Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom
Jesteśmy
razem
już 20 lat

czerwiec 2018
ISSN 1505-4497
Nr 6/275 rok XXI
Bezpłatna

Wesele „Hop z kanapy”
W
klubie
„Korona” powstał zespół teatralny pod nazwą „Hop z kanapy”. Jej członkowie, kontynuując przedstawienie „Kandydatki na żonę”,
postanowili pokazać podczas
zabawy zwyczaje weselne, o
czym piszemy
na str. 4.
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Do zobaczenia w domu.
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W 7 kontynentach i z koziołkami

W słoneczny, kwietniowy dzień seniorzy
z klubu Złoty Liść na
osiedlu Władysława Łokietka odwiedzili Palmiarnię
Poznańską.
W pełni zrelaksowani oglądali różnorodne gatunki ryb i roślin,
podziwiali także żywe
egzotyczne motyle. Na
zakończenie wycieczki
udali się do klimatycz-

nej kawiarni „7 Kontynentów”.
Pod koniec miesiąca
natomiast wybrali się do
mieszczącego się na Starym Rynku Rogalowego Muzeum Poznania. W sympatycznej i kameralnej atmosferze, w zabytkowej
kamienicy, wysłuchali legendy o powstaniu rogali
świętomarcińskich i wzięli udział w ich przygoto-

waniu. Mieli także okazję
do przypomnienia sobie i
poznania wielu określeń z
gwary poznańskiej. W samo południe skorzystali z
wyjątkowej okazji obejrzenia poznańskich koziołków
z okien przepięknej kamienicy. Klubowe wyjście zakończyli spacerem po Starym Rynku oraz wspólnymi rozmowami przy kawie.
Małgosia Pilch
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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

Coraz więcej
aktualnych
informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

INFORMACJE
I KOMUNIKATY

POZNAŃSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

zaprasza na

KORTY TENISOWE
(os. Jana III Sobieskiego)

od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 20
w soboty i niedziele w godz. 9 – 20
KOSZT: 1 GODZ. - 12 zł

UWAGA: Wejścia na kort tylko w obuwiu
tenisowym po uprzednim zgłoszeniu się
w pawilonie obsługi kortu.

TELEFON KONTAKTOWY:
609 555 024

na www.psm.poznan.pl

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os. Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

Sklep Rybny

DORSZ
Rafał Naglik
www.rybny-dorsz.pl

tel. 690-375 9
915

Realizujemy również zamówienia telefoniczne

RYBY ŚWIEŻE PROSTO Z KUTRA
DUŻA GAMA RYB WĘDZONYCH TRADYCYJNIE
Poznań, os. Bolesława Chrobrego,
ul. Gieburowskiego box 23

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

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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Happening nawiązujący
do przedstawienia

Hop z kanapy – to nazwa grupy teatralnej utworzonej przez seniorów z klubu „Korona” na osiedlu
Bolesława Śmiałego. Wystawiła ona niedawno sztukę „Kandydatki na żonę”. Główni bohaterowie 16
maja przygotowali kolejną niespodziankę – wesele.

Dni Piątkowa
z atrakcjami
Zespół muzyczny „Loka”, kabaret Marcina Dańca i wielu innych wykonawców wystąpi podczas wielkiego koncertu z okazji tegorocznych Dni Piątkowa,
który tradycyjnie zostanie
zorganizowany na os. Jana
III Sobieskiego w sobotę 23
czerwca.
Przygotowania do imKomornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Poznań – Stare Miasto
w Poznaniu
Damian Mucha
Kancelaria Komornicza,
ul. Ratajczaka 26/3
tel. 61 85 88 980

prezy, cieszącej się wielką popularnością nie tylko
wśród mieszkańców Piątkowa, są już w toku. W programie obok występów uznanych gwiazd przewidziano
wiele atrakcji, m. in. konkurs wiedzy o Piątkowie
z cennymi nagrodami dla
uczestników, a na finał –
pokaz sztucznych ogni. (i)
Poznań, 30. 4. 2018 r.

Km 3645/16 i inne

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań
Stare Miasto w Poznaniu, Damian Mucha Kancelaria
Komornicza w Poznaniu, zawiadamia na podstawie art.
953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 czerwca o godz. 12 w Sali nr 148 Sądu Rejonowego Poznań
Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 42 położonego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 8, znajdującego się w zasobach Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych posiada założoną księgę wieczystą nr PO1P/00248680/4.
Lokal mieszkalny jest położony na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego jedenastokondygnacyjnego, lokal o powierzchni użytkowej 70,8 m kw. składa się
z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Ponadto lokal posiada dwa balkony. Do lokalu przynależy komórka lokatorska znajdująca się na tej samej kondygnacji co lokal mieszkalny.
Lokal stanowi własność dłużnika: Maciej Pawlicki.

Podczas jednej z dwóch
odbywających się każdego
miesiąca imprez tanecznych
dla członków klubu główni
bohaterowie sztuki, czyli
Róża i Wiktor, zaproponowali przedstawienie „własnego” wesela.
Zarówno aktorzy, jak i
zaproszeni goście bawili się
doskonale. Podczas „wesela” można było zobaczyć

wszystkie atrybuty wesel,
czyli zrękowiny, marsz Mendelsona, taniec młodej pary
i oczepiny. Państwo młodzi
wystąpili w oryginalnych
weselnych strojach. A członkowie grupy teatralnej upiekli dla wszystkich obecnych
ciasta. Didżej, który prowadził imprezę, stwierdził na
koniec, że chyli czoła przed
seniorami. (big)

Suma oszacowania nieruchomości : 330.000 zł.
Cena wywołania nieruchomości: 247.500 zł.
Wysokość rękojmi: 33.000 zł.
Rękojmię można złożyć w następujący sposób:
- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,
- na rachunek bankowy komornika nr 72 1020 4027
0000 1902 0290 3649 (PKO BP SA I/O Poznań), w taki
sposób, by uznanie rachunku nastąpiło najpóźniej w dniu
poprzedzającym licytację.
Nieruchomość można codziennie oglądać w ciągu dwóch
tygodni przed terminem licytacji oraz akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań
– Stare Miasto w Poznaniu w II Wydziale Cywilnym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
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Wyprawy z KOiR

Na szczyty wież

Mieszkańcy piątkowskich osiedli widzą je na
co dzień. Górujące nad
blokami wieże radiowo-telewizyjne są symbolem
Piątkowa i wyzwaniem dla
podróżników.
Pierwsza z nich, betono-

wa o wysokości 76 m, powstała w 1963 r. pośród
szczerych pól. Pierwsze spółdzielcze budynki wzniesiono
bowiem na tym terenie kilkanaście lat później. Drugą
o wysokości 128 m zbudowano w 1993 r.

