwiaty we włosach”, „Wróćmy nad jeziora”, „Historia
jednej znajomości”, „Nie zadzieraj nosa” i oczywiście tytułowy
„Nie przejdziemy do historii”.
Organizatorzy i patroni koncertu, wśród których jest również
„Echo Piątkowa”, serdecznie zapraszają na to muzyczne spotkanie ze wspomnieniami i przebojami, które jednak przeszły do
historii. Wstęp wolny.
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„Złoty Liść”

Ratowanie „Żurawińca”

Pod okiem naukowców

Wieloletnie starania
o uratowanie rezerwatu
„Żurawiniec” i otaczającego go lasu zaczynają
przynosić wyniki. Przekonują się o tym mieszkańcy piątkowskich osiedli licznie odwiedzający
tę enklawę zieleni pośród gęstniejącej wokoło betonowej zabudowy.
Rezerwat „Żurawiniec”
utworzony w 1959 r. jest
niewielki, ma powierzchnię zaledwie 1,6 ha i mieści się w sercu Lasku Piątkowskiego obejmującego 60
ha. Jest jednak unikatowy w skali kraju i stanowi
ogromną wartość dla miasta, a zwłaszcza dla mieszkańców Piątkowa i Naramowic. Wskutek intensywnej
zabudowy osiedlowej północnych regionów Pozna-

nia podlega on silnej presji
antropogenicznej i stopniowej degradacji. Na szczęście
można ten proces w dużym
stopniu zatrzymać, a nawet
doprowadzić do odrodzenia
wielu walorów przyrodniczych rezerwatu.
Przyjęty w roku 2012
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu zablokował dalszą zabudowę w
bezpośrednim sąsiedztwie
rezerwatu. Wypracowano
też metodę rewitalizacji polegającą na wykorzystaniu
retencji wodnej. Poprzez
zbudowany w tym celu system nawadniania woda jest
doprowadzana z kanałów
burzowych do rezerwatu,
po uprzednim jej oczyszczeniu przez specjalistyczne urządzenia. Dzięki temu

w śródleśnych zapadliskach
znów tworzą się jeziorka i
bajora oraz odradzają się
torfowiska.
Kolejnym etapem trwającej od lat rewitalizacji rezerwatu jest porozumienia
władz miasta z Uniwersytetem Przyrodniczym o podejmowaniu wspólnych działań
dla ratowania „Żurawińca”.
Jej efektem jest zainstalowanie w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu automatycznej stacji meteorologicznej. Odczyty z urządzeń
pomiarowych będą analizowane przez naukowców i
wspomogą ocenę stanu lasu
i rezerwatu. Kluczem do rewitalizacji „Żurawińca” jest
bowiem przywrócenie jego równowagi hydrologicznej, co ma doprowadzić do
zwiększenia bioróżnorodności i zachowania korzystnego mikroklimatu oraz odtworzenia roślinności torfowiskowej.
Odczyty ze stacji badawczej ułatwią bieżące monitorowanie zmian meteorologicznych a zebrane dane posłużą do tworzenia opracowań oraz prac badawczych
i naukowych. Udział w ratowanie zielonego skarbu
jakim jest las pośród osiedli mogą wnieść także licznie odwiedzający go mieszkańcy. Niestety, przypadków zaśmiecania przez nich
czy wręcz niszczenia roślin
wciąż jest dużo.

Startuje konkurs „Zielony Poznań”

Kolorowe balkony i tarasy
Miłośnicy zieleni, których na piątkowskich
osiedlach jest wielu znów
mogą stanąć w szranki i
zdobyć uznanie oraz nagrody. Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków
z wyjątkowymi roślinami
mogą wysyłać zgłoszenia
do kolejnej edycji konkursu „Zielony Poznań”.
Celem konkursu, składającego się z dwóch etapów osiedlowego i miejskiego, jest kształtowanie u poznaniaków postaw proeko-

logicznych, zachęcenie ich
do dbania o tereny zielone
w miejscu zamieszkania i
pracy. Jest on skierowany
do mieszkańców, ukwiecających swoje przydomowe
ogrody, działki i balkony,
ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami
upiększają Poznań, wpływając na jego wizerunek.
Zgłoszenia przyjmowane
są od 2 maja do 20 czerwca w biurze konkursu - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28
Czerwca 1956 r. nr 404, 61-

441 Poznań). Dokumenty
można złożyć również do
skrzynki podawczej, która
mieści się w holu budynku
bądź przesłać pocztą. Zgłoszenia przyjmowane są także w siedzibach rad osiedli bądź - w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD,
po uprzednim kontakcie z
biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50
49. Regulamin oraz karty
zgłoszeń można pobrać na
stronie internetowej www.
poznan.pl/zielonypoznan.

Lawendowo
i filmowo

W kwietniu w klubie
– relacjonuje Małgorzata
Pilch, instruktorka – odbyły
się lawendowe zajęcia. Tym
razem był to wykład zakończony częścią praktyczną.
Uczestnicy zgłębili wiedzę
dotyczącą etapów uprawy
lawendy, jej historii, systematyki i szerokiego zastosowania w wielu dziedzinach.
Nie zabrakło również ciekawostek oraz informacji,
w jaki sposób ludzie tysiące lat temu wykorzystywali
tę cudowną roślinę, a jak to
wygląda obecnie. Na zakończenie każdy własnoręcznie
wykonał kulę zapachową z
lawendowym suszem.
Grupa klubowiczek wybrała się również na przejażdżkę nowo otwartą trasą
tramwajową do ul. Błażeja.
Niewątpliwie był to długo
wyczekiwany moment. Spoglądając przez okna tramwaju, trudno było wyjść ze
zdumienia, jak zmieniła się
okolica. Wycieczka zakończyła się spacerem oraz
wspólnymi rozmowami przy
kawie i ciastku w lubianej
kawiarni. Pod koniec miesiąca klubowicze udali się
na seans filmowy do kina
„Muza”. Tradycyjnie po filmie był czas na dyskusję i
wymianę opinii.

