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Jubileusze i zabawy Jubileusze i zabawy 

Karnawałowych zabaw i szaleństw nie brakowało w klu-
bach. W „Hetmanie” obchodzono jubileusz 30-lecia hetmanie-
nia Steni Golińskiej oraz złote gody par małżeńskich, które 
zatańczyły poloneza.  Fot. – Piotr Liberski

r 
y 
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Lepiej i bezpieczniej Lepiej i bezpieczniej 

Mieszkańcy i władze spółdzielni doceniają pozytywny 
wpływ systemu monitoringu na osiedlowe bezpieczeństwo, 
dlatego zasadne jest dążenie do usprawniania jego funkcjo-
nowania. O przedsięwzięciach z tym związanych piszemy 
na str. 5 w nowej rubryce „Z działalności Zarządu PSM”  
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PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

PN - PT

 

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

tel. 515 550 833

  

  

Przyspieszenie remontu PST 

Czekając na… Pestkę
Modernizacja trasy 

Poznańskiego Szybkie-
go Tramwaju nabiera 
przyspieszenia. Przed 
świętami oddano do 
użytku jej odcinek od 
centrum do ul. Sło-
wiańskiej. Obecnie no-
we tory układane są w 
stronę Piątkowa. We-

dług zapowiedzi władz miasta, remont całej trasy zakoń-
czy się do lata. Mieszkańcy Piątkowa oraz studenci dojeż-
dżający do kampusu na Morasku z niecierpliwością czeka-
ją na powrót Pestki.



ECHO 3/332 (XXVI) 3

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

  

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

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

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.

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

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. 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

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 
profi laktyki 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)

CIL zaprasza w marcu
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Za-
chód w marcu 2023 r. zaprasza do Ogniska na fyrtlu, os. 
Boleslawa Chrobrego 105, bud. SP Nr 17:
4.03 (sobota)
•  godz. 10.30 – 12.30 Warsztaty malowania na tkaninie ja-

ko forma dekoracji wnętrz; obowiązują zgłoszenia.
•  godz. 16 – 18 Pogaduchy do kawuchy... 50. rocznica przy-

łączenia ziem Piątkowa w granice administracyjne Miasta Po-
znania 

18.02 (sobota)
•  godz. 10.30 – 12.30 PoznajMy się: Moja pasja... jerzyki, 

mieszkaniec Piątkowa, Adam Gatniejewski przybliża swoją  pa-
sję związaną z niezwykłymi ptakami.

•  godz. 16 - 20 Spotkanie z planszówkami - comiesięczne 
spotkanie przy grach planszowych, karcianych i innych.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: cilpiatkowo(@)gmail.com 

Lokale do wynajęcia w PSM
•  Poznańska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa informu-
je, że posiada do wynaję-
cia lokal użytkowy w bu-
dynku Piątkowskiego 
Centrum Kultury „Dą-
brówka”. Szczegółowe 
informacje: Piątkowskie 
Centrum Kultury „Dąbrówka”; tel.: 61 822 38 33; e-mail: da-
browka@psm.poznan.pl 

•  Administracja os. Stefana Batorego informuje, iż posia-
da do wynajęcia lokal użytkowy w budynku nr 39 A oraz 
budynku nr 18. Szczegółowe informacje: Administracja os. 
Stefana Batorego pawilon 38 A, tel.: 61 8217381, email: adm.
batory@psm.poznan.pl

•  Administracja Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
w budynku nr 15. Szczegółowe informacje: Administracja 
Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego budynek nr 
29, tel. 61 822 58 31, e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

•  Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego informuje, 
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy w pawilonie 110. 
Szczegółowe informacje: Administracja Osiedla Bolesława 
Chrobrego paw. 110, tel. 61 8223271 wew. 111, kom.: 605 
038 328, email: k.milewska@psm.poznan.pl
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Dzieje się w „Koronie”

Parami z balonami

Jak klub „Korona”, to wiadomo – muszą być za-
bawy karnawałowe. Do tańca grają zespoły lub pły-
ną melodie  z płyt, przy każdej muzyce seniorzy spę-
dzają czas znakomicie.

W kawiarence można usiąść i posilić się, wypić kawę lub 
herbatę, a w dużej sali są tańce. Była więc zabawa z balo-

nami, komu w parze seniora z seniorką pękną najszybciej 
balony. Śmiechu było co niemiara, były również nagrody.

Świetnie bawiono się też podczas koncertu noworocz-
nego z zespołem „Speranza”.

Tekst i fot.:
Miła Mądra

Kolędowanie przedszkolaków

Najmłodsi artyści seniorom

Finałem bożonarodzeniowego 
świętowania był koncert „Kolędo-
wanie dla seniorów” przygotowa-
ny przez dzieci i wychowawców z 
czterech piątkowskich przedszko-
li nr 24, 35, 148, 163 tworzących 
Miasteczko Oświatowe. 

Na scenie w auli XV Liceum Ogól-
nokształcącego na os. Bolesława Chro-
brego młodzi wykonawcy z wielkim 
przejęciem i zaangażowaniem zapre-
zentowali jasełkowe sceny i kolędy a 
także nie zapomnieli o życzeniach dla 
babć i dziadków, którzy w przeddzień 
występów obchodzili swe święta. 

 Popisy maluchów, którym z uwa-
gą przyglądali się m. in. Piotr Tysow-

ski, prezes PSM i Krystyna Kaczma-
rek, członkini Rady Nadzorczej, zyska-
ły pełną aprobatę zebranych seniorów 

i nauczycieli. Nie szczędzili oni braw 
dla najmłodszych artystów, którzy z 
zapałem i wielkim sercem, niekiedy 
zmagając się z tremą, prezentowali się 
na scenie. Na słowa uznania zasługu-
ją również wychowawcy, którzy włożyli 
wiele trudu w przygotowanie koncer-
tu. Gościnnie wystąpili w nim także 
artyści z Poznańskiej Sceny Młodych.  
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Chociaż na ogół jest ciężko, to jednak 
różnych inicjatyw, przedsięwzięć i po-
mysłów nie brakuje. Zwłaszcza młodym 
i chętnym do działania. Dlatego przed-
stawiamy grupę uczniów poznańskich 
szkół, którzy wystartowali z niezwykłym 
przedsięwzięciem i zapraszają swych ró-
wieśników do włączenia się w ten wspól-
ny projekt. 

Jesteśmy 8-osobowym zespołem ze 
szkół średnich w Poznaniu.  Projekt społecz-
ny „My Way” realizujemy w ramach olim-
piady „Zwolnieni z Teorii” już od paździer-
nika. Podczas jego realizacji chcielibyśmy 
zaprezentować naszym rówieśnikom aktyw-
ne i praktyczne  sposoby planowania kariery. 
Jesteśmy w trakcie działań na portalach spo-
łecznościowych takich jak: Instagram, Tik 
Tok, Facebook, na których przekazujemy 
wiedzę w przyjemny, przystępny i zabaw-
ny dla młodego pokolenia sposób. Pragnie-

Olimpiada “Zwolnieni z teorii”

 „MyWay” dla uczniów 
my pokazać 
ogrom możli-
wości, co zro-
bić po szkole 
średniej. Ofer-
ta skierowana 
jest do uczniów 
w każdym wie-
ku. Przedsta-
wiamy istotne 
informacje od-
nośnie studiów 
oraz  możliwo-
ści kształcenia 
się bez nich. 
Zwracamy też 

uwagę na aspekty dodatkowego kształcenia 
- o tym więcej na naszych socjalach -  „My-
Way”. Opracowaliśmy autorską grę eduka-
cyjną - karcianą, w którą gramy w szko-
łach z uczniami - ma ona rozwijać wiedzę o 
możliwych ścieżkach kariery. Dzięki temu 
pobudzamy świadomość znaczenia własne-
go wyboru kariery oraz wyższego kształce-
nia się.  Ponadto przeprowadzamy wywia-
dy z osobami bardziej doświadczonymi od 
nas, które pokazują nam jak krok po kroku 
dążyć do osiągnięcia wybranego celu za-
wodowego.