Z urządzeń zamontowanych na wieżach nadawane
są programy radiowo-telewizyjne. Roztacza się z nich
także wspaniały widok nie
tylko na piątkowskie osiedla,
ale także kampus uniwersytecki i poligon w Biedrusku.
Podziwiać go będą uczestnicy
majowej wyprawy Klubu Odkrywców i Reporterów. Dla
nich będzie to forma nagrody za aktywny udział w różnych przedsięwzięciach klubu popularyzujących wiedzę
o Piątkowie. Należą do nich
m.in. próby gromadzenia fotografii sprzed lat dokumentujących początki spółdzielczych osiedli mieszkaniowych
na Piątkowie. Młodzi redaktorzy starają się także dotrzeć

do ludzi pamiętających tamte pionierskie czasy. Efekty
ich reporterskich poczynań a
także przemyślenia o współczesnym życiu w szkole i na
osiedlach zaprezentowane zostaną w następnym wydaniu
„Echa Piątkowa”.
Natomiast na progu lata
Klub Odkrywców i Reporterów zaprasza wszystkich miłośników przygód i podróży
na kolejne spotkanie z poznańskimi podróżnikami ze
Stowarzyszenia „Na Szage”,
którzy poprowadzą nas w najgorętsze regiony świata. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na
os. Bolesława Chrobrego. (i)

XX Rodzinny rajd do Biedruska

Rowerowy zawrót głowy
Rower bije rekordy popularności. Na dwa kółka poznaniacy przesiadają się coraz chętniej.
Duży udział w promowaniu kolarstwa ma również piątkowski cyklista
Zdzisław Obiegała, który wraz z kolegami z Towarzystwa Krzewienia Rodzinnej Turystyki Rowerowej „Bicykl”
od lat organizuje rajd rowerowy z Piątkowa do Biedruska. Tegoroczny, dwudziesty już rajd odbędzie się w niedzielę 24 czerwca. Do udziału we wspólnej
wyprawie nad Wartę oraz przez piękne tereny poligonu zapraszają całe rodziny organizatorzy rajdu wraz z Klubem Odkrywców i Reporterów.
Rosnącą popularność dwóch kółek
widać gołym okiem na poznańskich ulicach i ścieżkach rowerowych, których
jednak ciągle jest za mało. Potwierdzają ją także wyniki wypożyczeń poznańskiego roweru miejskiego. Przez miesiąc
zanotowano ich ponad ćwierć miliona.
Gęstnieje też sieć stacji, na których można wypożyczyć jednoślady. Jest ich już
w Poznaniu 112, w tym kilka na Piątkowie. Miejski rower cieszy się uznaniem,
bo stanowi wygodne uzupełnienie miejskiej komunikacji do przemieszczania
się po mieście na niedługich trasach.
Jednak prawdziwą przyjemność podróżowania miłośnicy kolarstwa poczują
dopiero wyruszając własnym rowerem.
Ale jakim? To pytanie zadaje sobie wiele osób zamierzających wsiąść
na siodełko i zakręcić pedałami. - Wybierając rower dla siebie, każdy powinien wiedzieć, jak chce z niego korzystać. Czy będzie jeździł tylko po miej-

skich ulicach, czy też chce nim pokonywać góry i lasy. Jeśli się wie do czego
ma służyć rower, wtedy łatwo wybrać
odpowiedni model i dostosować go do
oczekiwań. Dlatego najważniejsza jest
rozmowa i ustalenie, w jaki sposób będzie rower wykorzystywany – mówi Z.
Obiegała, który od wielu lat prowadzi
salon rowerowy „Bicykl” na os. Jana
III Sobieskiego i niejednego piechura
zaraził bakcylem kolarstwa.
Producenci oferują obecnie wiele
najróżniejszych modeli, od składaków
po wyścigowe limuzyny. Wiele z nich
można w „Bicyklu” obejrzeć, wypróbować i porozmawiać o ich zaletach oraz
wadach. Moda na rowery MTB z grubymi oponami do jazdy w ciężkim terenie nieco przemija, ale nadal mają
one wielu zaprzysięgłych miłośników
lubiących szusować nimi po górach i
karkołomnych zboczach. Popularnością
cieszą się rowery miejskie zapewniające komfort jazdy oraz trekkingowe starające się łączyć sportową sylwetkę z
wygodą. Przeznaczone są one do jazdy
po niezbyt trudnym terenie. Świetnie
nadają się na nieodległe wyprawy za
miasto, gdyż wyposażone są w osprzęt
ułatwiający podróżowanie. Podobne do
nich są rowery typu crossway, lekkie,
na kolach o średnicy 28 cali, pozbawione osprzętu a przeznaczone do nieco
dalszych i trudniejszych wypraw.
Przebojem ostatnich lat są rowery
elektryczne wyposażone w silniki wspomagające wysiłek rowerzystów. Podstawowe modele posiadają kilka trybów
wspomagania i prowadzący decyduje,

z którego chce skorzystać. Znaczenie
ma wytrzymałość akumulatorów oraz
sprawność silników. – Jazda takimi
rowerami to prawdziwa przyjemność,
zwłaszcza dla osób o słabszej kondycji,
które dopiero zdobywają kolarskie doświadczenia. Elektryczne silniki są dla
nich wsparciem podczas jazdy w trudnych warunkach, pod górę czy pod wiatr
– mówi Z. Obiegała. Oferta rowerów
elektrycznych jest coraz szersza i zainteresowani mają z czego wybierać. „Bicykl” oferuje także montowanie sprawdzonych zestawów elektrycznych na indywidualne życzenie posiadaczy rowerów. Z takim dedykowanym wspomaganiem można wygodnie wyruszać na
najdalsze wyprawy.
Dla komfortu rowerowego podróżowania istotne znaczenie ma dostosowanie wymiarów pojazdu do wzrostu i
postawy użytkownika. Ramy i koła wytwarzane są w różnych rozmiarach i należy wybrać optymalne dla danej osoby. Także siodełka mają różne kształty i trzeba je dopasować do kształtów
anatomicznych. Najłatwiej i najpewniej
zrobić to wszystko w specjalistycznym
punkcie. Trzeba pamiętać, że tylko dobrze dopasowany rower zapewni przyjemność z jazdy i zachęci do kolejnych
kolarskich wypraw.
W tym także na XX Rodzinny
Rajd rowerowy do Biedruska. Tradycyjnie wystartuje on w niedzielne przedpołudnie 24 czerwca z pętli na os. Jana III Sobieskiego, a
na trasie i mecie czeka uczestników
sporo niespodzianek i atrakcji. (i)
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Medale w Piotrkowie Trybunalskim
Pierwsze miejsce drużynowo w młodzikach i młodzieżowcach, 12 zdobytych
medali – to dorobek „Sobieskiego Poznań” na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS. Odbyły się one w
dniach 27-29 kwietnia w
Piotrkowie Trybunalskim.
Złote medale zdobyli Kamil Pieniak, Krzysztof Szu-

kała, Mateusz Ułasewicz
i Dawid Dryja. Srebrne:
Hubert Wysoczański, Dominik Waśkowicz, Michał
Parsadanaszwili, Tadeusz
Werner i Paweł Jarczyński, a brązowe: Sebastian
Warchoł, Alan Czyżewski i
Oskar Czyżewski.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki

Pierwsze miejsce Mateusz Ułasewicz

Drużyna KS Sobieski

Krzysztof Szukała także zajął pierwsze miejsce

Do Moskwy po doświadczenie
To było kolejne zaproszenie, na które odpowiedzieli zapaśnicy KS Sobieski Poznań. Odbywający się
21 i 22 kwietnia w Moskwie
Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy Alfa to spotkanie młodych adeptów zapasów, w którym uczestniczyło 300 zawodników z
15 krajów, w tym 3 zawodników z Piątkowa: Łukasz
Dziunikowski, Hubert Wysoczański i Kamil Pieniak.
W tym zacnym gronie
piąte miejsce wywalczył
Kamil Pieniak (kat. 55 kg),
a siódme miejsce zajął Hu-

Europejskie medale Ady
Bardzo udanie zakończył się wyjazd naszej zawodniczki Ady Adaszek na Mistrzostwa Europy w
Sumo 2018.
Ada wróciła z Płowdiw czyły się też starty w rozw Bułgarii z trzema meda- grywkach drużynowych. Relami. W swej kategorii wa- prezentacja Polski w skłagowej (80 kg) zajęła trzecie dzie z naszą zawodniczką
miejsce, przegrywając tyl- wywalczyła złoty medal w
ko jedną walkę w półfinale kategorii open U21, a Ada
i pewnie pokonując swoją pewnie wygrała wszystkie
koleżankę z Rosji w walce swoje walki.
Andrzej Słabęcki
o brązowy medal.
Fot. – KS Sobieski Poznań
Dużym sukcesem zakoń-

bert Wysoczański (kat 50
kg). Mimo odległości wyjazd był sporym doświadczeniem sportowym dla zawodników i wymiana sportowa będzie kontynuowana.

Już we wrześniu na Memoriale Józefa Moczyńskiego
gościć będziemy na Piątkowie zawodników z Moskwy.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Antoni Obrycki
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Smog pod kontrolą czujników
Smog unoszący się
nad Polską, a szczególnie
w mediach, straszy coraz bardziej. Mieszkańcy
Piątkowa mogą na bieżąco sprawdzać jak bardzo
jest on groźny, monitorując jakość powietrza. Dane z czujników zainstalowanych na pawilonach
na osiedlach Bolesława
Chrobrego i Władysława
Łokietka są bowiem prezentowane na stronie internetowej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tegoroczny raport Światowej Organizacji Zdrowia
nie pozostawia złudzeń.
Wśród 50 miast europejskich z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż

36 znajduje się w Polsce.
Dominują miejscowości na
południu kraju. W tym niechlubnym rankingu rywalizują one o palmę pierwszeństwa z miastami bułgarskimi.
Raport WHO bierze
pod uwagę poziom pyłu
zawieszonego PM 2.5. Jego wysokie stężenie powoduje wzrost liczby zgonów
z powodu chorób układu
oddechowego i krążenia
oraz wzrost ryzyka nagłych
przypadków wymagających
hospitalizacji – wyjaśnia
Wiesław Rygielski, koordynator zawiązanej niedawno
w Poznaniu Koalicji Antysmogowej „Bye, bye smog”.
Stara się ona problemami zagrożeń wynikających

ze skażenia powietrza zainteresować władze samorządowe oraz wszystkich
mieszkańców. To oni, użytkując niesprawne instalacje grzewcze oraz jeżdżąc
samochodami, mają znaczny udział w powstawaniu
smogu.
Jego głównymi źródłami
w miastach wielkości Poznania są bowiem tradycyjne
piece węglowe oraz silniki
spalinowe w pojazdach –
uważa W. Rygielski. Dlatego walka ze smogiem wymaga zaangażowania samych
mieszkańców oraz kompleksowych działań władz. Są
one podejmowane. Należą
do nich m.in. rozbudowa sieci czujników jakości powietrza, wprowadzanie nowo-

czesnych i energooszczędnych rozwiązań grzewczych
czy promowanie transportu elektrycznego. Jednak
w obliczu narastającego zagrożenia smogiem są to
działania niewystarczające,
tym bardziej że na ich
wymierne efekty trzeba poczekać.
Tymczasem
eksperci
WHO szacują, że rocznie z
powodu smogu przedwcześnie umiera w Polsce ponad 47 tysięcy osób. Natomiast, jak wskazują działacze Koalicji Antysmogowej,
z badań polskich naukowców oraz analiz porównawczych wynika, że przedwcześnie z jego powodu umiera
około 700 mieszkańców Poznania. (i)

Otwarcie sezonu u wędkarzy z „Chrobrego”

14 kwietnia odbyły się
pierwsze w tym roku towarzyskie zawody wędkarskie. Nad zalewem
Radzyny Duże stawiło
się 37 wędkarzy, w tym
jedna wędkarka.
Było ciepło, słonecznie,
nie padało, tylko dość mocno
wiało. Ryby chętnie dawały
się kusić na przynęty wędkarzy (łowiliśmy metodą spławikowo-gruntową, na dwie
wędki). Dominowały płotki
i leszcze, ale zdarzały się
również krąpie, wzdręgi czy
okonie. Wszystkie złowione
ryby, po zważeniu trafiły z
powrotem do wody. Największą rybą zawodów okazał
się leszcz – 41 cm, a szczęśliwym łowcą był Tadeusz
Nawrot.
Zawody rozgrywane były zgodnie z nowym Regulaminem współzawodnictwa

o tytuł „Wędkarza Roku”, a
więc z podziałem stawki zawodników na sektory. I to
w sektorach (trzech) rozgrywała się walka o zwycięstwo. Po czterogodzinnych
łowach – od 9 do 13 – wyniki przedstawiały się następująco:
W sektorze A pierwsze
miejsce zajęła Danuta Maik,
drugie Zbigniew Jędrys, a
trzecie Bogdan Gmerek. W
sektorze B najlepszy okazał
się Mirosław Foint, drugi –
Jakub Balcerek, a trzeci Ryszard Styperek. W sektorze
C wygrał Maciej Lenarczyk,
drugi był Marcin Ruciński,
a trzeci – Bartek Dojas.
Prezes koła ogłosił wyniki zawodów i wręczył zwycięzcom sektorów, a także łowcy największej ryby
zawodów, puchary. Potem
nastąpiła część konsump-

cyjna, w której to gospodarz koła, Mateusz Galas,
testował nowego gazowego
grilla, opiekając kiełbaski,
a córka prezesa serwowała
wyśmienitą sałatkę. Natomiast skarbnik, kolega Gie-

niu, przygotował wiaderko
smalcu, który miał takie
powodzenie, że nie wszyscy
zdążyli go popróbować.
Zbigniew Jędrys
Foto – Eugeniusz Szaj
i Ryszard Styperek
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KALENDARIUM PSM
4 czerwca - dyżur członków Rady Nadzorczej
5 czerwca - Komisja Rewizyjna
7 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa
12 czerwca - Komisja ds. aktów prawnych
21 czerwca - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Dyskusja nad brzmieniem paragrafu 143