6

ECHO 6/323 (XXV)

Zapaśnicze zmagania

Sukcesy drużynowe i indywidualne

Szczęśliwi i zmęczeni wrócili zapaśnicy KS
„Sobieski Poznań” z rozegranych w Radomiu mistrzostw kraju. Drużyna
z Piątkowa w rywalizacji drużynowej zajęła III
miejsce w Polsce.
Złoty medal i mistrzowską dyspozycję zaprezentował Gerard Kurniczak, który wygrał kat. 97 kg pokonując
w pojedynku finałowym brązowego medalistę olimpijskiego
Tadeusza Michalika. Walka stała na bardzo wysokim poziomie i zakończyła się wynikiem 3:1. W tej samej
kategorii wagowej brązowy medal wywalczył
Artsiom Shumski. Kolejnym medalistami zostali: srebrnym Stiopa Tchitava i brązowym Bartosz
Rajter.
Z OLIMPIADY
Dużym sukcesem zakończyła się ostatnia
konkurencja zapaśnicza
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022 rozgrywanej w Suwałkach. Kolejny złoty medal w kat. 92 kg zdobył Sebastian Warchoł. Zawodnik „Sobieskiego” znów okazał
się bezkonkurencyjny i pokonał wszystkich przeciwników.
Klub z Piątkowa wywalczył piąte miejsce w klasyfikacji
drużynowej wśród 64 klubów uczestniczących w zawodach
oraz zdobył 23 punkty we współzawodnictwie sportowym
dzieci i młodzieży.
Na matach w Suwałkach rywalizowała także płeć pięk-

na. Podopieczne trenera Andrzeja Erberta wywalczyły dwa
brązowe medale. Zdobyły je Maja Kmiecik i Polina Onyshchak. W klasyfikacji drużynowej KS „Sobieski Poznań” zajął VI miejsce.
NA PODIUM
Jeden medal koloru brązowego w klasyfikacji indywidualnej i
piąte miejsce
drużynowo to
dorobek zapaśniczek KS
„Sobieski Poznań” na zakończonych w
Pelplinie Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 2022. Podopieczne trenera Andrzeja Erberta dzielnie walczyły. Trzecie miejsce wywalczyła Maja Niedzielska, która pokazała na macie siłę,
charakter i nieustępliwość. Jej koleżanka Adrianna Antos
nieznacznie przegrała walkę o miejsce na podium i musiała zadowolić się piątym miejscem.
O PUCHAR
W zawodach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wystartowało 35 zawodników z KS „Sobieski”. Rywalizowali w grupie wiekowej młodzik oraz mini zapasach
i wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie bardzo dobrze zaprezentowali się Jehor Kovalov i MIchał Wojciechowski, którzy wygrali w swych kategoriach wagowych.
Andrzej Słabęcki
Fot. - Maciej Kula, A. Słabęcki

W ślady R. Lewandowskiego

Piłkarska akademia dla najmłodszych
O pójściu w ślady Roberta Lewandowskiego
marzy wiele dzieci, a także ich rodziców, ułatwić
im to może Akademia
Piłkarska Reissa, która
nawiązała współpracę z
Poznańską Spółdzielnią
Mieszkaniową.

Od początku kwietnia
piłkarscy adepci
trenują
na boisku PSM na os. Jana
III Sobieskiego. W ramach
partnerstwa klub zadeklarował wymianę siatek na boisku. W treningach Akademii mogą wziąć udział zarówno chłopcy, jak i dziew-

czynki, już od 3 roku życia. Najmłodsze grupy (roczniki 2019 – 2017) trenują
na boisku PSM na os. Jana
III Sobieskiego (przy kortach tenisowych) w czwartki o 16:45 natomiast starsi
zawodnicy (roczniki 2015 –
2016) mają zajęcia o 17:45.

Akademia Piłkarska Reissa – Piątkowo serdecznie
zaprasza wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki do spróbowania swoich
sił podczas piłkarskiego treningu.
Więcej
informacji:
+48 573 973 129.
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KALENDARIUM PSM
9 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej
14 czerwca - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
23 czerwca - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zielone światło dla Dąbrówki

Posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21 kwietnia rozpoczęło się od spotkania z biegłym rewidentem i omówienia sprawozdania
finansowego PSM. Szczególne zainteresowanie członków Rady wzbudziła informacja na temat zadłużenia czynszowego.
Niestety, utrzymuje się ono na nieco większym poziomie niż rok wcześniej.
Jednym z elementów wpływających na
ten stan było rozliczenie centralnego
ogrzewania na koniec roku. Zagrożenia
dla funkcjonowania Spółdzielni nie ma,
ale długi niepłacących powodują, że na
rezerwy składają się wszyscy inni. Biegły rewident oznajmił, że w sprawozdaniu nie wykazano niczego, co by mogło
niepokoić spółdzielców.
Rada podjęła uchwałę w sprawie
prac remontowych w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka”. Dała tym samym zielone światło Zarządowi PSM na
działania zmierzające do przywrócenia
funkcjonowania sali widowiskowej oraz
pomieszczeń po restauracji. W drugim
przypadku chodzi o doprowadzenie do

trzebę prac nad ujednoliceniem regulaminów działalności tych placówek.
Po trzech tygodniach pracy nowego
prezesa i jego zastępcy podzielili się oni
pierwszymi spostrzeżeniami ze swojej
pracy. Na koniec ponownie omawiano
przygotowania do zorganizowania Walnego Zgromadzenia, w świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów
prawa. W sprawach wniesionych rozpatrzono pisma od członków PSM. (big)

stanu, by pomieszczenia te można było
komuś wynająć.
Następnie członkowie Rady zdecydowali o rozwiązaniu Komisji ds. aktów
prawnych i wraz z tą decyzją członków
tej komisji przydzielono do innych.
Członkowie Rady wysłuchali analizy
ekonomicznej za dwa miesiące obecnego roku. W punkcie tym padł wniosek o
zmianę sposobu przedstawiania niektórych danych. Przedstawiono też informacje z prac komisji Rady Nadzorczej. Komisja Członkowsko-Samorządowa przedstawiła sprawozdanie po spotkaniach z
wszystkimi prowadzącymi spółdzielcze
kluby na osiedlach. Wskazano na po-

Ważne dla mieszkańców

Dyżury
Zarządu PSM

Od 31 maja 2022 r. Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wznawia dyżury dla mieszkańców. Członkowie Zarządu PSM
przyjmować będą w siedzibie Spółdzielni na os. Bolesława Chrobrego
117, w godz. od 15:00 do 17:00, w
następujących terminach: 31 maja,
6 czerwca, 13 czerwca, 20 czerwca
oraz 27 czerwca 2022 r.

Klub „Przyjaciele”

W Botaniku i u „Gzuba”

Wielką majówkę w klubie osiedlowym Przyjaciele rozpoczęto od 35-osobowej wyprawy do Botanika.
Przez cały miesiąc trwały
także przygotowania do wystawy grupy artystycznej,
która spotyka się co środę

na zajęciach z malarstwa i
rysunku. Instruktorka klubu przeprowadziła zajęcia z
projektowania wystaw, klubowicze aranżowali i wybierali prace do ekspozycji.
Jedna z klubowiczek Maria
Szulc poprowadziła spotka-

nie podróżnicze o Madagaskarze.
Otwarcie skweru sąsiedzkiego uświetniło zorganizowanie garden party na powietrzu w przestrzeni przed
klubem. Koniec miesiąca klubowicze spędzili w Żurawińcu i kórnickim arboretum,
po którym oprowadzała przewodniczka. Szczególnie, podziwiano
różaneczniki i azalie. Podczas
zwiedzania browaru „Gzub”
poznawano
tajniki wa-

rzenia piwa. Wycieczka zakończyła się degustacją w
ogródku piwnym. Klub odwiedził Arek Zacharzewski,
który wprowadził seniorów w
tajniki pozyskiwania grantów
na inicjatywy lokalne. Może
uda się pozyskać dodatkowe
środki na kilka wakacyjnych
imprez klubowych?
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Os. Jana III Sobieskiego

