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Medal dla PSM
Dla uhonorowania wkładu Spółdzielni w budowę gospodarczych zrębów Państwa Polskiego Krajowa Rada Spółdzielcza wręczyła przedstawicielom ponad 20 spółdzielni różnych branż, w tym
i Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
medale okolicznościowe z okazji Narodowego Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz 200-lecia Spółdzielczości Polskiej. Odebrał go w Warszawie Michał
Tokłowicz, zastępca prezesa PSM. Na
awersie medalu widnieje wizerunek
marszałka Józefa Piłsudskiego, na rewersie – „Dom pod Orłami” - siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej, wybudowana w 1917 r.

Śśśśśmigaj 150Mb/s
już od 46zł

Do zobaczenia w domu.

www.eastwest.com.pl
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Mistrzowie świata i Europy
z osiedla Władysława Łokietka!

Zespoły Tańca Nowoczesnego METRUM
działające przy Akademii Tańca i Fitness Metrum na os. Władysława Łokietka są laureatami wielu konkursów tanecznych w Polsce i za
granicą. Kierownikiem artystycznym jest choreograf i trener Małgorzata Wieczorek.
Jesienią ubiegłego roku zespoły Akademii Metrum kolejny raz zdobyły Mistrzostwo Polski PZTS
w tańcu sportowym, kwalifikując się do udziału w
Mistrzostwach Świata International Dance Federation. W tym roku 37 zawodników Akademii Metrum reprezentowało Polskę w tańcu sportowym w
miejscowości Pula w Chorwacji na najważniejszej
imprezie tanecznej roku, która odbywała się od 23
do 27 maja. Startowało w niej ponad 1650 zawodników z 17 państw. Zawodnicy Metrum wystąpili
także na Mistrzostwach Europy WADF w Szczecinie odbywających się od 15 do 17 czerwca.
Po wielomiesięcznych przygotowaniach i wyczerpujących treningach cała reprezentacja Akademii
Metrum zaprezentowała umiejętności na Mistrzostwach Świata i Europy w konkurencjach: Hip-Hop,
House, Street Dance Show, Dance Show, Dance Pop,
Techno, Disco Dance, Belly Dance Folk w prezentacjach solowych, duetach, mini formacjach i formacjach w kategoriach wiekowych kadeci (10-13 lat),
juniorzy (14-16 lat), młodzieżowcy (17 i starsi) oraz
master (35 i starsi)
Zawodnicy Metrum zdobyli 5 tytułów mistrzów
świata, 9 tytułów wicemistrzów świata oraz 4 tytuły drugich wicemistrzów świata oraz 11 miejsc finałowych. W Mistrzostwach Europy zdobyli: 2 tytuły mistrzów Europy, 1 tytuł wicemistrzów Europy oraz 2 miejsca finałowe.
Gratulujemy zawodnikom i kadrze trenerskiej
Akademii Tańca i Fitness Metrum! 1 i 2 września
2018 r. o godzinie 18 odbędą się Drzwi Otwarte do
Akademii Tańca i Fitness Metrum.
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Upominają psy czy właścicieli?

Tutaj otrzymasz „Echo”
Odnowiona część pawilonu handlowego na osiedlu Łokietka z nowym najemcą. W sklepie „Netto” dostępne jest
także „Echo”. (i)

Będzie się działo w KORONIE

 Osiedlowy Klub Korona czynny będzie od 17 września.
 17-30 września – wielkie sprzątanie klubu przez klubowiczów.
 22 września, godz. 11-19 – jednodniowy wyjazd klubowiczów
do Jaracza „Chata nad Wełną” – gry, zabawy, poczęstunek.
 25 września, godz. 18-19 – charytatywne zajęcia fitness latino „Tańczymy dla dzieci z Ośrodka w Mosinie”. Zajęcia odbywają się w stylu folkowym, zachęcamy do przebrania się. Będzie
dużo tańca, zabaw oraz loteria. Całość funduszy zostanie przekazana na zakup niezbędnego sprzętu dla dzieci z Ośrodka w
Mosinie. Zajęcia poprowadzi Justyna Kucner (II edycja! Podczas
I edycji przekazany został sprzęt AGD dla Ośrodka w Stemplewie).