10 maja odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie
projektu
zmian Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z
ustawą z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, która

weszła w życie 9 września 2017 r.
Zmianami od wielu miesięcy zajmowała się specjalna komisja Rady Nadzorczej
ds. aktów prawnych. Wyniki tych prac (po weryfikacji
prawnej) będą przedstawione spółdzielcom do głosowania podczas zbliżającego
się Walnego Zgromadzenia.
Oprócz zmian wynikających ze zmiany prawa, poszczególni członkowie komisji zgłaszali też inne propozycje zmian niektórych zapisów Statutu. Zmniejszo-

na zostanie np. liczba członków rad osiedli. Zmiany, jeśli zostaną przegłosowane,
wejdą jednak w życie dopiero po zatwierdzeniu Statutu
przez sąd, czyli tegoroczne
wybory odbędą się według
dotychczasowych zasad.
Dyskusję wzbudziła propozycja zmiany paragrafu
143 mówiącego o podziale nadwyżki bilansowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Młochowski, zaproponował zapis,
by szczegóły zasady jej podziału określała Rada Nad-

zorcza w stosownym regulaminie. Radcowie prawni
zauważyli, że Rada Nadzorcza nie ma takich uprawnień, by podejmować decyzje. Kilku członków Rady,
w tym przewodniczący Komisji ds. aktów prawnych,
stwierdziło, że nie ma też
potrzeby, by zapisywać, żeby co najmniej 5 procent
nadwyżki przeznaczać na
zwiększenie funduszu zasobowego i co najmniej 5
proc. na działalność społeczno-wychowawczą i sportowo-rekreacyjną prowadzoną przez Spółdzielnię.
Prezes Krzysztof Winiarz zauważył, że dyskusja
toczy się na temat podziału
zysków, ale jak wtedy dzielić
koszty? Teraz koszty działalności gospodarczej ponoszą
osiedla. Gdyby rozliczanie
odbywało się na poziomie
Spółdzielni, to przewróciłoby to cały system rozliczania osiedli.
Ostatecznie większość
członków Rady zdecydowała o pozostawieniu paragrafu 143 w dotychczasowym
brzmieniu, usuwając tylko
punkt dotyczący funduszu
zasobowego. Ta propozycja
zapisu zostanie przedstawiona na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu w bieżącym roku. (big)
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Terminarz zebrań poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia
Poszczególne części Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędą się w
następujących terminach:
• dla członków mieszkających na os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo 11 czerwca 2018 r., godz.
17, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” na osiedlu Jana
III Sobieskiego 22
• dla członków mieszkających na os. Bolesława Chrobrego
i ul. Grobla 11-13 13 czerwca 2018 r., godz. 17, miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego
• dla członków mieszkających na os. Władysława Łokietka

15 czerwca 2018 r., godz. 17, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na osiedlu Władysława Łokietka
• dla członków mieszkających na os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz członków oczekujących 18
czerwca 2018 r., godz.17, miejsce: Piątkowskie Centrum
Kultury „Dąbrówka” na osiedlu Bolesława Chrobrego 120
• dla członków mieszkających na os. Bolesława Śmiałego,
19 czerwca 2018 r., godz. 17, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego
• dla członków mieszkających na os. Stefana Batorego 20
czerwca 2018 r., godz. 17, miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 67 na osiedlu Stefana Batorego 101

OGŁOSZENIE
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z § 110 w związku z § 109 Statutu
Spółdzielni i uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej PSM z dnia 27 marca 2008 r. Walne Zgromadzenie jest
podzielone na części i odbędzie się w terminie od 11 do 20 czerwca 2018 roku.
Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
Procedura wyborcza:
a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do rady osiedla (Uwaga: punkt nie dotyczy części Walnego
Zgromadzenia os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa),
b) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom Spółdzielni.
5 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz informacja kierownika administracji z działalności w
2017 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2017 rok.
7. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 5-7.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r., zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 r. oraz udzielenia
absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od
1.7.2018 r. do 30.6.2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.
12. Składanie kart do głosowania do urny wyborczej (Uwaga: punkt nie dotyczy części Walnego Zgromadzenia os.
Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków rad osiedli (Uwaga: punkt nie
dotyczy części Walnego Zgromadzenia os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa).
16. Informacja Komisji Wnioskowej.
17. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 117 i w administracjach osiedli zgodnie
z § 110 Statutu Spółdzielni, tj. od 21.5.2018 r., oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.poznan.pl (po zalogowaniu
się do informacji czynszowej). W związku z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory rady osiedla
– grupa członków Spółdzielni z tego osiedla w liczbie nie mniejszej niż 15 osób ma prawo zgłoszenia kandydata na członka
do rady osiedla. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na piśmie w terminie nie krótszym niż 15 dni przez terminem I części
Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do 28.5.2018 r., w administracjach osiedli lub siedzibie Zarządu PSM, pok. 48, os.
Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres jego lokalu oraz imiona
i nazwiska członków Spółdzielni zgłaszających kandydaturę i ich podpisy. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierającą
oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka rady osiedla Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata.
Ankieta dostępna w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej PSM.
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i dowód tożsamości.
Przewidywany termin Kolegium Walnego Zgromadzenia 27.6.2018 r., godz. 17.
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I Turniej w Mocowaniu dla Dzieci
We wtorek, 15 maja,
dzieci uczestniczące w projekcie Maluchy na Matach,
wspieranym przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Radę Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki wzięły udział w mini
turnieju – Mocowanie dla
Dzieci.
Na starcie stawiło się
35 zawodniczek i zawodników, którzy zostali podzieleni na grupy wiekowe i wagowe. Każdy z uczestników
dostał dyplom i pamiątkowy medal, a na koniec były
lody. W ciągu roku odbędą
się jeszcze trzy takie turnieje, które wyłonią najlepszego zapaśnika i najlepszą zapaśniczkę.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Ewelina Jaśkowiak