Więcej nowych wind i odnowionych elewacji
ku 23, który zniszczył także windę. Zdewastowane urządzenia wymieniono na nowe bezpieczne i
wygodne. Modernizacje wind kontynuowano w kolejnych latach. Do
tej pory wymieniono już ich 30.
W tym roku zakończono montaż 6
nowoczesnych wind w budynkach
26 D i 22 A-E. Nadal jednak do
wymiany pozostaje jeszcze ponad

miesięcy remont sieci cieplnej w
rejonie budynków 1-8. Wykonująca prace firma Veolia wymieniła
ciepłociąg wraz z osprzętem oraz
odnowiła większość „rozkopanego” terenu a nawet po uzgodnieniach z administracją położyła
nową nawierzchnię bitumiczną
na pieszojezdni przy budynku 2.
Obok tych poważniejszych

INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
e-mail: info@ psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl
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
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642

Kosić czy nie kosić – oto jest pytanie
Finał modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie budynków 1-8

Maszty telefonii komórkowej pojawiają się coraz częściej na dachach spółdzielczych budynków. Oznaczają
one nie tylko poprawę jakości funkcjonowania sieci komunikacyjnej ale także wpływy finansowe do spółdzielczej
kasy. Niedawno po uzyskaniu
zgody mieszkańców niewielkie
maszty telekomunikacyjne zainstalowano na wieżowcu nr
22 na os. Jana III Sobieskiego. Ta sama firma była zainteresowana ustawieniem podobnych urządzeń na dachu
budynku nr 14…
- Stanowi on wspólną nieruchomość z sąsiednim blokiem 15,
dlatego wśród mieszkańców obu
budynków przeprowadziliśmy ankietę w sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie na dachu
niewielkich masztów. Funkcjonowanie takich urządzeń, zgodnie
z wszelkimi opiniami ekspertów,
nie stanowi żadnego zagrożenia
dla mieszkańców, dodatkowo zawsze przed ich uruchomieniem
przeprowadzane są pomiary, a
przynosi wymierne korzyści fi-

nansowe. Rocznie sięgają one kilkudziesięciu tysięcy złotych zasilających fundusz danej nieruchomości. Tak się jednak nie stanie,
gdyż mieszkańcy w ankiecie opowiedzieli się przeciw instalowaniu
anten– wyjaśnia Maciej Delikta,
kierownik Administracji os. Jana
III Sobieskiego.
Podjęta demokratycznie decyzja zostanie uszanowana, chociaż
podobne urządzenia bez problemów funkcjonują od lat w wielu
miejscach Poznania, także na dachach kilku osiedlowych wieżowców. Natomiast operator zainteresowany rozwojem sieci telekomunikacyjnej zapewne nie zrezygnuje
z planów jej rozbudowy i jeśli nie
na spółdzielczych budynkach, to
w ich sąsiedztwie zainstaluje swe
maszty. A finansowe korzyści odniesie ktoś inny.
Sporo dzieje się nie tylko na
dachach ale również wewnątrz
wieżowców. Systematycznie przeprowadzana jest bowiem modernizacja wysłużonych dźwigów osobowych. Rozpoczęła się ona przed
kilku laty w związku z tragicznym
wybuchem butli gazowej w budyn-

Mieszkańcy nieruchomości 14 zagłosowali przeciw ustawieniu anten na ich
budynku

Kwietna łąka z domkiem dla owadów

pięćdziesiąt dźwigów, będą one
systematycznie modernizowane.
Kontynuowane są również
programy docieplania stropów
piwnicznych oraz odnawiania elewacji budynków. Stropy docieplone zostały w budynkach 24 i 25

przedsięwzięć remontowych na
osiedlu prowadzonych jest wiele
mniejszych ale dla mieszkańców
również bardzo ważnych napraw
i usprawnień. Remontowane są
osiedlowe ulice i alejki, a także ławki i stojaki dla rowerów. Z myślą o

bliżyła północno-zachodnie obrzeża Piątkowa i powstające tam osiedla do trasy PST.
Zyskują nie tylko cykliści ale
także zmotoryzowani. Od nowego roku Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa przejęła od miasta w użytkowanie wieczyste teren parkingu wzdłuż budynku nr
6. Starania o ten rozległy obszar
obejmujący blisko 8 tys. m kw.
trwały od lat i wreszcie zakończyły się sukcesem. Jest on już
wykorzystywany jako parking ale
konieczna będzie gruntowna modernizacja obejmująca m. in. przebudowę kanalizacji i wymianę nawierzchni. Administracja osiedla
rozpoczęła już wstępne przygotowania do podjęcia tego kosztownego przedsięwzięcia.
Wiosną wiele uwagi poświęca się też osiedlowej zieleni. W
miejsce drzew powalonych przez
wichury nasadzone są nowe, zadbano też o rabaty i skwery na
których rozkwita już mnóstwo
kwiatów. Jak zwykle wiele dyskusji budzi jednak kwestia koszenia
osiedlowych trawników. Jest chyba tyle samo zwolenników jak i

przeciwników takich działań. –
Staramy godzić racje obu stron i
ograniczamy koszenie, jednak całkowicie z niego zrezygnować nie
można. Dbamy też o łąki kwietne,
urządziliśmy nawet kolejną a na
terenie górki saneczkowej wysialiśmy eksperymentalnie pasy różnych roślin i zobaczymy jak one
ubogacą tradycyjny trawnik – mówi M. Delikta.
Atrakcyjnie i ciekawie zapowiada się tegoroczne lato na osiedlu. W lipcu i sierpniu wspólnie
z klubem „Hetman” zorganizowanych zostanie 6 turnusów półkolonijnych dla młodszych mieszkańców osiedla. W czasie wakacji odbywać się będą także zajęcia z
animatorami na osiedlowym boisku. Uruchomiona zostanie deszczownia, która w upały cieszy się
wielkim powodzeniem. Dla miłośników gier i sportu przewidziano zajęcia z trenerami w ramach
akcji „Aktywne Piątkowo”. Organizowane będą tradycyjne niedzielne koncerty plenerowe a w
piątkowe popołudnia zaprosimy
na przedstawienia z Estradą Poznańską. (i)