Zespół MyWay 
Zapraszamy na nasze social media:
TIKTOK: https://www.instagram.

com/myway2022zzt/ 
INSTAGRAM: https://www.insta-

gram.com/myway2022zzt/
FACEBOOK: https://www.facebook.

com/profile.php?id=100087178151269 

 „Przyjaciele” się bawią
Karnawałowo i azjatycko

Klub osiedlowy „Przyjaciele” 
rozpoczął nowy rok karnawałowo. 
Odbyły się trzy imprezy taneczne, 
na których łącznie bawiło się sto 
osób. Obowiązywały przebrania, 
wyłoniono króla i królową balu, od-
był się także plebiscyt na najlepsze 
przebranie. Karnawał zakończono 
Walentynkowym dancingiem w ko-
lorach czerwieni oraz spotkaniem 
przy pączku w Tłusty Czwartek.

Wybraliśmy się także na wyciecz-
kę do Muzeum Gorzelnictwa w Turwi. 
Źródłowo udokumentowane istnienie 
gorzelni w tej wsi, związanej z rodem 
Chłapowskich, sięga XVIII wieku, co 
czyni z miejscowości ośrodek o jednym 
z dłuższych rodowodów tradycji gorzel-
nictwa. Po zwiedzeniu muzeum trafi-
liśmy do filmowego Soplicowa – do 
Cichowa. Obejrzeliśmy tam oryginal-
ną scenografię z filmu „Pan Tadeusz”.

W klubie zainicjowano także no-
wy cykl spotkań podróżniczych. Pro-
wadzi je dyrektor polskiego instytutu 
kultury azjatyckiej, Dawid Tomalak. 
Pierwsze spotkanie dotyczyło Tajlan-
dii. W kolejnym miesiącu planujemy 
zajęcia kaligraficzne i podróż przez 
różne religie świata, w tym buddyzm. 
Zapraszamy!

Sylwia Czubała

Monitoring, docieplenia i analizy

Z działalności Zarządu PSM
Poznańska Spółdzielnia Miesz-

kaniowa to sześć osiedli, blisko 300 
budynków, w których mieszka około 
40 tys. osób. Zarządzanie tym złożo-
nym organizmem wymaga każdego 
dnia realizowania licznych przedsię-
wzięć oraz prowadzenia wielu roz-
mów, spotkań, analiz i podejmowa-
nia decyzji. Wiele z tych codziennych 
działań Zarządu pozostaje niezau-
ważanych, dlatego o tych najważ-
niejszych dla spółdzielców będziemy 
informować w tej rubryce.   

Usprawnianie monitoringu
Bezpieczeństwo mieszkańców jest 

priorytetem w działaniach Zarządu, dla-
tego dużą uwagę przykłada on do zapew-
nienia sprawnego funkcjonowania sys-
temu monitoringu. W minionych tygo-
dniach analizowano jego pracę i stwier-
dzono, że kamery rozmieszczone na 
osiedlach działają należycie. Zdaniem 
Zarządu, można je usprawnić m. in. 
poprzez optymalizowanie kosztów jego 
działania. Dlatego  podjęto negocjacje z 
firmą „Cerber”, która prowadzi monito-
ring na czterech piątkowskich osiedlach: 
Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, 
Władysława Jagiełły i Zygmunta Stare-

go oraz Bolesława Śmiałego. Rozmowy 
trwają od kilku tygodni i powinny one 
doprowadzić do podniesienia sprawno-
ści systemu oraz zminimalizowania jego 
kosztów, w których partycypują przecież 
mieszkańcy tych osiedli.

Unijne środki na docieplenie
Pomyślnie zakończyły się prowadzo-

ne od miesięcy starania Zarządu o uzy-
skanie dofinansowania ze środków eu-
ropejskich na termomodernizację ko-
lejnych budynków na Piątkowie. W ra-
mach programu Jessica 2 na docieplenie 
trzech budynków 26, 27 i 28 na os. Ste-
fana Batorego uzyskano łącznie ponad 
4,6 mln zł niskooprocentowanej pożycz-
ki o stałym oprocentowaniu – 0,4 pro-
cent. Pożyczka udzielana jest na okres 
20 lat. Zarząd ogłosił już przetarg na wy-
łonienie wykonawcy i zdecydował o po-
wołaniu komisji przetargowej, w skład 

której weszli między innymi przedsta-
wiciele Rady Nadzorczej, Rady Osiedla 
i mieszkańców. 

Jak wykorzystać zyski
W minionym roku Zarząd koncentro-

wał się na intensywnym porządkowaniu 
struktur spółdzielczej administracji oraz 
organów samorządowych.  Na wszyst-
kich sześciu osiedlach przeprowadzono 
m. in.  zebrania wyborcze, podczas któ-
rych wyłoniono nowe Rady Osiedli. Wy-
brani przez mieszkańców radni z zapa-
łem przystąpili do działania, a teraz bę-
dą opiniować i wskazywać jak najlepiej 
wykorzystać przekazane przez Zarząd 
na fundusze remontowe poszczególnych 
osiedli kwoty nadwyżki budżetowej za 
minione trzy lata, o podziale których 
zdecydowało Walne Zgromadzenie. Nad 
możliwościami  optymalnego wykorzy-
stania wspólnych spółdzielczych środ-
ków zastanawia się także Zarząd. Dla-
tego dogłębnie, w oparciu o prognozy 
finansowe i rozmowy ze specjalistami, 
analizuje on zasadność budowy krytego 
kortu tenisowego i boiska do gier zespo-
łowych na osiedlu Jana III Sobieskiego 
jak i inwestycji budowlanej na terenie 
„Bazy Boranta”.
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XXXI Zapaśniczy Puchar Sobieskiego

Międzynarodowe zmagania i laury

Ponad stu zawodników reprezen-
tujących siedem krajów  - Norwe-
gię, Ukrainę, Holandię, Litwę, Ło-
twę, Niemcy i Polskę wzięło udział 
w  31. już edycji Międzynarodowe-
go Turnieju Zapaśniczego o Puchar 
Sobieskiego w zapasach w stylu kla-
sycznym.

Turniej stał na bardzo wysokim po-
ziomie. Nie brakowało zaciętych poje-
dynków oraz zaskakujących rozstrzy-

gnięć. Dla wszystkich zawodników i tre-
nerów był to ważny sprawdzian przed 
najważniejszymi zawodami jakimi będą 
mistrzostwa Europy i świata. 

Zawodnicy KS „Sobieski Poznań” wy-
walczyli dwa złote medale, które zdoby-
li Jehor Kovalow i Michał Wojciechow-
ski. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli 
Niemcy przed Litwą, zawodnicy „Sobie-
skiego” zajęli czwarte miejsce. Międzyna-
rodowym zawodom od początku ich orga-
nizowania na Piątkowie patronuje PSM.

Na trybunach zawodników dopingo-
wali prezesi PSM: Piotr Tysowski i Grze-
gorz Maćkowiak. Na koniec gratulowa-
li wszystkim sportowej postawy, a zwy-
cięzcom medali.

Kolejne laury zdobył Tadeusz Micha-
lik. Zapaśnik z Piątkowa występujący w 
zespole ASV Mainz 88 wywalczył złoty 

medal oraz pierwsze miejsce drużyno-
wo w rozgrywkach Bundesligi sezonu 
2022/2023. W ostatniej kolejce zwycię-
skim pojedynkiem na macie zapewnił 
sobie i swej drużynie końcowy sukces. 
 Andrzej Słabęcki 

Fot. – Maciej Kula 

Wakacje na sportowo

Z piłką zamiast smartfonem

Kolejny raz Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej  przygotowała atrakcyjne zajęcia 
dla dzieci, które zimowe wakacje spędzały na piąt-
kowskich osiedlach.

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 34 im. 
Wojska Polskiego na os. Bolesława Śmiałego 107 odbywa-
ły się zajęcia sportowe pod hasłem „Piłkarskie wakacje”. 
W ich ramach codzienne treningi prowadził doświadczo-
ny trener i wychowawca Krzysztof Rex. W atrakcyjnej for-

mie popularyzuje on wśród najmłodszych zdrowy i aktywny 
styl życia.  Dzieci z zapałem trenowały, rozgrywały praw-
dziwe mecze piłkarskie i strzelały rzuty karne. Marzyły 
też o pójściu w ślady Roberta Lewandowskiego oraz Bar-
tosza Bereszyńskiego, który jest przecież wychowankiem 
SP 34 i pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie na tym 
szkolnym boisku. 