Kryminały non-fiction i moda retro w Poznaniu

Zdecydowana większość
odwiedzających
nas osób sięga po beletrystykę, przy czym
szczególnym powodzeniem cieszą się kryminały. Tym razem chcemy jednak zwrócić uwagę czytelników na literaturę faktu. W ostatnich
miesiącach ukazało się
bowiem kilka interesujących pozycji, które pochłania się jednym tchem
niczym najbardziej wciągające thrillery.
Jedną z nich jest Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej Cezarego Łazarewicza. Autor uhonorowanego
w zeszłym roku nagrodą Nike za reportaż o zabójstwie
Przemyka tym razem sięga do najsłynniejszego procesu przedwojennej Polski.
W drobiazgowy, ale przejrzysty sposób odtwarza zawiłości śledztwa w sprawie
morderstwa 17-letniej Lusi
oraz towarzyszące mu emocje. Dla jednych Gorgonowa
była potworem, dla innych
ofiarą fałszywych oskarżeń,
ale nikogo jej proces nie pozostawiał obojętnym. Autor

nie poprzestaje na opisie sądowej batalii – usiłuje także ustalić losy Gorgonowej
po wyjściu z więzienia i odnajduje jej córki, na których
życie ta sprawa do dziś wywiera wpływ.
Lekturą nie mniej trzymającą w napięciu są Zbrodnie prawie doskonałe Izy Mi-

chalewicz. Jest to zbiór reportaży o sprawach kryminalnych z Archiwum X polskiej policji. O wielu tych
zbrodniach było głośno w
mediach, ale celem autorki
nie jest szukanie sensacji.
Zamiast tego wnikliwie studiuje akta, stara się wniknąć w psychikę mordercy i

rozmawia z rodzinami ofiar.
Publikacja jest także wyrazem podziwu dla policjantów, których dociekliwość i
żmudna praca doprowadziły
do wykrycia sprawców, którzy długo uchodzili za nieuchwytnych.
Dla odpoczynku od tej
mrocznej tematyki proponujemy wycieczkę do dziewiętnastowiecznego Poznania celem podpatrzenia, jak
dawniej ubierali się jego
mieszkańcy. Naszym wehikułem czasu będzie książka Ach, ten gorset Karoliny
Tomczyk-Kozioł i Agnieszki Urbańskiej (na co dzień
pracujących w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Raczyńskich). Znajdziemy w
niej fachowy przegląd ówczesnej garderoby od bielizny
po kapelusze, dowiemy się,
gdzie zaopatrywano się w
eleganckie stroje i gdzie się
w nich pokazywano. Wszystko to okraszone cytatami z
epoki i bogatym materiałem
ilustracyjnym, pochodzącym
głównie ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Nadziei nam trzeba...
W ostatnim turnieju „O
pierścień Dąbrówki” jury
wyróżniło wiersz Brygidy
Mielcarek za tematykę regionalną, poznańską. To
tekst nietypowy dla poetki, którą zajmują przede
wszystkim nieograniczone
przestrzenie, kosmiczne
wizje.
W „Szczelinach czasu” jest
piątym tomikiem pisarki. Poprzednie to „Alegorie zmysłów”, „Ponad Ziemią”, „Ziemiokrąg”, „Przestrzenie myśli”. Wiersze publikowała w prasie literackiej, almanachach,
antologiach. Także w kwartalniku – „Okolice Poetów”,
„Akancie”, „Protokole Kulturalnym”. Brygida Mielcarek jest
absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Uprawia malarstwo, haft artystyczny, rękodzieło artystyczne. Należy do najwierniejszych członków Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Chętnie rysuje, maluje (ikonki). Reprodukcje tych prac znajdziemy między kartkami jej książek. Ale
przede wszystkim nasza autorka chce wierzyć w pióro. Jej
twórczość ma często charakter religijny, modlitewny.
Zawsze
W pobliżu bądź
Chcę słyszeć – wierzyć
Bądź pomocny
gdy wędruję przez czas
po wiecznej nagrody blask
Bądź łaskawy wyrozumiały
pełen nadziei wiecznej
gdy osaczy zwątpienia
bezdrożny brzeg
Poznańska pisarka Teresa Januchta tak rozumie tę
twórczość: „Autorka to jakby medium pomiędzy tymi światami, które stwierdza, że Stwórca patrzy na ziemię (…) patrzy na ludzką bezsilność (…) chciałby zawrzeć pakt (porozumienie dusz) przylgnąć do człowieka... lecz świadomie
wybiera milczenie. Zadaniem człowieka jest poszukiwanie
drogi przez poznanie, podziw i opis Jego dzieł na różne
sposoby. Stąd w książce wiersze z pogranicza różnych dziedzin: muzyki, malarstwa i sztuki słowa”.
Pięknym aktem samoświadomości poetki jest wiersz pt.
„Pamięć”. Motyw ognia jak wyjęty z opowieści o Prometeuszu zwraca naszą pamięć ku wielkim bohaterom, wieszczom... Ale i dalej, szerzej: każdy z nas otrzymał przy narodzinach ów symboliczny płomień... I pytanie, co z nim zrobił?

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE
CENTRUM KULTURY
5 VI 2018, godz. 18 (wtorek) Prezentacja książki Edyty
Kulczak pt. „www.john”. Alicja Kubiak opowie o liberaturze.
Spotkanie poprowadzą Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
19 VI 2018, godz. 18 (wtorek) Czytamy Mistrza – Zbigniew
Herbert. Warsztaty literackie (grafika tekstu, litera,
interpunkcja). Prosimy o utwory własne, autorskie – ksero.
Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120.
Prowadzi Jerzy Grupiński

Ogień był we mnie
czy go wykradłam
może otrzymałam – nie wiem
Piękny czas rósł jak pochodnia
płonął jasno – znaczył śladami głębię
Myśl nadal kształt nadaje
zapisana w labiryntach pamięci
Ale oddajmy głos autorce. Jak ona widzi te teksty? Jakiej relacji oczekuje z czytelnikami? Oto jej słowa:
„Zawsze chodzi o tę samą myśl, tyle że wyrażoną inaczej, aby czytający zamykając książkę był przekonany, że
w sposób sugestywny przedstawione utwory są pokrzepiające, pełne dobrych myśli, słów, uczuć, a oglądanie rzeczywistości świata zmysłami zdaje się lepiej współbrzmieć z
obecnym człowiekiem.
Przebywanie z moją poezją może być odświeżającą podróżą dla czytającego, który ma poczucie uczestniczenia
w tajemnicy. Pozostając w bliskości z człowiekiem, wyczuwam jego stan ducha, bo poezja przemawia swoim głosem
i żyje własnym życiem, jak myśl jest zawsze przed słowem
– zmusza do refleksji i zachęca do przemyśleń”.
Ale tylko On – Jedyny, Mistrz może spełnić ludzkie oczekiwania, stąd i wołanie w późniejszym wierszu o Nadzieję.
Kartę tajemnicy
chętnie użycza
Niesie chleb codzienny
mannę wzruszenia i wiarę w słowa
Modli się w ciszy
Credo wypowiada
WIECZYSTY MISTRZU!
Miłości nam trzeba
jak ognia – który oczyszcza
Nadziei nam trzeba – nie Apokalipsy
Czasu – byśmy mogli się w nim
zakotwiczyć
Jerzy Grupiński