Przejęty przez PSM teren przy bloku 6 wymaga modernizacji

A-C a prace połączone były z wymianą oświetlenia na ledowe, które jest znacznie wygodniejsze i
ekonomiczniejsze w eksploatacji.
Natomiast kompleksową renowację, obejmującą mycie, impregnację i malowanie „glonoodporną”
farbą, przejdą północne elewacje
budynków 10, 43 i 44. Zostaną w
nich także wymienione szczyty z
blachy w bud. 43,44. Zastosowana technologia sprawdziła się już
na sąsiednich budynkach i odnowione elewacje cieszą oko kolorami. Dobiega końca trwający kilka

miłośnikach dwóch kółek, których
przybywa z każdym rokiem planowane jest ustawienie przy głównej
alei osiedlowej specjalnej stacji rowerowej wyposażonej w niezbędny
sprzęt do napraw jednośladów. Podobne urządzenia usytuowano już
przy wielu poznańskich traktach
rowerowych, ale stacja na os. Jana III Sobieskiego będzie zapewne
pierwszą na Piątkowe. Ułatwi ona
życie amatorom kolarskich wypraw podobnie jak niedawno zbudowana ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Szymanowskiego, która przy-

Niewielkie maszty telekomunikacyjne działają na budynku 22

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
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 - Maciej Graczyk
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,
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
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
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751
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Wędrówki z „Batorym”

Rozrywkowo w „Koronie”

Majówka nad morzem

Od biesiady po wernisaż

Seniorów z klubu „Batory” zastaliśmy nad morzem, w Łebie. Instruktorka klubu Beata Przybylska-Kujawa rezerwując hotel od 10 do 20 maja, trochę niepokoiła się, czy będzie
ładna pogoda. No i była jak na zamówienie – bezdeszczowa.
Kilka pierwszych dni było chłodniejszych, a następne już słoneczne.
Można było pochodzić brzegiem morza, bo piasek jeszcze utwardzony,
oraz zwiedzać Łebę. Jednego dnia
kilka godzin grupie zajęło zdobywanie wydm, ale za to jaką to dało satysfakcję! Spacer był oczywiście z przewodnikiem. Innego dnia wszyscy wybrali się w rejs statkiem po
morzu. Było też ognisko z pieczeniem kiełbasek. Każdego
dnia działo się coś innego.
Seniorzy mieszkali w dwuosobowych pokojach, jedzenie
było smaczne a obsługa bardzo miła. Otoczenie zadbane,
zieleń, cisza i spokój. Finansowo wyszło dość korzystnie,
zresztą chodziło o to, by na wyjazd mogła sobie pozwolić
większość klubowiczów.
W minionym miesiącu w klubie odbył się trening pamięci. Były ćwiczenia na koncentrację, logiczne myślenie.
To już drugie takie zajęcia ze specjalistką. Nie było łatwo,
ale poradzenie sobie z zadaniami sprawiło uczestnikom dużą satysfakcję. Na jesień zajęcia mają być wznowione. A
tymczasem, wszyscy szykowali się na koncert z okazji Dnia
Matki. Muzycy będą śpiewać z towarzyszeniem akompaniamentu. Nie zabraknie kawy i słodkiego na stołach. (maja)

Przez wiosenne tygodnie wiele się działo w klubie Korona na osiedlu Bolesława Śmiałego. 20 kwietnia odbył się
koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka. Śpiewał Piotr Kuźniak z Aliną Pszczółkowską.
23 kwietnia urządzono zabawę „Przywitanie wiosny”. Było wesoło, frekwencja dopisała, panie przebrały się kolorowo
i wiosennie. Grał DJ Jacek. 27 kwietnia Ludmiła Kłos, kierowniczka klubu Korona zorganizowała zabawę z okazji 10-lecia chóru pod dyrekcją Beaty Łuczak. Zabawa była przednia.
A 7 maja z okazji tego jubileuszu odbyła się jednodniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim dla zespołu wokalnego Korona.
11 maja w klubie wystąpił zespół „The Epilogue” z jazz-rockowym i bluesowym repertuarem. 12 maja klubowicze uczestniczyli w wernisażu Miły Mądrej z koła Werniks. 14 maja
natomiast wyjechali na jeden dzień do Kluczewa do ,,Chaty
u Kowola”, gdzie odbyło się spotkanie biesiadne przy ognisku.
17 maja w klubowej kawiarence Anna Rapp rozmawiała z paniami o prawidłowej pielęgnacji skóry, doborze właściwego podkładu oraz innych tajnikach zadbanej urody.18
maja odbyła się tradycyjna, jak przed pandemią,
zabawa środowa. A na 26
maja zaplanowano spotkanie w kawiarence przy kawie i pączku z okazji Dnia
Matki.
Bogumiła Mądra
Fot. – Genowefa Jasielec
i Bogumiła Mądra

Osiedlowy informator klubowy
Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE”,
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
(wejście od strony budynków 15, 16)
Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.:
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do
czwartku w godz.: 14-17
Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”,
os. Bolesława Śmiałego paw.104;
tel. 61 823 60 21 wew. 313
Zajęcia dla dorosłych i seniorów
prowadzi Ludmiła Kłos
Klub czynny jest:
poniedziałek 9-17
wtorek 12-20
środa 12-20

czwartek od 11-19
piątek od 9-17

wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III
Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stenia Golińska;
tel. 61 827 23 44
Klub czynny jest we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 13-21

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”,
os. Władysława Jagiełły 13 A
Prowadząca Grażyna Turonek-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 16-20

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana
Batorego pawilon nr 38 A wejście E
P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:
poniedziałek 10-13

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysława Łokietka 6c, tel. 603 404 071
Instruktor Małgorzata Pilch;
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19
oraz czwartki 14-17
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Wrastanie w Piątkowo

Poznańskie ścieżki, drogi i bramy
O drogach z Poznania w historycznych czasach wiemy, że zaczynały się u bram murów, otaczających średniowieczne miasto.
A bramy znajdowały się w północnej, wschodniej i południowej
części murów. Stronę zachodnią
zamykał zamek królewski. Dziwne, ale wszystkie nazwy poznańskich bram, jak i ulic do nich prowadzących, zaczynały się na literę W: Wielka, Wodna, Wrocławska i Wroniecka. Z Rynku wychodziła jeszcze jedna ulica, także
zaczynająca się na literę W –
Woźna, ale ta już swojej bramy nie
miała. Miała za to szczególne miejsce, o czym już nieco poniżej.
Ta najważniejsza poznańska ulica i
brama musiała być Wielka. Wychodząc
na wschód prowadziła przecież w stronę Ostrowa Tumskiego, czyli miejsca,
w którym Poznań ma swój początek.
Druga ulica i brama to Wodna – słusznie – pobliska Warta była dla miasta
zawsze nie tylko groźna, ale i ważna.
Chyba wszyscy choć raz zwrócili uwagę
na tabliczkę na kamienicy pomiędzy ulicami Woźną i Wodną, gdzie zaznaczony
jest poziom wody podczas jednej z licznych powodzi. Po Rynku pływano wtedy łodziami. A czy ważna? Prowadziła
przecież do Warty, którą z Poznania
płynęły towary głównie do Szczecina i
dalej w świat. To handel decydował w
dużym stopniu o ważności miasta i powodzeniu jego mieszkańców. A znaczna część tego handlu szła rzeką. To dla
handlu do naszego miasta ściągali kupcy nawet aż ze Szkocji. I wielu z nich
tu pozostało, zachowując pamięć o swoim pochodzeniu w spolszczonych już nazwiskach, na przykład jako Mechlińscy
czy Maklińscy. A że Brama Wrocławska – oczywiście – zdecydowała o tym
ważność i wielkość szlaku handlowego
z południa, tego szlaku od Wrocławia a
nawet aż z Czech. Ale Brama Wroniecka? Na północ od Poznania i to bliżej
niż Wronki, były dwa królewskie miasta – Oborniki i Rogoźno. W leżących
też nad Wartą Obornikach, w których
był królewski zamek, wielokrotnie bywali polscy królowie, na przykład Władysław Jagiełło. W kierunku północnym było także królewskie miasto Rogoźno, niestety osławione tragiczną
śmiercią próbującego jednoczyć Królestwo Polskie króla Przemysła II. Zaś we
Wronkach, przez które płynie Warta i
przez które szedł także handlowy szlak
lądowy była „tylko” komora celna, jako
że leżały one na szlaku handlowym do
Szczecina, nad Bałtyk i dalej w ówczesny świat. Czy właśnie to spowodowało takie wyróżnienie miasta Wronki w
średniowiecznym Poznaniu?