Skup płyt CD,
gramofonowych,
DVD
wycena i dojazd gratis

Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

tel. 696 526 073

INFORMACJE
I KOMUNIKATY

kontakt@tylkoplyty.pl

RADCA
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

Coraz więcej
aktualnych
informacji
o sprawach

na www.psm.poznan.pl

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

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

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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Dalekie i bliskie wyprawy z KOiR

Wakacyjnie o historii PSM oraz Piątkowa

Wakacje to najlepszy
czas na podróżowanie.
Uczestnicy spotkań Klubu Odkrywców i Reporterów także wyruszyli na
turystyczne szlaki. Pokłosie ich wypraw zaprezentowane zostanie podczas jesiennych spotkań
klubu. Tymczasem jego
członkowie do zainteresowania się najbliższą okolicą przekonywali dzieci
wypoczywające na tradycyjnych koloniach zorganizowanych w „Dąbrówce”.
Kolonistom, wśród których obok doświadczonych
bywalców nie brakowało też
dzieci pierwszy raz uczestniczących w tej formie wypoczynku, humory dopisywały i

chwaliły sobie przygotowane
przez organizatorów atrakcje. Z zaciekawieniem przyjęły też sporą porcję informacji i ciekawostek o Piątkowie i okolicach. Miejscowość
ma równie długą historię
jak Poznań, po raz pierwszy
jest bowiem wymieniona w
jego akcie lokacyjnym z roku 1253. Nowa historia Piątkowa otwiera się wraz z jego włączeniem w granice administracyjne Poznania oraz
rozpoczęciem wznoszenia
wielkich osiedli mieszkaniowych, co nastąpiło w latach
siedemdziesiątych XX wieku.
Od wprowadzenia się
pierwszych lokatorów do
spółdzielczych budynków minęło więc już ponad 40 lat.
Dorastają w nich kolejne po-

kolenia poznaniaków. Warto
by poznali oni dzieje swej małej ojczyzny a także liczne walory krajobrazowe i turystyczne Piątkowa. Jego współczesnym symbolem stały się
dwie górujące ponad osiedlami wieże radiowo-telewizyj-

ne, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze. Niższą,
liczącą 76 m, zbudowano jeszcze w szczerym polu w roku
1963. Wyższą, mającą 128 m
wysokości, oddano do użytku
w 1993 r. W pobliżu Piątkowa położone jest najwyższe
wzniesienie Poznania – licząca 153 m Góra Moraska,
a pośród osiedli znajduje się
rezerwat roślinności torfowiskowej „Żurawiniec”, który
dzięki podjętym działaniom
rekultywacyjnym odzyskuje
dawny blask.
O innych niezwykłych
atrakcjach Piątkowa i okolic, a przede wszystkim o
wrażeniach z wypraw w odległe strony, będzie można porozmawiać podczas
kolejnych spotkań organizowanych przez KOiR we
współpracy ze stowarzyszeniem „Na Szage”. Zapraszamy do udziału, szczegółowe informacje na stronie
www.echopiatkowa.pl

Koloniści też sprawdzali co nowego w „Echu”

Niepodległość ni z tego ni z owego?
W powodzi jubileuszowych wydawnictw mających
uświetnić stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości warto zwrócić uwagę
na książkę „Polska niepodległość 1918” Marka Rezlera,
uznanego poznańskiego historyka i zarazem stałego autora „Echa Piątkowa”. Swoje
autorskie spojrzenie na splot
zdarzeń i przyczyn, które
doprowadziły do odrodzenia
Rzeczpospolitej rozpoczyna
on słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, powszechnie uważanego za głównego ojca tego wiekopomnego i niezwykłego w dziejach
świata naszego narodowego sukcesu „Bo ni z tego
ni z owego, mamy Polskę na pierwszego”.
Z wielką swadą M. Rezler stara się przybliżyć kulisy
tamtych wydarzeń oraz wyjaśnić źródła wybicia się Pola-