Dzieci i młodzież  zimowe ferie mogły także spędzić z 
koszykówką. Koszykarskie treningi również odbywały się w 
SP nr 34 na os. Bolesława Śmiałego.  Podczas zajęć uczo-
no się podstawowych zagrań i taktyki a przede wszystkim 
starano się rozwijać motorykę i dynamikę. Zawsze na ko-

niec zajęć przeprowadzano 
konkurs rzutów osobistych 
i za 3 punkty. 

Dni spędzone na spor-
towo dostarczyły młodym 
uczestnikom wiele atrakcji 
i zabawy. Oby przekonały 
młodych, że wolny czas war-
to spędzać z piłką, a nie tyl-
ko ze smartfonem. 

Andrzej Słabęcki 
Fot. - Maciej Kula 
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KALENDARIUM RN PSM 
 2 marca -  Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady 

Nadzorczej

 6 marca - dyżur członków Rady Nadzorczej

 9 marca - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

30 marca - zebranie Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej

Roczny terminarz posiedzeń i dyżurów
Pierwsze w nowym roku, 

styczniowe posiedzenie nowej 
Rady Nadzorczej obok przyję-
cia ważnych dla funkcjonowa-
nia spółdzielni uchwał było też 
okazją do dyskusji nad ogólny-
mi kierunkami pracy Rady oraz 
do przedstawienia swych zamie-
rzeń przez poszczególnych jej 
członków.

- W skład Rady weszło siedmiu no-
wych członków. Dla  naszego spraw-
nego wspólnego działania ważne jest 
więc aby jak najwięcej wiedzieli oni o 

bieżących sprawach  spółdzielni. Na tej 
podstawie wypracujemy nasz szczegó-
łowy plan pracy. Ale czasu nie mar-
nujemy i już podczas tych obrad, po 
dyskusji, uchwaliliśmy całoroczny ter-
minarz pracy Rady Nadzorczej, jej ko-
misji oraz plan dyżurów radnych – mó-
wi Piotr Koper, przewodniczący Rady 
Nadzorczej PSM.

Podczas posiedzenia radni zapo-
znali się z analizą ekonomiczną spół-
dzielni za 11 miesięcy ubiegłego roku. 
Uzyskane dobre wyniki stanowiły pod-
stawę do przyjęcia pozytywnego sta-

nowiska w sprawie przyznania nagród 
członkom Zarządu.

W związku z planowaną ter-
momodernizacją kolejnych spółdziel-
czych bloków Rada Nadzorcza podjęła 
uchwały w sprawie wprowadzenia do-
datkowego odpisu na fundusz remon-
towy dla budynków  nr 26, 27 i 28 na 
os. Stefana Batorego oraz dla budyn-
ku nr 36 na os. Bolesława Śmiałego. 
Ponadto oddelegowała swych przed-
stawicieli do składów komisji prze-
targowych wyłaniających wykonaw-
ców tych prac.

W „Złotym Liściu”

Pasje przyrodnicze i nie tylko

W ostatnich tygodniach klubowicze z Klubu Se-
niora „Złoty Liść” na osiedlu Władysława Łokietka 
uczestniczyli w kilku ciekawych wydarzeniach. Jed-
nym z nich była wizyta w parku iluminacji Lumina 
Park Filmowy Las. Wieczorny spacer wśród bajko-
wych i filmowych postaci oraz oświetlonych drzew 
Ogrodu Dendrologicznego na wielu osobach zrobił 
duże wrażenie.

Pod koniec stycznia grupa klubowiczek wzięła udział 
w wykładzie „Człowiek i drzewa w przestrzeni publicznej. 
Konflikt czy symbioza?” organizowanym przez Przyrod-
niczy Uniwersytet Trzeciego Wieku. To nie pierwszy raz 
kiedy seniorki i seniorzy  odwiedzili Uniwersytet Przyrod-
niczy. Ogromna porcja wiedzy, ciekawostek oraz przemi-
ła atmosfera sprawiły, że w klubowych planach na marzec 
jest wyjście na kolejny wykład.

Na początku lutego klubowicze wybrali się do kina na 

koncert „Andre Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy 
Rok”. Tak jak w przypadku poprzedniego koncertu, tak i 
tym razem uczestnicy byli urzeczeni.

Odbyło się także lubiane przez wielu kolędowanie z 
akompaniamentem gitary pani Ewy, był też czas stałych 
zajęć takich jak trening pamięci, aktywność na świeżym 
powietrzu, zajęcia kulinarne i inne. W najbliższym czasie 
planowane jest między innymi zwiedzanie gmachu Biblio-
teki Raczyńskich oraz zabawy karnawałowe.

Małgosia Pilch
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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 

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
p. o. Kierownik - Joanna Wiśniewska 
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

Os. Władysława Łokietka

Remonty, naprawy i elewacje do renowacji

Pierwszym skutkiem za-
powiedzi podwyższenia opłat 
za ogrzewanie mieszkań był 
na os. Władysława Łokietka 
zwiększony napływ korekt 
w oświadczeniach o liczbie 
zamieszkujących osób. Wy-
nika z nich, że  na osiedlu 
znowu ubyło lokatorów, cho-
ciaż ilość odpadów raczej się 
nie zmniejsza.

Próby zaoszczędzenia na 
opłatach za odbiór odpadów 
wskazują, że mieszkańcy za-
niepokojeni podwyżkami sta-
wek za ogrzewanie poszukują 
rozwiązań, które zminimalizu-
ją rosnące opłaty. Z pewnością 
warto zmniejszyć zużycie cie-
pła poprzez dokonanie prze-
glądu domowych grzejników 

i innych urządzeń, zadbanie 
o uszczelnienie drzwi i okien 
oraz sprawną wentylację. Moż-
na też, do czego zachęcają we 
wspólnej akcji władze miasta i 
spółka Veolia, obniżyć tempe-
raturę w mieszkaniach choćby 
o jeden stopień, co przynieść 
może spore oszczędności, jed-
nak nie tyle dla indywidual-
nego odbiorcy lecz głównie w 
skali całego miasta. Do ciepl-
nych oszczędności przyczynia-
ją się również przeprowadzone 
na osiedlu w minionych latach 
termomodernizacje wszystkich 
budynków oraz wymiana drzwi 

i okien w klatkach schodowych. 
W ubiegłym roku w ramach 
projektu realizowanego przez 
Veolię wymieniono na Łokiet-

ka większość sieci ciepłowni-
czej. -Nowoczesne, dobrze izo-
lowane rury ograniczą stra-
ty energii a przede wszystkim 
zmniejszą ryzyko awarii, które 
po latach eksploatacji bywają 
coraz większym zagrożeniem 
– mówi Aleksander Meyza kie-
rownik Administracji os. Wła-
dysława Łokietka.

Utrudnień w dopływie ciepłej 
wody doświadczają od pewnego 
czasu mieszkańcy klatek scho-
dowych w blokach 5 i 6 zloka-
lizowanych najdalej od wspólne-
go węzła ciepłowniczego. Doko-
nana w nim wymiana pomp i 

ustawienie ich na maksymalną 
wydajność nie przyniosła ocze-
kiwanych efektów. Ciepła woda 
do wielu mieszkań dociera na-
dal z kłopotami. Wspólnie z eki-
pami Veolii trwają więc stara-
nia o usprawnienia jej przepły-
wu w sieci.

Na progu zimy, w listopa-
dzie, we znaki mieszkańcom 
dala się awaria rury wodocią-
gowej pomiędzy budynkami 4 
i 13A. Gwałtowny wyciek wo-
dy spowodował zalanie alejek 
i niektórych pomieszczeń piw-
nicznych. Usuwanie zniszczeń 
i naprawa uszkodzonej sieci 
przez ekipy Aquanetu trwa-
ła blisko trzy tygodnie. Nato-
miast niedawne zimowe wichu-
ry wyrwały z korzeniami drze-
wo przed budynkiem 10, które 
zatarasowało alejkę i omal nie 
zniszczyło zaparkowanych w 
pobliżu samochodów. Sprawna 

akcja strażaków oraz ekip Re-
mondisu i pracowników admi-
nistracji szybko usunęła skut-
ki huraganu.