Najprawdopodobniej właśnie przez
Bramę Wroniecką dochodziła do swojej
pracy aż z Piątkowa dziewczyna z piwiarni przy ratuszu na Rynku Starego
Miasta. Dziewczyna ta stała się znana
przez to, że pozowała do postaci Bamberki, choć wcale z Bambrów nie była.
Po prostu, rzeźbiarz, który otrzymał zamówienie na figurę dziewczyny – Bamberki, wybrał ją do roli modelki. Zaś
jej ta rola spodobała się, bo przecież
pozowanie było znacznie mniej męczące od nalewania piwa gościom piwiarni a ponadto za to pozowanie otrzymała jeszcze zapłatę. Trudno powiedzieć
czy miała świadomość tego, że w ten
sposób staje się częścią historii miasta Poznania. A to jest historia żywa
– jeszcze kilkanaście lat temu niewielki kramik z pamiątkami przy Ratuszu
prowadził młody człowiek, który z tamtej rodziny z Piątkowa był i chętnie o
tym wszystkim mówił.
A jak to było z ulicą Woźną, tą jedyną na literę W, wychodzącą z Rynku, która swojej bramy nie ma? Ta nazwa wiąże się z ważną funkcją woźnego
w poznańskim ratuszu. Woźny to był
ktoś, choć teraz tak pozostało już tylko
w szkołach i to nie we wszystkich. W
dawnym Poznaniu woźny był także katem a jego żona – nazywana „kurwigospodynią” prowadziła jedyny w mieście
legalny dom publiczny, właśnie przy ulicy Woźnej. To jednak jest już inna historia. Zaś wracając do bram i dróg
w naszym mieście, wiedzieć trzeba, że
literatura w tym przedmiocie jest bogata i jest to nie tylko zasługą Instytutu Historii UAM ale także pozarządowych organizacji wielkopolskich, pielęgnujących i chroniących pamięć o naszej, wielkopolskiej przeszłości. A może któreś z piątkowskich Centrów Inicjatyw Lokalnych chciałoby się z takim
„drobiazgiem” zmierzyć i dodać swoją
cegiełkę wiedzy?
A jak to zdarza się obecnie z ważnością tego kogoś, kto jest woźnym?
Ano, różnie, na szczęście często pozytywnie. Na przykład, pewnego dnia,
na placu szkolnym, nasz starszy wnuczek Tymek, kręcąc na palcu „smyczkę” z kluczem, wypuścił ją w lot, wysoko w powietrze. Klucze poleciały tak

daleko, że wylądowały na dachu szkoły. Kto przyszedł w tej sytuacji z pomocą? Oczywiście ratownikiem był pan
woźny, który bez problemów, a nawet
z pewną przyjemnością, przemaszerował się po szkolnym dachu i odnalazł
„wyrzucony” tam przez naszego wnuka, pęczek kluczy.
A co możemy powiedzieć o drogach
na piątkowskich osiedlach? Na pewno
to, że na tych osiedlach w znacznej części zachowana została sieć dróg dawnej
wsi Piątkowo. Niektóre z nich obecnie
spełniają rolę dróg osiedlowych, inne
stały się już tylko ścieżkami spacerowymi a jeszcze inne zwyczajnie zniknęły
z krajobrazu osiedli, ustępując miejsca
blokom, placom zabaw czy parkingom.
Był czas, kiedy te dawne piątkowskie
drogi miały swoje nazwy. Te nazwy
znaleźć można na historycznej już mapie Poznania i okolic, o skali 1:10.000,
a także na planach miasta Poznania
z roku 1974 i 1977. O dawnej drodze
Klonowej, noszącej przez pewien czas
imię Pawła Gantkowskiego można było
przeczytać w „Echu Piątkowa” z grudnia 2020 r.. Ta jedyna w swoim rodzaju aleja spacerowa na Osiedlu Jana III
Sobieskiego miała zostać ścieżką rowerową. Na szczęście dla spacerujących
tam młodych mam z dziećmi a także coraz liczniejszych osiedlowych seniorów, pomysł upadł. A dawna droga
Szkolna? Jak wielu obecnych mieszkańców ją zna? Była ważną częścią pruskiej
wsi osadniczej Schoenherrnhausen.
Prowadziła od wtedy nowej, pruskiej
szkoły przy ulicy Obornickiej przez całą wieś, do zabudowań folwarku w których mieści się obecnie Klub Sportowy
„Sobieski” a kiedyś była pierwsza kaplica obecnej parafii Miłosierdzia Bożego. Droga ta w części zachowała się na
os. Jana III Sobieskiego jako ścieżka
spacerowa, przechodząca obok kościoła – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zaś na odcinku od ronda przy wieżach telewizyjnych do ulicy Obornickiej
nosi nazwę ulicy Hulewiczów, patriotycznej wielkopolskiej rodziny, której
przodkowie przybyli do Wielkopolski
ze wschodniej części Rzeczypospolitej
jeszcze w wieku XVIII.
Przypomnieć tutaj można, że Wielkopolska po „szwedzkim potopie” oraz
wojnach północnych była wyludniona i
pusta. Do tych pustych wsi i miast przybywali nowi mieszkańcy nie tylko z Niemiec i Czech, ale także ze wschodu, z Litwy i Białorusi a nawet z Wołynia, czyli
z Ukrainy. Wielu potomków tych przybyszów już w drugim i trzecim pokoleniu stawało się prawdziwymi Wielkopolanami a później Powstańcami Wielkopolskimi i żołnierzami Wojska Polskiego.
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Rozmach, ale z rozsądkiem
„Mają rozmach!” – z dumą obwieścił
urbi et orbi, czyli poznaniakom i całemu
światu, prezydent naszego miasta zachwycając się wielkimi wykopkami czynionymi
na śródmiejskich ulicach przez różne PIM-y, ZDM-y, ZTM-y, MPK-i, PEC-e, Aquanety, Veolie i bóg wie jakie jeszcze firmy.
Rozmach to może one rzeczywiście mają,
ale chyba jedynie do rozpoczynania swych
większych i mniejszych przedsięwzięć związanych nieuchronnie z rozkopywaniem kolejnych ulic i wielkimi komplikacjami w
ruchu. Z kończeniem tych inwestycji bywa
już bowiem bardzo różnie. Wiele z nich
ciągnie się miesiącami, a nawet latami i
końca ich nie widać. Reprezentacyjna niegdyś poznańska ulica Święty Marcin jest
nieustannie modernizowana od paru dobrych lat. Podobnie jest z trasami Katowicką, Hetmańską czy Niestachowską. W ich
ślady pójdzie zapewne Stary Rynek i okolice, gdzie wielkie kopanie i przebudowywanie wszelakiej infrastruktury podziemnej i naziemnej dopiero się rozpoczyna.
Oczywiście, unowocześniać miasto trzeba
i śródmiejskie inwestycje należałoby witać
z radością a związane z nimi utrudnienia ze zrozumieniem. Dla przyszłej komunikacyjnej wygody warto się przecież trochę
pomęczyć. Jednak wydaje się, że męczarnie poznaniaków, a jeszcze większe przyjezdnych, którzy w komunikacyjnym galimatiasie zupełnie nie mogą się połapać,
trwają stanowczo za długo. Na rozkopanych z rozmachem ulicach często przez
długie okresy nic się nie dzieje. Ze świecą można tam szukać pracownika czy jakiejś maszyny. Czyżby poszli rozkopywać
inną ulicę? Bardzo możliwe. Takiego ślimaczenia się robót nie można przecież w