Dla dzieci Heksa
na hulajnodze
Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza dorosłych i
dzieci do udziału w wydarzeniach przygotowanych w ramach Poznańskich Dni Rodziny.
19 maja odbył się spacer w poszukiwaniu Skarbów
Starego Miasta. A 2 czerwca w godz. 11-12 w Salonie Posnania przy ul. Ratajczaka 44 odbędzie się spotkanie pt.
„Heksa na hulajnodze”.
Spotkanie zaplanowano dla rodzin z dziećmi w wieku
5-7 lat. Podczas warsztatów, opracowanych na podstawie
książki Rafała Rosoła „Heksa na hulajpecie”, dzieci za pomocą zagadek, rebusów i prostych fraszek zapoznają się z
podstawowymi wyrazami gwary poznańskiej. Główną postacią, która będzie pomagać dzieciom zrozumieć język poznaniaków, będzie Heksa – czyli czarownica.
Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy: salon@wm.poznan.pl, tel. 61 854 07 54.
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Prosto z miasta

Kraina płynąca czekoladą
Po kilku latach dobrych
zmian Wielkopolska stała się
wreszcie krainą czekoladą płynącą. Wyciek z rozbitego TIR-a
słodkiego smakołyku na podpoznańskiej autostradzie został zauważony na całym świecie. Podobne równie wielkie zainteresowanie wzbudziło jedynie wykrycie przed kilku laty w poznańskim zoo słonia homoseksualisty. Aż strach to przyznać, ale
tylko dzięki takim dziwom natury jesteśmy jeszcze zauważani
na świecie. Na co dzień o naszym regionie i jego dokonaniach
mało kto słyszał. Nieuchronnie
Poznaniowi zagraża degradacja
do niższej ligi. Aspiracje wciąż
jeszcze mamy spore, jednak możliwości i przede wszystkim umiejętności chyba już nie te. Po prostu miasto i jego włodarze nie
mają pomysłu na siebie.
HHH
Poprzednie ekipy, cokolwiek
o nich powiedzieć, próbowały
jeszcze wykrzesać nowego poznańskiego ducha. Były trochę
irracjonalne pomysły na organizację igrzysk olimpijskich czy
budowę kolejki napowietrznej –
fujibany. Przyjęto także i władowano spore pieniądze w realizację jednolitego programu
promocyjnego, którego symbola-

mi były hasło „know how” oraz
niebieska gwiazdka. Slogan reklamowy już odszczekano, ale
gwiazdka nadal jeszcze straszy
i dziwi, bo przecież nie zachęca
do poznawania Poznania. Jedną z pierwszych zapowiedzi nowego prezydenta Poznania, którego kadencja chyli się obecnie
ku końcowi, było odstąpienie od
nietrafionego programu promocyjnego. Chociaż z niego zrezygnowano, to nadal trwa on siłą rozpędu, bo nic nowego w
zamian nie zaproponowano.
Wyrosłe z politycznych sympatii
obecnych włodarzy hasło „Wolne miasto Poznań” bardziej kojarzy się z wolnym przejazdem
jego ulicami niż z rzeczywistymi
swobodami.
HHH
Niegdyś Poznań mógł się
jeszcze promować poprzez związane z nim firmy i instytucje.
Międzynarodowe Targi Poznańskie to była jakaś marka i gdy
się odbywały w czerwcu, to miasto przemieniało się niemal w
metropolię. Obecnie Targi stały się prawdziwie poznańskie,
bo miasto przejęło je w całości,
i… zajęły się administrowaniem
ulicznymi reklamami, remontem
„Areny” oraz organizowaniem
dziesiątek pomniejszych imprez,

których nikt poza nielicznymi
uczestnikami nie zauważa. MTP
– wizytówka gospodarnego Poznania – idzie w ślady innych
jego upadłych symboli „Cegielskiego” czy „Okrąglaka”, o których dawnej wielkości mało kto
już pamięta.
HHH
Nawet hołubiony przez kibolską wiarę oraz władze miasta
„Lech” zawodzi. Piłkarska lokomotywa miała uczynić Poznań
sławnym. Miał zawojować polską ligę i bić się o europejskie
puchary. Tymczasem to „kolejorza” biją i to nawet w Kielcach
czy Niecieczy. Na początku piłkarskiego sezonu słyszymy głośne zapowiedzi, że w tym roku
to już na pewno „Lech” idzie „na
majstra”, a potem kończy się na
niczym. Okazuje się, że łatwiej
zbudować stadion niż prawdziwą piłkarską potęgę. Zresztą w
innych dyscyplinach sportowych
też o sukcesy trudno. Najłatwiej
o nie w sportach peryferyjnych,
jak hokej na trawie czy wioślarstwo. Jednak i w nich konkurencja rośnie i prymat w nich
Poznania coraz bardziej zagrożony. Na sporcie, przy braku hali
z prawdziwego zdarzenia i stadionie zbudowanym z nie lada

kłopotami, promocyjnych kokosów miasto nie zrobi.
HHH
Mijają dekady od ustrojowego przełomu, a odkrywczych pomysłów na Poznań XXI wieku
wciąż nie widać. Trudno też posądzać zgłaszających się już kandydatów na prezydenta by mieli takowe w zanadrzu. Na razie wzorem innych miast Poznań
rozwija bieganie. Trochę dziwne,
że obecny prezydent, zapalony cyklista, nie stawia na kolarstwo,
ale za to co rusz śródmiejskimi
ulicami organizowane są maratony, półmaratony i tym podobne
ćwierćbiegi. Dlaczego miłośnicy
zdrowego stylu życia nie ścigają się pośród pól i lasów, gdzie
woda i powietrze czyste a trawa
zielona, lecz pchają się na pełne
kurzu miejskie ulice, utrudniając jedynie życie ich zmotoryzowanym użytkownikom, dalibóg
trudno pojąć. Za przykładem innych metropolii w centrum Poznania wprowadzono także nocną prohibicję. Jak już w „wolnym mieście Poznaniu” wprowadza się takie ograniczenia, to co
się będzie działo w innych miejscowościach, gdzie takiego szacunku dla wszelakich wolności
jak nad Wartą nie mają?
WIST