W minionych miesiącach 
kontynuowano modernizację 
sieci energetycznej w kolej-
nych budynkach, przeprowa-
dzono remont loggi w bloku 
7A i wejścia do budynku 12D 
oraz wymieniono częściowo pio-
ny kanalizacyjne w budynkach 
12E i 13A. Udało się przygoto-
wać kolejne dwa miejsca posto-
jowe dla osób niepełnospraw-
nych przy budynkach 8 i 12. 
Podjęto także przygotowania 
do zainstalowania okazałego 
oświetlenia chodnika prowadzą-
cego do niedawno urządzonego 
przystanku tramwajowego „Ja-

sna Rola”. Miejscy wykonawcy 
nowej trasy naramowickiej ma-
ją w planach urządzić w tym 
rejonie niewielki park, na ra-
zie jednak teren jest nieco za-
niedbany i spacer pomiędzy 
chaszczami bywa mało przy-
jemny, dlatego zdecydowano o 
zamontowaniu w tym rejonie 
oświetlenia.

W osiedlowych planach 
jest także rozpoczęcie progra-
mu odnawiania elewacji bu-
dynków. Na ten cel zostaną 
prawdopodobnie przeznaczone 
środki uzyskane z tytułu po-
działu nadwyżki bilansowej za 
minione trzy cowidowe lata, o 
którym zdecydowali spółdziel-
cy podczas niedawnego wal-
nego zgromadzenia spółdziel-

ni. Budynki będą odnawiane 
w takiej kolejności jak prze-
prowadzano ich termomoder-
nizację, od której upłynęło już 
kilkanaście lat. Wypracowa-
ne na osiedlu zyski, których 
źródłem są przede wszystkim 
wpływy z wynajmu lokali użyt-
kowych przeznaczone zostaną 
więc na wspólny cel. Można 
mieć nadzieję, że będą one na-
dal pomnażane, gdyż zaintere-
sowanie wynajmem powierzch-
ni użytkowych zlokalizowanych 
zwykle w piwnicach jest spore. 
Ze znalezieniem chętnych na 
76 lokali użytkowych nie ma 
większych problemów. Najczę-
ściej są one jednak wykorzy-
stywane już nie na usługi czy 
handel ale jako magazyny. (i)

Usuwanie skutków awarii wodociągo-
wej trwało ponad trzy tygodnie

Drzewo runęło pod naporem zimowego huraganu

W lutym rozpoczęły się już wiosenne porządki na trawnikach i alejkach Lokale użytkowe w podziemiach budynków cieszą się dużym zainteresowaniem

Dojście do przystanku tramwajowego zostanie oświetlone

Przed szkolnym budynkiem serce na plastikowe nakrętki i popularny plac do gry 
w koszykówkę  
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Stenia Golińska, pro-
wadząca Klub Seniora w 
Hetmanie, czyni to już od 
trzydziestu lat. Z tej oka-
zji pod koniec ubiegłego 
roku seniorzy zrobili jej 
niespodziankę – uroczy-
sty jubileusz w klubie. Pa-
ni Steni gratulujemy wie-
lu lat owocnej pracy, a se-
niorom pomysłu na jego 
uczczenie.

Innych okazjonalnych im-
prez nie brakowało w ostat-
nich miesiącach. Pełen wdzię-
ku był jubileusz par małżeń-
skich, które są ze sobą 50 
lat, odbywa się on co pięć lat. 
Uroczyście ubrane pary „mło-
de” wspólnie tańczyły polone-
za, było zakładanie welonu i 
inne zwyczaje ślubne. Jedna 
z pań wystąpiła nawet w swo-
jej sukience sprzed 50 lat!

10 stycznia odbył się wie-
czór kolęd. Wraz z zespołem 
folklorystycznym „Wiwaty” z 
Pomarzanowic seniorzy śpie-

wali i tańczyli. Tymczasem 
klubowy zespół teatralny od-
bywa próby do Misterium 
Męki Pańskiej, które wysta-
wione zostanie w okresie 
wielkanocnym. 20 stycznia z 
okazji Dnia Babci i Dziadka 
koncertował Krzysztof Ko-
niarek. Z mikrofonem wy-
szedł na środek sali, pomię-
dzy stoły i bawił zachwyco-
nych seniorów przez dwie 
godziny.

24 stycznia dzieci z przed-
szkoli Królewna Śnieżka i 
Król Elfów zaprosiły klubowi-
czów na występy pastorałek. 
Słuchano ich przy ciastkach i 
kawie. 27 stycznia natomiast 
dla seniorskiej publiczności 
zaprezentowali się mieszka-

jący w Poznaniu aktorzy, pio-
senkarze i tancerze z Ukra-
iny. Wystąpili jako Twórcze 
Autorskie Studio Integracyj-
nej Kultury BARSKA.

7 lutego w repertuarze 
karnawałowym wystąpił 
16-osobowy chór Melodia, 
który wykonał 18 utworów i 
musiał bisować. A na zakoń-
czenie były pączki i kawa dla 
wszystkich. W Walentynki 
wystąpiła poznańska piosen-
karka Alina Pszczółkowska 
wraz z przyjaciółmi.  W tłu-
sty czwartek, 16 lutego, po 
zajęciach tanecznych raczo-
no się pączkami. Następne-
go dnia odbyła się zabawa 
karnawałowa, a 21 lutego – 
ostatki. W klubie odbywały 
się też prelekcje m.in. poli-
cjanta i laryngologa. 

W każdy poniedziałek w 
godzinach 16-19 w klubie 
na Sobieskiego odbywają się 
zajęcia rehabilitacyjne dla 
członków klubu. Zaintereso-
wanie jest ogromne, zawsze 
pełna sala. S. Golińska my-
śli, by ćwiczenia organizować 
także w inny dzień, ale oferta 
innych zajęć jest tak bogata, 
że trudno wykroić czas. Do 
klubu zapisanych jest 250 
osób, z czego 235 uczęszcza 
regularnie.

Odbywają się kursy języ-
ka angielskiego i języka migo-
wego, próby zespołu tanecz-
nego i teatralnego, czynna 
jest kawiarenka, raz na dwa 
tygodnie – wieczorki tanecz-
ne, pierwszy odbył się 13 

stycznia. Są też spotkania i 
wykłady na interesujące klu-
bowiczów tematy. Powołano 
również 10-osobową radę klu-
bu, która pomaga w jego pro-
wadzeniu.

Wśród najbliższych pla-
nów jest Dzień Kobiet w sta-
rym stylu: z rajstopami i goź-
dzikiem oraz Dzień Mężczy-
zny z jajecznicą ze szczypior-
kiem. 21 marca klub zapra-
sza na wspomniane Miste-
rium Męki Pańskiej, które 
pokazane zostanie również 
w kościele.

A później, w maju – ma-
jówka oraz wycieczka do Re-
wala, w czerwcu wycieczka 
do Szwajcarii, w sierpniu 
– do Kotliny Kłodzkiej, we 
wrześniu do Częstochowy, w 
październiku do Bodrum w 
Turcji, na grzybobranie, na 
jesienne inspiracje w Lednic-
kich Wrotach. A latem – pół-
kolonie dla dzieci. (big)

Fot. – Piotr Liberski

  

Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE” (pawi-
lon 110) - działania stacjonarne dla se-
niorów, plenerowe dla dzieci i doro-
słych, wycieczki i nauka j. polskiego dla 
osób z Ukrainy. Program wydarzeń ru-
chomy, kontakt telefoniczny w godz. 
10 - 18 (pon - pt).
Instruktorka: Sylwia Czubała, kom. 609 008 
986, e-mail: klub.przyjaciele@psm.poznan.
pl 
Godziny otwarcia klubu: poniedziałek 

12.15-13.30 i 16 – 18;  wtorek 14 – 19;  
środa 14 – 18; czwartek 11 – 17; piątek 
16 – 18.