dobie współczesnych technologii tłumaczyć
żadnymi względami technicznymi. Jedynie
organizacyjnymi poznańskich decydentów,
którym wizja rozmachu odebrała rozsądek.
HHH
Rozmach mają też poznańscy piłkarze
a jeszcze większy ich kibice. Po siedmiu
latach posuchy „Lech” na swoje stulecie
sięgnął wreszcie po mistrzowski tytuł. Już
tyle razy szedł „na majstra”, ale wreszcie doszedł. Choć z niejakimi kłopotami.
Skromniejsza „Warta” zapewniła sobie w
miarę spokojnie utrzymanie i po spadku
krakowskiej „Wisły” to Poznań będzie jedynym miastem z dwoma piłkarskimi klubami w ekstraklasie. Będziemy więc bezspornie futbolową stolicą kraju. Można
się obawiać, że zadbają o to poznańscy
kibole, którzy niedawno popisali się pod
warszawskim Stadionem Narodowym. W
całym cywilizowanym piłkarskim świecie
przepisy są znane – na stadionach nie
ma rac i wielkich flag. Zakaz ten wynika
z oczywistych względów bezpieczeństwa. W
Polsce, a już zwłaszcza w Poznaniu, race i flagi muszą być! Walczą o to dzielni,
pełni rzekomego patriotyzmu kibice wspierani, niestety, przez zarządy klubów, szefów piłkarskiej centrali a nawet podlizujących się kibolom polityków. Zamiast jednoznacznego twardego stanowiska jest więc
nieustanna przepychanka na stadionach,
policyjne akcje, burdy i zniszczenia, za
które płacą zwyczajni obywatele. Z takiej
sytuacji zadowoleni są chyba tylko kibole
oraz powiązani z nimi dostawcy rac, petard i wszelakiego innego towaru dymiącego i koksującego.
HHH
Niebezpiecznie robi się na świecie, za

naszą wschodnią granicą wojna trwa już
w najlepsze, nic zatem dziwnego, że w
kraju z rozmachem przystąpiono do propagowania strzelectwa. W mediach popularyzowani są znawcy wszelakiej broni
wychwalający umiejętności w trafianiu do
celu. Ogłoszono chyba nawet program budowy strzelnicy w każdym powiecie. Zdaje
się, że są już pierwsze efekty tych prowadzonych z rozmachem działań promocyjnych. Na poznańskich Ratajach zatrzymano troje miłośników broni palnej, którzy
postanowili ćwiczyć rękę i oko strzelając
do przechodniów i dzieci bawiących się
na szkolnym boisku. Jeszcze większym zamiłowaniem do strzeleckich popisów wykazał się delikwent, który postanowił postrzelać sobie do policjantów na rondzie
Śródka. Skończyło się na dwóch rannych
i przerażeniu bogu ducha winnych spacerowiczów. Tydzień później pod Obornikami finał był tragiczniejszy, od kul zginął człowiek, który zaczął strzelać do policjantów. Jeśli ten zapał do upowszechniania strzelectwa i ułatwiania posiadania broni palnej nie przeminie to wkrótce zaczną napływać informacje podobne
do tych z USA. Tam strzelectwo jest bardzo dobrze spopularyzowane a wszelakie
pistolety i karabiny dostępne od ręki w
sklepie na rogu. No i ludzie powszechnie
tam korzystają z tych ułatwień. Nie ma
tygodnia bez informacji o strzelaninach
w kolejnych amerykańskich miastach, w
których ginie co najmniej kilka osób. Czy
zwolennicy rozwijania strzelectwa i wpychania broni do ręki rodakom w naszym
kraju chcą nam zafundować taką właśnie Amerykę?
WiST

Wokół Piątkowa

Konrad Rylejew
Po zakończeniu II wojny światowej żołnierze Armii Czerwonej, którzy
uczestniczyli w szturmie Berlina i w okupacji wschodnich obszarów Niemiec, zostali przeniesieni na wschodnie rubieże
Związku Radzieckiego na „reedukację”
po kontakcie z cywilizacją Zachodu. Podobna sytuacja była w 1815 roku, gdy
do Rosji zaczęli wracać żołnierze rosyjscy, którzy brali udział w ostatniej wojnie przeciwko Napoleonowi.
Kontakt z Europą Zachodnią, z nowymi ideami, które tam się pojawiły w
trakcie ponaddwudziestoletniej epopei
rewolucyjnej, a potem napoleońskiej, nie
pozostały bez wpływu na sposób myślenia, zwłaszcza młodych oficerów rosyjskich. Przekonali się, że można żyć w
innym państwie, niż rządzone twardą ręką cara, pojawiły się nowe myśli, nowe
pomysły na władzę w kraju.
Spisek został nawiązany głównie w
kręgach synów wyższych urzędników i
oficerów, osób wykształconych, o du-