Patroni osiedli piątkowskich

Pod Chocimem i nie tylko
Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki także
nazwami ulic nawiązują do
wydarzeń szczególnie ważnych w życiu króla – żołnierza. Pisaliśmy już o Wiedniu, warto przypomnieć też
inne miejsce polskiej chwały militarnej: Chocim. Ulica Chocimska jest boczną
od Stróżyńskiego, między
Wiedeńską i Wilanowską.
Problemy z Turkami zaczęły się w Europie już w XV
wieku, a na dobre od 1453
roku, gdy po zajęciu Konstantynopola otworzyły się
przed nimi wrota do Europy Środkowej i Zachodniej.
Już w 1444 roku pod Warną
zginął król Polski i Węgier
Władysław Warneńczyk –
a nierozważna decyzja o

wznowieniu wtedy wojny
doprowadziła do otwarcia
ekspansji tureckiej. Rzeczpospolita, mająca swe ziemie na Ukrainie, Wołyniu i
Podolu, prędzej czy później
musiała się zderzyć z naporem tureckim, często wspomaganym przez oddziały
tatarskiego chanatu krymskiego i Kozaków.
Szczególne nasilenie wojen polsko-tureckich nastąpiło w XVII wieku – w
okresie, który zadecydował
o rychłym upadku potęgi
państwa polskiego. Na pewno pierwszym ciężkim ciosem była klęska pod Cecorą w 1620 roku i traktat w
Buczaczu. Ale już wkrótce
walki zaczęły się toczyć ze
zmiennym szczęściem. Ich

elementem były dwie bitwy chocimskie, stoczone
w okolicach dawnej twierdzy mołdawskiej. Do pierwszej z nich doszło między
2 września i 9 października 1621 roku. Hetman Jan
Karol Chodkiewicz, otoczony przez Turków w umocnionym obozie, nie skapitulował i zmusił przeciwnika do rokowań. Druga bitwa w tym miejscu została stoczona 10-11 listopada
1673 roku. Jan Sobieski odniósł wtedy wspaniałe zwycięstwo nad armią Husseina
Paszy, czym zyskał ogromną popularność i otworzył
sobie drogę do korony. Wojny polsko-tureckie skończyły się dopiero we wrześniu

1683 roku, bitwami pod
Wiedniem i Parkanami.
Niekiedy jeszcze dziś
można spotkać romantyczne opowieści o zachowaniu
Turków w XIX wieku, o ich
nieprzyjęciu do wiadomości
rozbiorów Polski, o tworzeniu nad Bosforem polskich
oddziałów w czasie wojny
krymskiej. Wreszcie o rytualnym anonsowaniu na dworze sułtańskim, że „poseł z
Lechistanu nie przybył”. Nie
ulegajmy złudzeniom. Wcale nie chodziło o sentyment
do Polski, lecz o wspólnego
wroga: Rosję. Kto był wrogiem Rosji, ten stawał się
przyjacielem Turcji. Lecz z
sentymentem do Lechistanu związku tu nie było.
Marek Rezler
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Niepodległościowy Bieg im. o. Józefa Jońca SP

Blisko 1400 osób
wzięło udział w zorganizowanym po raz ósmy
Poznańskim Biegu im. o.
Józefa Jońca SP. Odbył
się w piątek 13 kwietnia
na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Organizatorzy imprezy,
Zespół Szkół Zakonu Pijarów i Poznański Oddział
Stowarzyszenia Parafiada
uczcili w ten sposób pamięć
pijara, założyciela Stowarzyszenia Parafiada, który zainicjował ruch parafiadowy
oraz program edukacyjny
Ruch rzeźbi umysł, serce i
ciało. Od 1988 r. organizował on Międzynarodowe Parafiady Dzieci i Młodzieży,
w których corocznie bierze
udział blisko 2 tysiące młodych ludzi. Z jego inicjatywy
powstał także projekt Katyń… ocalić od zapomnienia,
mający na celu upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.
Ojciec Joniec zginął osiem
lat temu w katastrofie prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem.
Coroczny kwietniowy
Bieg Jońca jest już stałym
wydarzeniem na osiedlu Sobieskiego, przez które prowadzi ciekawie wytyczona
przez organizatorów crossowa trasa biegu. Impreza jest
jednym z największych tego rodzaju wydarzeń biegowych w Polsce. Organizatorzy Biegu Jońca po raz kolejny cieszą się rekordem frekwencji: aż 1449 osobostartów (starty uczestników biegów indywidualnych i sztafetowych). Podczas ósmej
edycji w trzynastu biegach

dla dzieci i młodzieży wystartowało 1200 uczniów i
sportowców z blisko stu placówek oświatowych (szkoły,
przedszkola, kluby sportowe) z kilkunastu miejscowości z całej Polski. Bieg główny ukończyło 247 osób, zarówno biegaczy dorosłych,
jak i dzieci oraz młodzieży.
Szczególnych emocji uczestnikom i kibicom dostarczyła rywalizacja sztafet rodzinnych na dystansie 3 x
500 m, w której wystartowało 26 drużyn utworzonych
przez rodziców z dziećmi
(aż o 10 ekip więcej niż w
roku 2017).
W organizacji wydarzenia pomagało blisko 150
wolontariuszy. Nad przebiegiem rywalizacji czuwali licencjonowani sędziowie
PZLA, a wyniki biegów były rejestrowane elektronicznie. Organizator tradycyjnie przygotował dla wszystkich uczestników żółte koszulki biegowe z charakterystycznym logo biegu, a
na mecie na każdego czekał
ładny tłoczony medal. Tegoroczne medale, podobnie
jak w poprzednich edycjach,
znowu można było w sposób
nieskończony łączyć. Wszyscy wiemy, że bieganie łączy
ludzi, a medale Biegu Jońca tę ideę wyrażają. Tym
razem po biegu uczestnicy
układali medalowe puzzle, a
to przecież jedna z przyjemniejszych rodzinnych zabaw.
8. Bieg Jońca odbył się
w roku 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dla uczczenia
tych ważnych rocznic wyda-

rzenie rozpoczął symboliczny Bieg dla Niepodległej, w
którym pobiegli uczestnicy
z biało-czerwonymi flagami.
Organizatorzy przygotowali
także specjalne okolicznościowe plakaty-banery związane ze Świętem Niepodległości oraz z okrągłą 100.
rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Każdy biegacz, trener, nauczyciel, kibic mógł wyrazić swoją radość i wdzięczność Ojczyźnie, składając
na nich swój podpis. Wyrazem ludzkiej łączności i solidarności była towarzysząca imprezie akcja charytatywna Biegnę dla Przemka.
Uczestnicy poprzez zakup
cegiełek i symboliczny bieg
dla chorego sześcioletniego
chłopca wsparli kosztowną
rehabilitację dziecka.
Organizatorzy z wdzięcznością podkreślają, że bieg
wpisał się trwale w życie
Piątkowa, może się odbywać
i rozwijać dzięki życzliwości i partnerskiej współpracy z Poznańską Spółdzielnią
Mieszkaniową. Pracownicy
Administracji Osiedla Jana