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 12-20
piątek od 9-17

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III So-
bieskiego 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 Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana Ba-
torego pawilon nr 38 A wejście E

P.o. instruktor Beata Przybylska–Ku-
jawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:

poniedziałek 10-13
wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”, 
os. Władysława Jagiełły 13 A

Prowadząca Grażyna Turonek-Szczu-
pak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 16-20

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysła-
wa Łokietka 6c, tel. 603 404 071

Instruktor Małgorzata Pilch; 
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19

oraz czwartki 14-17

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

W „Hetmanie” od 30 lat
Niezwykły jubileusz i inne zabawy
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Wrastanie w Piątkowo 

Za długie i za długo…?
Niedawno opowiedział mi znajomy 

– emerytowany oficer policji, który 
z tytułu roku urodzenia miał pecha 
i był także oficerem milicji, smutno 
– śmieszną historyjkę, nadającą się 
na anegdotę: Otóż podczas krótkiej 
rozmowy z sąsiadką z osiedla – też 
emerytką, z którą od lat wymieniają 
ukłony i uśmiechy, usłyszał pytanie, 
po którym dosłownie zdębiał: „Panu, 
jako prominentowi, emerytura chyba 
wystarcza na wszystko? Bo u mnie 
jest bardzo kiepsko, szczególnie od 
czasu jak zostałam wdową. Jak za-
płacę rachunki i czynsz, to pozostaje 
mi tylko wciągać brzuch i wstrzymy-
wać oddech.” Kiedy 
to usłyszałem, po-
zostało mi się tyl-
ko mało radośnie 
uśmiechnąć, bo po-
myślałem o innej, 
bardzo podobnej hi-
storii, przytoczonej 
już niegdyś w jed-
nym z felietonów w 
„Echu Piątkowa”:

Tak zwany „sta-
ry portfel emeryc-
ki” istniał zawsze 
i również „za ko-
muny” miał podob-
nie upokarzający 
wymiar. Pamiętam 
gorzkie wspomnie-
nie jednego stare-
go żołnierza, wyso-
kiego rangą oficera 
z Golęcina, z ówcze-
snej Wyższej Oficer-
skiej Szkoły Wojsk Pancernych: „To 
było przed wielu laty, jeszcze w cza-
sie, gdy tramwaj linii „9” jeździł pod 
bramę golęcińskich koszar. Tenże ofi-
cer, zapraszany jako żołnierz – we-
teran czasu drugiej wojny światowej, 
przyjeżdżał tam na uroczystości woj-
skowe i był zawsze odbierany na bra-
mie wejściowej przez przedstawiciela 
Komendanta Szkoły. Pewnego razu 
młody oficer, odbierający Honorowe-
go Gościa zapytał, czemu przyjeżdża 
tramwajem, przecież jest wysokiej ran-
gi oficerem, z wysokimi państwowymi 
odznaczeniami i człowiekiem w bardzo  
poważnym wieku.” Na to usłyszał  od-
powiedź - „Czy pan, panie poruczniku 
wie, jaką ja mam emeryturę?” To się 
zdarzyło w latach sześćdziesiątych, 
kiedy wydawać by się mogło, że „ko-
munistyczne” państwo polskie oraz 
jego władze polityczne i wojskowe pa-
miętały o żołnierzach, którzy walczyli 
z bronią w ręku, przynajmniej o tych, 
którzy walczyli na froncie wschod-
nim. Pamiętały, owszem, o żołnier-
zach służby czynnej, którym za służ-

bę w miarę dobrze płaciły. Emeryci, 
również ci wojskowi, już wtedy byli 
na marginesie.  

A ja, z tytułu swego wieku i wcze-
śniejszej działalności zawodowej, w fi-
nale roku ubiegłego, miałem zaszczyt 
i przyjemność być na okolicznościo-
wym, uroczystym spotkaniu w Stowa-
rzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego Rzeczypospolitej Polskiej. Mo-
głem więc spotkać się z tymi, z któ-
rymi przesłużyłem wiele lat w służbie 
Ojczyźnie, chyba tylko po to, aby te-
raz stać się gorszym sortem tej dzi-
siejszej polityczno – społecznej pol-
skiej rzeczywistości. Spotkanie by-

ło całkowicie męskie. Teraz to chyba 
już tylko we wspomnieniach seniorów 
lotnictwa żyje jeszcze pamięć o tam-
tych paniach – oficerach lotnictwa z 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, które w mundurach 
lotniczych Ludowego Wojska Polskie-
go pilotowały samoloty i śmigłowce z 
biało-czerwonymi szachownicami na 
skrzydłach i kadłubach. Można tylko 
zapytać czy one też, z tytułu służby 
wojskowej w tamtym czasie, stały się 
gorszym sortem? Nie byłbym za moc-
no zaskoczony… 

Na tym spotkaniu były także wesel-
sze momenty. Po powitaniach i części 
oficjalnej usiadło obok siebie dwóch se-
niorów, mających na co dzień ze sobą 
raczej słaby kontakt. Kiedy już się tro-
chę nagadali, starszy z nich zapropo-
nował, aby wypić kielicha na okolicz-
ność spotkania, mówiąc: „No to roz-
lej!” A na to ten drugi – młodszy od-
powiedział: „Nie dam rady, za słabo 
widzę.” A na to starszy: „Ja też nie 
dam rady, za bardzo mi się trzę-
sie ręka.” Ale przecież napić się trze-

ba było! A że nie ma sytuacji bez wyj-
ścia, postanowili, że ten niedowidzący 
będzie powoli nalewał a ten z trzęsącą 
się ręką powie, kiedy będzie kieliszek 
pełny. Można nie wierzyć, ale nic się 
nie zmarnowało ani nie rozlało. Prze-
cież nie od dziś wiemy - „Polak potra-
fi!”. I tu też się to sprawdziło!  

Zdarzył się też incydent, pasujący 
do zamknięcia cyklu felietonów o wra-
staniu w Piątkowo: Przed wielu laty 
opisałem swoje niecałe trzy podcho-
rążackie lata w Oleśnicy Śląskiej, w 
Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk 
Lotniczych. Tam, po promocji, stałem 
się oficerem służby inżynieryjno – 

lotniczej, czyli „leka-
rzem srebrnych pta-
ków”. Opisałem tę 
część życiorysu, do-
dając moje wrażenia 
z poznawania tam-
tego miasta, w tam-
tym, ciągle jeszcze 
powojennym czasie, 
z samego początku 
lat sześćdziesiątych. 
Także przed kilku 
już laty dałem na 
stronę internetową 
Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Babi-
mojskiej wspomnie-
nie z czasu mojej 
siedmioletniej (bez 
jednego miesiąca i 
trzech dni) służby 
wojskowej w tamtej-
szym, obecnie już 
nieistniejącym puł-

ku lotniczym. Teksty poszły w świat, 
zostały przeczytane, i to z jakim skut-
kiem! Całkiem niedawno młodszy ko-
lega, też niegdysiejszy technik lotni-
czy, zaproponował mi, abym te moje 
wspomnienia przekazał jemu, bo on 
składał takie wspomnienia w „ksią-
żeczkę”, właśnie pod tytułem „Leka-
rze srebrnych ptaków”. Zgodziłem 
się, książka została wydana w bar-
dzo szybkim czasie, niedawno otrzy-
małem egzemplarz autorski. 

A na wspomnianym spotkaniu se-
niorów lotnictwa podszedł do mnie je-
den z „naszych” i zapytał, czy to ja 
dałem wymienione teksty do wiado-
mej książeczki. Potwierdziłem, pytając 
o co chodzi i czy przeczytał. Odparł 
bardzo krótko i zdecydowanie: „Tak, 
przeczytałem, ZA DŁUGIE!”  Coś do-
dać? Chyba tylko to, że na szczęście, 
ten senior nie mieszka na Piątkowie i 
nie czytał moich felietonów o wrasta-
niu w to miejsce, pisanych przez peł-
ne cztery lata. I tym optymistycznym 
akcentem…

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Komu przeszkadzają leszczyny

Poznaniakom od miesięcy pomstują-
cym na poczynania miejskich władz przy-
szło z początkiem roku przełknąć kolejną 
gorzką pigułkę. Media obiegła informacja, 
że to właśnie najbliżsi prezydentowi urzęd-
nicy otrzymali najwyższe w kraju nagro-
dy finansowe. Do ich kieszeni trafiło bli-
sko milion złotych. Za co? O tym już me-
dia nie informowały. Może za absurdalne 
rozkopanie śródmieścia i wytrwałe utrud-
nianie przejazdu przez miasto, a może 
za karygodne zorganizowanie naboru do 
szkół średnich. Za te i wiele innych po-
dobnych osiągnięć wiceprezydentom i dy-
rektorom należało się wszystko, ale nie re-
kordowe premie. Tym bardziej że ich pod-
władni szeregowi pracownicy magistratu 
od miesięcy bezskutecznie dopominają się 
o skromne kilkusetzłotowe podwyżki. Na 
nie pieniędzy w miejskim budżecie ciągle 
brakuje, ale na nagrody dla swoich, czy-
li wszystkich ludzi prezydenta, zawsze się 
one znajdują. To chyba taka nowa forma 
poznańskiej gospodarności.