żym poziomie świadomości społecznej.
Ale wśród sprzysiężonych trwały tarcia
i niesnaski. Już w 1816 powstał Związek Ocalenia (pełna nazwa: Stowarzyszenie Prawdziwych i Wiernych Synów Ojczyzny), kierowany przez oficerów Pawła Pestela i Nikitę Murawiowa, który jako główny cel postawił sobie zniesienie
poddaństwa chłopów.
W grudniu 1825 roku zmarł car Aleksander I i doszło do nieporozumień dynastycznych. Naturalny następca tronu,
jego brat Konstanty (ożeniony z Joanną
Grudzińską), zrzekł się tronu na rzecz
brata Mikołaja, czego jednak nie ogłoszono, co doprowadziło do zamieszania,
gdy Mikołaj przystąpił do działania jako
prawowity monarcha. Spiskowcy uznali
go za uzurpatora i oficjalnie wystąpili
jako zwolennicy Konstantego.
Wreszcie 26 (14) grudnia (diekabria
po rosyjsku) 1825 roku sprzysiężeni wyprowadzili w Petersburgu wojsko na plac
Senacki, żądając wprowadzenia Kon-

stantego na tron carski. Początkowo doszło do impasu. Ostatecznie Mikołaj próbował rozpędzić demonstrantów z użyciem kawalerii, wreszcie jednak otwarto ogień z armat. Klęską zakończyło się
też wystąpienie oddziałów na Ukrainie.
Nastąpiły represje, o kontynuacji buntu przeciwko carowi nie było już mowy.
25 lipca 1826 w Petersburgu powieszono kilku czołowych przywódców buntu: Pawła Pestela, Siergieja Murawiowa
Apostoła, Piotra Kachowskiego i Michała Bestużewa-Riumina, Piątym skazańcem był Konrad (Kondratij) Rylejew,
członek Stowarzyszenia Północnego –
autor poematów, od wierszy lirycznych,
agitacyjno-satyrycznych i patriotycznych
zawierających etyczno-filozoficzną koncepcję rewolucji szlacheckiej. Dodajmy
też, że był pierwszym rosyjskim tłumaczem poezji Adama Mickiewicza. W
Poznaniu patronuje ulicy łączącej ulice
Serbską i Słowiańską.
Marek Rezler
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Od księgowania do pisania

Poetki Aldony pigułki i proszki
W dąbrówkowym Klubie Literackim PSM trudno znaleźć osobę bardziej aktywną niż Aldona
Latosik. Ciągle w rozjazdach, spotkaniach, nawet
i teraz – jeśli tylko covid
pozwoli...
Bo to twórczość zwrócona do szerokiego czytelnika, dodająca nam siły i
optymizmu. Nawet to, co w
życiu tragiczne, bolesne zamienia się pod piórem poetki w chwilę jasną, pogodną. Ważny nurt jej twórczości, to pisanie dla dzieci, dla
młodszych. Pisarka poświęca też sporo czasu i energii
społeczności, w której żyje.
Nie na próżno obdarowano
ją tytułem - „Filar kultury».
A. Latosik to poetka, satyryczka, bajkopisarka, oraz
autorka tekstów piosenek.
Urodziła się w Poznaniu,
skąd wywędrowała na wieś,
nieopodal miasta, z którego pochodzi. Emerytowana
księgowa, od kilku lat zagłębia się w poezję, realizując swoje dawne skłonności

i zamiłowanie do układania
wersów.
W jej dorobku twórczym
są publikacje w około 70
antologiach i almanachach,
w tym wielu międzynarodowych. Jest również autorką
tekstów piosenek. Ponadto
wydała dwanaście autorskich
książek, w tym pięć tomików
dla dzieci.
Poetka bierze czynny
udział w warsztatach literackich. Uczęszcza na spotkania z
wieloma znanymi poetami nie
tylko w kręgu poznańskim. Jako wolontariuszka Fundacji
„Centrum Rozwoju Kultury
i Edukacji” ma za sobą wiele spotkań w przedszkolach i
szkołach. Jest członkinią wie-

Pigułka rzeczywistości
Od pewnego czasu,
kręcę się
w pigułce rzeczywistości.
Proszki najczęściej
bywają gorzkie.
Z trudem,
ale trzeba je przełknąć.

a mur
zbudowany we mnie runie.
Poczekajmy na wiatr,
który rozewrze wrota
i tę tlącą się iskierkę
rozdmucha w płomień,
którego nie da się okiełznać.
**
Kolory nadziei
W ruinach pamięci,
zaczyna się coś dziać.
Szare, omszałe komórki
z wolna
odnajdują miejsca,
do których nie potrafiły
wrócić.
Czarna łąka życia
zaczyna nabierać
koloru nadziei.
**
Na skraju nerwów
Zaczyna padać,
a jej jak na złość
zaciął się parasol.
Rozgarnia
krople na twarzy.
Właściwie dobrze,
że się miksują.

**
Mur
Jeszcze chwila,

Nikt nie zauważy
spływających łez

lu organizacji twórczych m.
in. Stowarzyszenia Twórczego, Artystyczno-Literackiego
w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów
i Animatorów Kultury PTAAAK w Poznaniu, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz
Klubu Literackiego „Dąbrówka”w Poznaniu. Uczestniczy w
cotygodniowych spotkaniach
przy Stoliku Poetyckim oraz
wielu zlotach i festiwalach
poetyckich, na których zbiera
liczne laury.
Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego
„Dąbrówka”

„Blues Drawers” w „Dąbrówce”

Blusowo, koncertowo i festiwalowo

-

Zespół „Blues Drawers”
założył w roku 2004 gitarzysta i wokalista Piotr Kühn.
Efektem intensywnych prac
nad materiałem było wejście
do poznańskiego studia nagrań ,,Black Cat Studio” w
2007 roku i nagranie płyty
pod tytułem ,,Bez Lukru” zawierającej dwanaście autorskich kompozycji. W 2009 r.
„Blues Drawers” trafił pod
opiekę Centrum Kultury „Dąbrówka”. Od tej chwili jest to
stałe miejsce pracy zespołu.

Ekipa “Drawersów” zagościła na:
- festiwalu ,,Blusowo” 2012
zdobywając wyróżnienie,
- w poznańskiej Strefie Kibica podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012,
- wzięli udział w serii wydarzeń z okazji Polskiego Dnia Bluesa zorganizowanych przez legendarnego Zdzisława Paterczyka, inicjowali również tzw. Uliczny Spon-