III Sobieskiego służą pomocą w przygotowaniach do
wydarzenia. Za stałą współpracę i coroczne wsparcie
organizatorzy są wdzięczni
Radzie Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki.
Na starcie biegu co roku
stają mieszkańcy Piątkowa,
zarówno dzieci, jak i dorośli oraz całe rodziny, które
coraz liczniej uczestniczą
w tym wyjątkowym sportowym wydarzeniu.
Wydarzenie patronatem
honorowym objęli: Minister
Sportu i Turystyki, Metropolita Poznański, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Prowincjał
Polskiej Prowincji Zakonu
Pijarów oraz IPN i Muzeum
Katyńskie. Projekt został
zorganizowany ze współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz z
budżetu miasta Poznania.
Poznański Bieg im. o.
Józefa Jońca SP na stałe
wpisał się także w kalendarz poznańskich i wielkopolskich masowych imprez
biegowych. Organizatorzy
już zapraszają na dziewiątą
edycję, która odbędzie się w
kwietniu 2019 r.
Na stronie www.bieg-jonca.pl można obejrzeć filmy
oraz obszerne galerie zdjęć
z biegu.
Grażyna Gulczyńska
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Walne dla spółdzielców.

11
RZEMYKI

BOK
ŁODZI

AMATOR
ŻAB

SKRZYŻOWANIE

JAGA

7
IMIĘ
AMUNDSENA

CAP

OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE

BATOG

BIEDRZENIEC

DLA
DZIECKA

2
DOM
LETNISKOWY

MYTO

Krzyżówka
z Echem

NAUKOWIEC

MIERNA
OCENA

KUZYNKA
WAŻKI

3

FRYGIJSKA
BOGINI

BAŁAGAN
OGIEŃ
OLIMPIJSKI

NIEJEDEN
W USA

8

WESOŁY

6

10

RODZAJ
FRYZURY

PO
ANGIELSKU
PODWÓJNE
U
ŚWIĘTA
JOANNA

5

ŚREDNIOWIECZNY
RYCERZ

DRYGA
I TRZECIA
LITERA
ALFABETU

HUMORKI
Rozmawiają dwaj chłopcy:
- Kim chcesz zostać, jak
dorośniesz?
- Policjantem. A ty?
- Bandytą. Będziemy znowu mogli się razem bawić!
HHH
Sędzia pyta małżonków
na sprawie rozwodowej:
- Więc chcą się państwo
rozwieść?
- Tak – odpowiadają.
- I proszę! A państwo
twierdzą, że nigdy się ze sobą nie zgadzają.
HHH
- Dlaczego pan uciekł z
więzienia – pyta sędzia oskarżonego.
- Bo chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie
wolności.
Krzyżówka nr 6

1 2 3
1
KRAINA CZARNOKSIĘŻNIKA
Z BAUMA

ZBOŻOWY
CHWAST

9

4 5 6 7 8

9 10 11

CZARNE
PŁASZCZE
KOBIET
ARABSKICH

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). Nadchodzące letnie tygodnie jakoś trzeba będzie
WAGA (23.09 - 22.10). Kończ już zez tym ciągłym nygusowaniem
przepynkać, ale zaś potem to już ino będzie lepiej. Od szefów skapną ci
i glapieniem się wew telewizor abo komputer. Ale zaś się ustatkuj i weź się
bejmy, a od famuły i paru mądrych same dobre rady.
do chapania, a wuchta bejmów sama ci skapnie.
BYK (21.04 - 21.05). Przed wakacyjnymi rajzami roku lepiej się przyłożyć
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic
do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych i zaprowadzenia
dobrego nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz fifa do roboty
porzundku wew kwitach całkiej famuły.
i blubrania, jak się tylko akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Najwyższa czas na wiosenne porzundki.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania
Nazorgowane wew chałupie klamoty i insze zbyry najlepiej rug cug wyćpnąć
zabieraj się do chapania i zorgowania bejmów. Ino zaś zez wiarą za
na gemyle i lajsnąć se nowe dyrdony i szafonierki.
frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.
RAK (22.06 - 22.07). Warto zapomnieć o ciągłym szporaniu
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Ady przestań już się borchać na wiarę
i wysztafirować się na jaki wygib za miasto abo do marketu. Zez takiego
i kiepską pogodę, lepiej pomyśl o jakiejś wakacyjnej rajzie zez famułą nad
lofrowania i blubrania wynikną fest pomysły na interesy.
morze, wew góry lub chociaż na działkę.
LEW (23.07 - 22.08). Daj se więcej wiosennego luzu i pomyśl o jakiejś
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez różnymi szportami i zabawami zbytnio nie
rajzie zez znajomą wiarą na słonyszko. Zwłaszcza, że wew robocie przyjdzie
przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed wiarą też się za wiele
ci chapać za dwóch abo i trzech.
nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.
PANNA (23.08 - 22.09). Fest rajza nad morze ci się szykuje. Ino zaś na
RYBY (21.02 - 20.03). Zez starą wiarą lepiej za wiela nie blubraj ani się
nocnych balangach zez dylaniem za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze
zbytnio nie staluj. Nyrola tyż nie udawaj, na całkim luzie, z wielką rułą rób
w kalafę zarobisz albo poruty se narobisz.
swoje, a uda ci się uzorgować wuchtę bejmów.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. 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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Do Dźwirzyna, nieopodal Kołobrzegu,
Nad Bałtyk i jezioro Resko,
Tam gdzie wojowie Bolesława Chrobrego
Brali zaślubiny z morzem

Zaprasza dzisiaj

Gród Piastów

Ośrodek wypoczynkowy oferuje
wysoką jakość usług, rodzinną atmosferę
i moc atrakcji dla dzieci

Specjalne oferty w 2018 r.:





 wczasy rodzinne
  kolonie nad morzem
    wycieczki i zielone szkoły
     wypoczynek dla seniorów
Hotele Gorzelanny - Ośrodek Gród Piastów
78-131 Dźwirzyno, ul. Janka Krasickiego 42
Tel./fax +48 (94) 358 50 05
Tel. kom. +48 661 404 873
http://www.gorzelanny.pl/grod-piastow
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Złoto w Gruzji
dla Kurniczaka

Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery

Pierwsze miejsce zajął Gerard Kurniczak na rozegranych w Gruzji zawodach zapaśniczych. Międzynarodowy
Turniej rozegrany w Tbilisi był kolejnym sprawdzianem
przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy i świata. Zawodnik z Piątkowa nie miał sobie równych i w kategorii
100 kg pokonał pewnie swoich rywali.
Andrzej Słabęcki