H H H
Może trudno ją pojąć, ale do jej obo-

wiązywania trzeba się przyzwyczajać, gdyż 
doświadczamy jej na każdym kroku. So-
wicie wynagrodzeni poznańscy włodarze 
chlubią się obecnie rozpoczęciem wielkich 
inwestycji miejskich. Dziwnym trafem naj-
większe budowlane ożywienie zapanowa-
ło w dziedzinie kultury. W Poznaniu bu-
dowany jest teatr muzyczny, centrum fil-

harmoniczne w rejonie dawnego stadio-
nu Warty i muzeum powstania Wielko-
polskiego a mówi się nawet o hali spor-
towo-kulturalnej na kilkanaście tysięcy wi-
dzów. Obiekty zapewne godne, czy jednak 
na pewno teraz w okresie gospodarczych 
trudności i niepewności najbardziej po-
znaniakom potrzebne? Sal koncertowych 
i muzeów w mieście jest aż nadto. Trud-
niej do nich dojechać, gdyż sieć komu-
nikacyjna i w ogóle cała miejska infra-
struktura techniczna jest niedoinwestowa-
na i niesprawna. Zamiast więc ładować 
ogromne środki w kolejne budowle, które 
będą kwiatkami do kożucha, może lepiej 
byłoby rozpocząć prace od podstaw i naj-
pierw zmodernizować ulice i trasy tram-
wajowe oraz sieci ciepłownicze, kanaliza-
cyjne czy energetyczne a dopiero potem, 
gdy już zapewni się mieszkańcom miej-
skie wygody, brać się za stawianie kolej-
nych przybytków muz. Zwłaszcza, że na 
ich utrzymanie trzeba  będzie dokładać z 
miejskiej kasy. 

H H H
Najszybciej w ostatnich latach rozbu-

dowywała się w Poznaniu sieć paczkoma-
tów. Urządzenia wyrastały jak grzyby po 
deszczu. Gdy już stanęły one niemal na 
każdym rogu urzędnicy przystąpili do kon-
troli i z niejakim zdziwieniem stwierdzili, 
że prawie wszystkie stanęły „na dziko”, 
bez wymaganych zezwoleń. Stosunkowo 
skromne, choć przydatne budowle ozdobą 

miejskiego krajobrazu nie są, więc podjęto 
twardą decyzję nakazującą właścicielom, 
którymi są wszak firmy będące handlowy-
mi potentatami, rozbiórkę paczkomatów. 
Od decyzji do zniknięcia tych budowlanych 
potworków droga jednak daleka, zwłasz-
cza że bez paczkomatów handlować już 
dzisiaj nie sposób. Jesteśmy więc skaza-
ni na współistnienie z nimi, może jednak 
zyskają one na urodzie i ładniej będą się 
wpisywać w miejski krajobraz?

H H H
Od miesięcy uwagę ekologów i zwy-

kłych mieszkańców przykuwa batalia o 
uchronienie przed zagładą szpaleru dorod-
nych leszczyn na przebudowywanej ul. 27 
Grudnia. Drzewa, ostatnia bodaj enklawa 
zieleni w zabetonowywanym śródmieściu 
znalazły wielu obrońców, jednak władze 
miasta z uporem godnym lepszej sprawy 
dążą do ich wycięcia. Sprawa wydawała 
się trochę niezrozumiała, komu bowiem aż 
tak bardzo przeszkadzają drzewa. Znala-
zło się chyba jednak wyjaśnienie. W pra-
cach nad planem zagospodarowania tego 
śródmiejskiego terenu pojawiła się bowiem 
propozycja, że przy ul. 27 Grudnia, gdzie 
niegdyś wznosiły się kamienice, wyburzone 
dopiero w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku, mógłby znowu stanąć podob-
ny okazały obiekt, zapewne handlowy. No 
i już wiadomo komu przeszkadzają szu-
miące w centrum miasta leszczyny.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Michał Karaszewicz – Tokarzewski

Michał Karaszewicz – Tokarzewski 
(niekiedy Tokarzewski – Karaszewicz) 
był bardzo wyrazistą, barwną postacią 
w kręgu legionistów polskich i w ruchu 
oporu pierwszych lat okupacji hitlerow-
skiej w Polsce. Urodził się 5 stycznia 
1893 roku we Lwowie. Ukończył gim-
nazjum w Drohobyczu, ale już wtedy 
był zaangażowany narodowo, w czasie 
demonstracji w dniu wyborów do par-
lamentu austro-węgierskiego w 1911 zo-
stał ciężko ranny. 

Dwa lata później rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa i Umiejętności Politycz-
nych Uniwersytetu Franciszkańskiego 
we Lwowie, a potem na Wydziale Me-
dycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Już wtedy związał się z ru-
chem socjalistycznym, był zwolennikiem 
Józefa Piłsudskiego, wstąpił do Związ-
ku Walki Czynnej i Związku Strzeleckie-
go. Był dowódcą oddziałów Towarzystwa 
„Strzelec” w Drohobyczu i Samborze 
oraz inspektorem Okręgu Krakowskiego 
ZS. Od sierpnia 1914 roku służył w Le-
gionach Polskich, dowodząc batalionami 
różnych pułków. W październiku 1914 

roku został ciężko ranny podczas bitwy 
pod Laskami-Anielinem. Później, nawet 
po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, 
konsekwentnie stał przy Józefie Pilsud-
skim, działał w konspiracji peowiackiej. 
W 1918 roku wstąpił do odradzającego 
się Wojska Polskiego, walczył w odsie-
czy Lwowa, a podczas wojny polsko-bol-
szewickiej, w stopniu pułkownika był 
dowódcą brygady w 1 Dywizji Piecho-
ty Legionów. 

Po zakończeniu wojny pozostał w 
wojsku, zajmował różne stanowiska; w 
1924 roku awansowany na generała bry-
gady; był wtedy jednym z najmłodszych 
wiekiem generałów polskich. Był bar-
dzo wysoko oceniany przez Piłsudskie-
go, który bardzo dbał o rozwój wojsko-
wy Tokarzewskiego. W 1938 roku zo-
stał dowódcą Okręgu Korpusu Nr VIII 
w Toruniu. W czasie kampanii wrześnio-
wej dowodził grupą operacyjną swojego 
imienia w składzie Armii „Pomorze” i 
uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Nie po-
szedł do niewoli, lecz 27 września 1939 
stanął na czele nowo utworzonej orga-
nizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu 

Polski, W 1940 roku został aresztowa-
ny przez NKWD, a po zawarciu układu 
Sikorski-Majski został dowódcą dywizji 
w Armii Polskiej w ZSRR, a potem za-
stępcą dowódcy tej armii, gen. W. An-
dersa. Później był w dowództwie 2 Kor-
pusu Polskiego. 

Po wojnie pozostał na emigracji, był 
w polskim rządzie na emigracji, ale za-
wodowo pracował jako robotnik w fa-
bryce sprzętu radiowego. W okresie 
międzywojennym był trwale, aktywnie 
związany z polskim ruchem ezoterycz-
nym i z wolnomularstwem; jego bratem 
lożowym był Janusz Korczak. Zmarł 22 
maja 1964 roku w Casablance, podczas 
leczenia. Był pochowany na Cmentarzu 
Brompton w Londynie, ale w 1992 ro-
ku urnę z jego prochami przewieziono 
do Polski i umieszczono na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

Był postacią bardzo barwną, wyra-
zistą, idealną dla opracowania powie-
ści sensacyjnej. Charakterystyczną dla 
kręgu legionistów związanych z Józe-
fem Piłsudskim i jego kręgiem ideowym.

Marek Rezler
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J. Grupińskiego „Chleb od zająca” (1)
Zapatrzenie w swe odbicie

Poeta, animator poznańskiego ży-
cia kulturalnego i opiekun Klubu Li-
terackiego „Dąbrówka” opublikował 
swą 17 książkę „Chleb od zająca”, 
w której wraca do czasów dzieciń-
stwa. Przedstawiamy jej fragmenty.