-

-

-

-

tan Blues, czyli otwarte
jam session,
zostali zaproszeni do Hanoweru, gdzie wystąpili w Theater am Kühengarten,
zakwalifikowali się do festiwalu ,,Gramy nad Prosną” w Kaliszu, gdzie zdobyli wyróżnienie,
zaprezentowali
swoją
twórczość w koncercie finałowym Polskiego Dnia
Bluesa 2016,
zadebiutowali jako finalista prestiżowego festiwalu „Rawa Blues Festival”
w Katowicach 2016,
zagrali na festiwalu ,,Natchnienie” w 2017 roku.
pojawili się na liście fina-

listów festiwalu ,,Las, Woda i Blues” w Sławie,
- w 2018 r. zespół ponownie
zakwalifikował się do finału festiwalu ,,Rawa Blues
Festival” w Katowicach.
W okresie pandemii
brak możliwości występowania i grania na żywo doprowadził w 2021r. do pomysłu realizacji koncertu online. Koncert zrealizowano w
Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” ze środków własnych zespołu, we
współpracy z PCK i przyjaciółmi zespołu w zakresie
wsparcia audio, video i fotografii. Wydarzenie udostępniono następnie na platformie You Tube. (P.S.)
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Krzyżówka nr 6
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HUMORKI
- Mamo, dostałem pracę!
- Wspaniale. Jaką?
- Zostałem komornikiem.
- Co???
- Chyba już wiesz, dlaczego dzwonię?
HHH
- Kochanie, naprawdę musiałeś wypić całą butelkę wódki?
- Zostałem zmuszony przez
przypadek – odpowiada mąż.
– Zgubiłem nakrętkę od butelki.
HHH
Na czym polega miłość w
małżeństwie?
Ona go kocha za wzięcie.
On ją kocha za żarcie.
HHH
Na rozprawie sędzia pyta
oskarżonego:
- Dlaczego uciekł pan z
więzienia?
- Bo chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie
wolności.
Rozwiązanie krzyżówki nr: 6
Wracamy do normalności.

ARGUMENT

1 2 3 4 5 6 7

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). Letnie rajzy zez famułą ale zaś bez covida będą durch
fest. Ino na balangach zez starą wiarą za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze
w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż bez lato przestań się cięgiem glapić wew telewizor abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za piłką,
jeździć rowerem abo chociaż kuśtykać zez kijkami.

BYK (21.04 - 21.05). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśl o jakiej
krótkiej rajzie wew góry czy nad morze. Lofrowanie zez wiarą będzie fest ino
uważej by se poruty nie narobić.

SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania bierz
się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować ale zaś wnet
uzorgujesz wuchtę bejmów w kabzie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn żar we łbie ci się legną ino głupie, chociaż
cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wakacyjnych wygibach lepiej się ustatkuj
i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj.
Zamiast się stalować warto z nią poblubrać. Razem macie ﬁfne pomysły i możecie chybko uzorgować wuchtę bejmów.

RAK (22.06 - 22.07). Bez te ostatnie zmiany wew robocie skapły ci awanse
i bejmy. Jak się fest przyłożysz do nowych obowiązków to czekają cię kolejne
całkiem przyjemne niespodzianki.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek w kwitach ale zaś musi być, bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej więc przejrzyj szpargały w szafonierkach
i akuratnie pozałatwiaj sprawy urzędowe.

LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania się na famułę nic dobrego nie wyniknie.
Szkoda czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz famułę a zwłaszcza
szczunów do marketu na zakupy abo jakie słodkie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Po kolejnych zmianach wew robocie nie spodziewaj
się wiele dobrego. Ino obowiązków i kłopotów ci przybędzie. Będziesz musiał
chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie lepiej.

PANNA (23.08 - 22.09). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni na
wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania mogą
wyniknąć całkiem ﬁfne pomysły.

RYBY (21.02 - 20.03). Na letnie nygusowanie i cywanie na słonyszku szkoda
marnować czasu. Wew robocie znów straszą jakimiś reformami a na dodatek
przyjdzie ci chapać za wiarę, która już lofruje po świecie.

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

Czerwiec z CIL

Sąsiedzkie działania i zabawy
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód
- miejsce spotkań mieszkańców Piątkowa w Ognisku na Fyrtlu,
os. Bolesława Chrobrego 105, budynek Szkoły Podstawowej Nr
17, wejście od strony zachodniej, zaprasza do wspólnych działań i zabaw:
4 czerwca
godz. 10:00 - 13:00 Kawiarenka sąsiedzka dla pomysłowych i aktywnych mieszkańców - przestrzeń otwarta dla mieszkańców;
godz. 15:00 - 18:00 Planszówkowy Dzień Dziecka - stacjonarna wypożyczalnia gier rodzinnych.
11 czerwca
godz. 10:00 - 13:00 Kawiarenka sąsiedzka dla pomysłowych i aktywnych mieszkańców - przestrzeń otwarta dla mieszkańców;
godz. 15:00 - 17:00 Warsztaty malowania na kamieniach dla opiekunów z dziećmi od lat 5*
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód - miejsce mieszkańców Piątkowa w plenerze:
5 czerwca
godz. 16:00 ŻUK, królewski robaczek - plenerowa bajka dla dzieci
przy kawiarni „Małe Fusy” (os. Bolesława Chrobrego 110).
9 czerwca
godz. 17:00 Czego nie wiecie o Starym Mieście... spacer z przewodnikiem po Parku Kulturowym Stare Miasto*
30 czerwca
godz. 17:00 Międzyosiedlowy turniej w bule (bulodrom na os. Jana III Sobieskiego)*
* Obowiązują zgłoszenia - formularz online lub poprzez kontakt arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl.
W ramach CIL Piątkowo Zachód grupy mieszkańców mogą realizować swoje pomysły dla społeczności sąsiedzkiej do kwoty 4 000 zł
- więcej informacji podczas Kawiarenek Sąsiedzkich oraz wydarzeń.
Arkadiusz Zacharzewski

ul. Sielawy
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Z „Werniksem” w świat sztuki

Od rysunku do malarstwa

Koło Plastyczne „Werniks” przy Osiedlowym
Klubie ,,Korona” na os.
Bolesława Śmiałego 104
ma już kilkunastoletnią
historię. Członkami grupy
są osoby dorosłe realizujące swoje niespełnione pragnienia artystyczne.
Podstawą
wszystkich
sztuk plastycznych jest rysunek który rozwijamy przechodząc do malarstwa. Pracujemy głównie w technice akwareli, gwaszu i pastelu. Niektórzy uczestnicy działań sięgają
po technikę malarstwa akrylo-

Śródka, Park Wilsona, Ogród
botaniczny itp.) Podczas plenerów zwiedzamy także zabytkowe miejsca oraz wystawy.
Ostatnio byliśmy na wystawie
,,Antoni Gaudi” w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu.
Rozwijamy wiedzę przez
wyświetlanie projekcji multimedialnych różnych technik
plastycznych, wystaw, plenerów i wysokiej klasy światowej architektury. Zapraszamy do naszego koła plastycznego „Werniks”. Kontakt:
telefon-61 828 87 87 i e-mail:
klubkorona@onet.eu
Halina Borys
Artysta plastyk prowadząca
Koło Plastyczne ,,Werniks”

wego czy też olejnego. Prezentujemy wykonane prace głównie na wystawach autorskich.
Każdego roku organizu-

jemy w ciekawych miejscach
plenery np. Gołuchów, Koszuty, czy też w interesujących
zakątkach Poznania (Sołacz,