Wprowadzenie
Jerzy Grupiński – ceniony poeta, 

redaktor periodyków kulturalno-literac-
kich, krytyk, animator życia literackie-
go, mentor i przewodnik adeptów sztu-
ki słowa. Jerzy Grupiński – wroncza-
nin z urodzenia, pomysłodawca i od 20 
lat juror konkursu literackiego „O Zło-
tą Wronę”, uhonorowany w 2014 roku 
Nagrodą Burmistrza Wronek. W utwo-
rze Wiersz-świerszcz pisał: Nad rze-
ką / gdzie most był drewniany / może 
stoi tam jeszcze chłopiec / w swe odbi-
cie zapatrzony. Książka Chleb od zająca 
to zapatrzenie się Jerzego Grupińskiego 
w swe odbicie. Autor powtórnie przeży-
wa dzieciństwo i młodość we Wronkach. 
Wspomnienia dojrzałego, doświadczone-
go człowieka unikają analiz, ocen i inter-
pretacji z perspektywy czasu. To bardziej 
odtworzenie tamtego świata, widzianego 
przez dziecko i przez dziecko doświadcza-
nego. To powrót do Złotego Wieku, kie-
dy świat był bezpieczny i oczywisty. Au-
tor zabiera nas w miejsca, które znamy, 
i pozwala zobaczyć, jakie były niegdyś – 
rynek, brzeg rzeki, klasztor, Trynka, Ol-
szynki, Zamość…

Chleb od zająca to jednak nie tylko 
autobiograficzne wspomnienie. To wielo-

wątkowa i „wieloczasowa” mozaika opo-
wieści o dawnym świecie. O przenikają-
cych się rytmach: świąt i natury; o wie-
lokulturowej rzeczywistości; o domu, ro-
dzinie, historii, ludziach… Dzięki zasto-
sowaniu szkatułkowej kompozycji, odda-
niu głosu innym narratorom – czy to 
dziadkowi łowczemu, czy to babci Hele-
nie, czy to matce – autor rozszerza per-
spektywę swej opowieści. Czasowo – bo 
cofamy się aż do początku XVIII wieku. 
Przestrzennie – bo przenosimy się do 
Pianówki, Gniewomierza, Czarnkowa, 
Obrzycka, Poznania…

Zafascynujecie się Państwo tą opo-
wieścią… Nie tylko jej walorem historio-
graficznym, podkreślonym kolekcją sta-
rych fotografii i ożywieniem postaci tak 
legendarnych, jak np. ks. Piotr Stróżyń-
ski, dr Ignacy Zimniak, Alojzy Bątkie-
wicz, Czesław Zofka. Mam nadzieję, że 
ulegniecie czarowi poetyckiego zapatrze-
nia się w dawny świat. Bo Chleb od zają-
ca to książka Poety – nie tylko dzięki za-
mieszczonym „wspomnieniowym” wier-
szom. To spojrzenie dziecka-Poety. Spoj-
rzenie, które ujmuje nie tyle faktografią, 
ile wrażliwością, umiejętnością skupienia 
się na tych wycinkach rzeczywistości, któ-
re są nie najważniejsze historycznie, ale 
najciekawsze. 

Dajcie się Państwo ponieść wspomnie-
niowej rzece, pięknu literackiego spojrze-
nia na miniony bezpowrotnie świat. Je-
rzy Grupiński sprawia, że kadry z jego 
przeszłości i ożywionych przez niego in-

nych narratorów przybliżają nam to, co 
jest naszą zbiorową tradycją. W tych 
kadrach są ludzie, miejsca, zdarzenia, 
zwyczaje… I są wartości przypomniane 
w ich pierwotnych, dziś często ulatują-
cych, znaczeniach – dom, rodzina, tra-
dycja, wspólnota…

Jerzy Grupiński zapatrzył się w swoje 
odbicie i napisał piękną opowieść. 

Robert Dorna
***

(...) Najpierw jest las. Żywiczne po-
świsty, poszumy sosen. Dziadek łowczy 
– Józef Kołoch, zsiada z roweru, otwiera 
plecak, a w nim czerwone i brązowe list-
ki, sosnowe igiełki, gdy wyjmuje papier, 
długie, białe skiby, sznytki niezjedzone-
go chleba, pieczonego w domowym pie-
cu. Chleb od zająca! – krzyczymy. Plecak 
jest ciężki. Na dnie kolba, krótka lufa. To 
parabellum. Las niebezpieczny. Jest woj-
na. Dezerterzy, partyzanci, kłusownicy. 
Przedwczoraj ślady na śniegu, z lasu na 
pole. Dziadek idzie tym tropem i w ro-
wie głębokim widzi kilka przytulonych do 
siebie postaci. Mężczyźni są zziębnięci, 
przerażeni, nie uciekają. Mówią po an-
gielsku i trochę po niemiecku. Józef mó-
wi, że jest Polakiem, jego mundur leśni-
ka nie budzi zaufania. Ale uciekinierzy 
są bez wyjścia. Ryzykują. W nocy trafia-
ją do stodoły, tu znajdą gorący posiłek, 
ręczniki, koce i najważniejsze – mapy. 
Dziadek objaśni im drogę z leśniczówki 
Gniewomierz na zachód, bliską linię ko-
lejową na Szczecin.  (...)

Wiersze z różnych stron świata
Słowa przeciw zgliszczom

Poeci nie mogą i 
nie są obojętni wobec 
dramatu rozgrywają-
cego się tuż za na-
szymi granicami, na 

wschodzie Europy. Ich słowa idą 
w świat, trafiają do ludzkich serc. 
Dlatego staraniem poznańskich li-
teratów, skupionych także w klubie 
„Dąbrówka” ukazała się właśnie 
antologia wierszy o Ukrainie pod 
wiele mówiącym tytułem „Stokrot-
ki na zgliszczach”. Poetyckie stro-
fy przełożyła na język polski Kali-
na Izabela Zioła.

Jest ona poetką, tłumaczką i dzien-
nikarką od lat związaną z Klubem Li-
terackim „Dąbrówka”. Wydała 20 ksią-
żek poetyckich (w tym osiem w obcych 
językach) i jedną książkę krytycznolite-
racką. Przetłumaczyła na język polski 
20 tomów poezji i antologii. Jej wiersze 
tłumaczono na 23 języki i publikowa-
no  w kraju i za granicą oraz emitowa-
no w radiu oraz telewizji. Uczestniczy-
ła w wielu międzynarodowych festiwa-

lach i konferencjach 
poetyckich. Laureat-
ka licznych nagród li-
terackich krajowych i 
międzynarodowych, w 
tym odznaki honoro-
wej MKiDN „Zasłu-
żony dla Kultury Pol-
skiej” w 2020 roku. 

Członkini Związku Literatów Polskich”  
oraz honorowy członek Związków Pisa-
rzy Armenii, Bułgarii, Chorwacji, Ukra-
iny, Macedonii i Czarnogóry.

Przedstawiamy wiersze twórców z 
różnych krajów, które przetłumaczyła 
na język polski K. I. Zioła.

Iryna Myronenko (Ukraina)
* * *

Noc pachnie wiśniowymi gwiazdami.
Wędrują gdzieś ludzkie i psie głosy.
Świąteczne koszule są zadymione
w miejscach, gdzie spadną gwiazdki rosy.
Wybuchnie ból, smutek i dreszcze.
Woda będzie się modlić 
 o nieśmiertelność ziół.

I coś zadzwoni. Może to znowu 
 zarzynanie
wołu, obok którego spał Bóg.
Rudy Alfonzo Gomez Rivas (Gwa-
temala)  

Ukrainie
XXXVIII   
W te szare dni pełne prochu 
nie kochać jest hasłem. 
XL
Chciałbym, żeby wiatr był przyjaznym
  potworem
i połknął rakiety, 
samoloty terrorystyczne, kule.
To moje życzenie.
Czego więcej może chcieć martwy 
 człowiek? 

Inna Kowalczuk (Ukraina)
* * *
Jak świąteczne fajerwerki
rozsypują się po niebie 
odłamki rozbitej rakiety.

I każda świecąca iskra
to czyjeś uratowane życie...
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Krzyżówka nr 3

BARAN (21.03 - 20.04). Bez to karnawałowe lofrowanie po różnych miganach 
wew kabzie świecą pustki. Trza się więc akuratnie przyłożyć do chapania oraz 
szporania i zorgowania bejmów.
BYK (21.04 - 21.05). Twoja akuratna robota i chapanie za kumpli zostanie 
wreszcie doceniona. Skapną ci awanse, dodatkowe bejmy a może nawet atrak-
cyjna rajza do ciepłych krajów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Na słodkie nygusowanie większych szans na razie 
nie ma. Wew robocie znów się szykują reformy i szporanie a wew domu pora 
myśleć o porzundkach i remontach.   
RAK (22.06 - 22.07). Zamiast cięgiem brzęczeć i borchać się na całki świat, 
lepiej daj se trochę luzu i zabierz bliskich na jaki wygib za miasto abo do jakiego 
marketu i fundnij im słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Dość już tego słodkiego nygusowania, zwłaszcza że be-
bech ci rośnie. Zamiast psioczyć na wszystkich  bierz się do chapania wew robo-
cie i zorgowania bejmów. 
PANNA (23.08 - 22.09). Ostatnie zimowe dni warto wykorzystać  na jaki wypad 
wew góry abo nad morze. Zez takiej rajzy i spotkania nowej wiary mogą wynik-
nąć całkiem fi fne interesy.

WAGA (23.09 - 22.10). Przebłyski wiosny najlepiej powitać na spacerze abo 
jakim wygibie za miasto. Jednak z chapaniem na działce ostrożnie, bo jeszcze 
się oberwiesz i ino zdrowie przenorasz.
SKORPION (23.10 - 22.11). Przed znajomą wiarą wew robocie za wiela się nie 
staluj i po próżnicy nie blubraj.  Za frechownie też se nie poczynaj, bo ino poruty 
narobisz abo i  w kalafę zarobisz. 
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie daj famule włazić se na głowę. Zwłaszcza 
gzubów i kejtra, które cięgiem szuszwolą, poustawiaj jak trza. Porzundek ale zaś 
wew chałupie i całkiej famule być musi.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Od początku roku przykładaj się do akuratne-
go załatwiania wszelkich spraw urzędowych zaprowadzeniu ładu wew swoich 
szpargałach. Porzundek wew kwitach ale zaś musi być. 
WODNIK (21.01 - 20.02).  Zapomnij o karnawałowych balangach oraz ciągłym 
lofrowaniu po famule i znajomkach. Najwyższa pora pomyśleć o zdrowiu, które 
szwankuje i zabraniu się do gimnastykowania. 
RYBY (21.02 - 20.03). Zez większym szwungiem zabieraj się do wprowadzania 
swych pomysłów w życie. Famuła i gwiazdy ci sprzyjają, a na wsparcie starej 
wiary tyż możesz liczyć.

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. 

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

HUMORKI
Gdy Krzysiu wraca z po-

dwórka, mama robi mu wy-
mówki:

- Wyglądasz jak prosię! 
A wiesz przynajmniej, co to 
jest prosię?

- Wiem, dziecko świni.
H H H

- Pomimo inflacji ży-
je się nam lepiej – ogłosił 
premier.

- To fajnie macie – po-
myślał naród.

H H H
Pani od biologii pyta 

Antosia:
- Wymień pięć zwierząt 

żyjących w Afryce.
- Trzy małpy i dwa sło-

nie.
H H H

- Kochanie właśnie by-
łem w szpitalu i lekarz po-
wiedział, że twoja mama 
czuje się lepiej i wkrótce wy-
piszą ją ze szpitala.

- To dziwne, bo mnie 
wczoraj mówił, że jest co-
raz gorzej i niedługo umrze.

- No popatrz, a mi po-
wiedział, bym przygotował 
się na najgorsze.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 3
Piątkowo się rozkręca
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 Po poznańsku

Migana
Wiaruchna zaczę-

ła się rychtować, no bo 
na Chrobrego będzie 
się działo. Ma być mi-
gana dla cołkiej dziel-
nicy. Rychu zez Grze-
chem nie mogum się 

doczekać, ale muszą zachachulić przed swo-
imi istnymi, że wezmą zez sobą okowitę.

Będzie orkiestra, taki znany szczun za-
śpiewa. Zdzichna zaczła wspominać, jak 
poznała Grzecha na miganie w Adrii. Pa-
mięto, jak wtedy miała taki ładny, modra-
kowy cwyterek, a Grzechu niebieskie dzwo-
ny. To były czasy, a zaś potym cięgiem ro-
bota, gzubki przylazły na świat i nawet 
nie było czasu do kintopu łazić. Zdzich-
na szpekła Krychę i zaro zapomniała o 
wspomnieniach.

A ta istno lajsła se nową jupkę i no-
we trzewiki, Zdzichna zdziwiła się, że tak 
bejmami szasto. Ale migana się rozkręciła, 
wiara tańczyła, a najbarzy te młode me-
le i szczuny. Można było se kupić szneke, 
lemoniade, a nawet knebloszki na ciepło. 
Jedno istna tak się wyrychtowała, że sama 
nie mogła siebie poznać. Zdzichna musia-
ła mieć cołki czas Grzecha na ślypiu, żeby 
ino poruty nie było, bo co jakiś czas w kie-
retyny właził, wiadomo po co. Ale miga-
na udała się, wszyćko klapło, a wiaruch-
na wesoło do chaty wracała.

Halina Płoszyńska

Chiński Nowy Rok w „Hetmanie”

Pod znakiem Wodnego Zająca

Jacek Kryg, mistrz feng shui i 
astrologii chińskiej, członek IFSA w 
Singapurze jest od lat fanem kultu-
ry chińskiej. A jednym z jej prze-
jawów  są prognozy astrologiczne. 
W Chinach od 4 tysięcy lat ich sta-
wianiem trudni się mnóstwo osób, 
a Chińczycy są przywiązani do ich 
orzeczeń.

Od lat na podstawie chińskich alma-
nachów astrologicznych J. Kryg przybli-
ża tę wiedzę polskiemu czytelnikowi, pi-
sząc kolejny tom krótkiego podręcznika 
astrologii chińskiej. Wydaje je poznań-
skie Wydawnictwo Halszka. Spotkanie z 
autorem po kilku latach przerwy odbyło 
się na Piątkowie, tym razem w Klubie 
Seniora „Hetman”.

Licznie przybyli czytelnicy nie byli 

zawiedzeni. J. Kryg z pasją opowiadał 
nie tylko o tym, co przepowiadają chiń-
scy mędrcy, ale także o tym, w jaki spo-
sób w Państwie Środka świętuje się na-
dejście Nowego Roku (firmy zawieszają 
działalność nawet na dwa tygodnie), o 
tym że rok liczy różną liczbę dni (obec-
ny nawet 384), nawet miesiące i tygo-
dnie mają różną liczbę dni. Lata Chiń-
czycy liczą od 2637 roku p.n.e., czyli 
obecny rok jest 4720 i nosi nazwę Ro-
ku Wodnego Zająca, a rozpoczął się 22 
stycznia. Oprócz 12 zwierząt chińskiego 
zodiaku (rządzą po kolei latami), co ro-
ku zmienia się żywioł, których jest pięć. 
Tak więc co 60 lat nastają podobne wa-
runki dla świata. Są lata korzystne dla 
zamążpójścia, do urodzenia dziecka (to 
właśnie obecny), do robienia interesów. 
Są także dni korzystne i niekorzystne 
dla różnych aktywności. J. Kryg poda-
rował uczestnikom kalendarzyki rocz-
ne. Kto nie zapomni, powinien z nich 
korzystać. Ponoć Chińczycy korzystają.

Autor omówił też pokrótce prognozy 
dla poszczególnych znaków, co wzbudzi-
ło ogromne zainteresowanie obecnych, 
bo któż by nie chciał wiedzieć, czego 
oczekiwać i jak się zabezpieczać przed 
nieprzyjemnymi zdarzeniami. Mówił też 
o prognozach dla świata. (maja)
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Ferie z atrakcjami 

Wyprawy do term i… meteorytów 

Wśród  propozycji dla dzieci i 
młodzieży na ciekawe spędzenie 
ferii zimowych znalazły się także 

zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne prowadzone w KS „Sobie-
ski Poznań” i Szkole Podsta-
wowej nr 67 na  os. Stefana 
Batorego.

Do dyspozycji około 40 mło-
dych uczestników były sale do 
gier zespołowych, sala z matami 
zapaśniczymi oraz siłownia. W 
programie były także wycieczki 
na Termy Maltańskie oraz do 
rezerwatu Meteoryt Morasko. 

Spotkania w grupie połączone z gra-
mi i zabawami dostarczyły wszystkim 

wiele radości i zachęcały do stałej ak-
tywności fizycznej  

Tekst i fot. - Andrzej Słabęcki 