ków po 123-letniej niewoli pod trzema zaborcami na niepodległość. Przy okazji rozprawia się z wieloma narosłymi
mitami dotyczącymi tamtego okresu i jak może unika narodowego patosu. W jasnej, rzeczowo ale ciekawie i potoczyście prowadzonej narracji stara się przedstawić i uzasadnić swoje spojrzenie na okres zaborów, pierwszą wojnę światową, odzyskanie niepodległości i czas budowania
II Rzeczpospolitej.
Autor zapewne nie wszystkich przekona do swoich opinii ani też nie rozstrzygnie odwiecznego sporu, czy niepodległość Polski bardziej była wynikiem wielkiego wspólnego
wysiłku naszego narodu czy też szczęśliwego przypadku
i konfliktów pomiędzy zaborcami. Może jednak zachęci czytelników do wgłębienia się w tamte wydarzenia i zastanowienia się nad wnioskami, jakie powinniśmy z nich wyciągnąć. Ułatwić to mogą zamieszczone w książce mapy oraz
obszerna bibliografia, a przede wszystkim niezwykle ciekawe „Kalendarium niepodległości” z lat 1908-1923. Gratulujemy M. Rezlerowi oraz Wydawnictwu Poznańskiemu
niezwykle ciekawej jubileuszowej, choć nie całkiem świątecznej, publikacji. (i)
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Inwentura w Bibliotece
Wysokie temperatury
dały się we znaki zarówno czytelnikom, jak i bibliotekarzom, jednak mimo niesprzyjających warunków liczba wypożyczeń w naszej filii była naprawdę imponująca.
Niestety, wkrótce czeka
nas kontrola księgozbioru i z tego powodu Filia 14 Biblioteki Raczyńskich będzie zamknięta od 24 września do 5
października. Zachęcamy czytelników do korzystania w tym czasie
np. z Filii 26 (ul. Błękitna), 42/49 (os. Pod Lipami), 47/57 (os. Przyjaźni), 50 (os. Kosmonautów) lub 62 (os. Sobieskiego). A co wartego polecenia można znaleźć na
bibliotecznych półkach?
Z zawodem bibliotekarza wiążą się czasem nieoczekiwane wyzwania i spora doza adrenaliny. Opisuje
to dziennikarz Charlie English w reportażu Przemyt-

nicy książek z Timbuktu. Leżące na skraju Sahary Timbuktu było przed wiekami
bogatą i ruchliwą metropolią, w której kwitł handel i
nauka. Obecnie po dawnej
świetności zostały tylko zabytki i tysiące manuskryptów. Kiedy kilka lat temu
miasto opanowali dżihadyści, wydawało się, że wszystkie ślady przeszłości zostaną zniszczone. Jednak brawurowa akcja miejscowych

bibliotekarzy pozwoliła ocalić bezcenne zbiory. Kto
jest ciekawy szczegółów akcji, która jest bardziej zadziwiająca niż niejeden hollywoodzki film sensacyjny,
niech sięgnie po wspomnianą wcześniej książkę albo
po Hardcorowych bibliotekarzy z Timbuktu Joshui
Hammera.
Wśród nowości filmowych szczególnie polecamy nominowaną do Oscara animację Twój Vincent,
zrealizowaną w koprodukcji polsko-brytyjskiej. Fabuła jest osnuta na fikcyjnym
wątku śledztwa w sprawie
śmierci Vincenta Van Gogha. Czy rzeczywiście było to samobójstwo? Wartka
akcja i przejmująca muzyka
wciągają bez reszty w świat
oglądany poprzez ożywione
obrazy jednego z najsławniejszych malarzy świata.
Niemniej poruszający
jest Najlepszy Łukasza Palkowskiego, autora Bogów,
filmowej biografii Zbignie-

wa Religi. Tym razem reżyser przedstawił historię
Jerzego Górskiego – nar-

komana, który zerwał z nałogiem i został mistrzem
świata w triathlonie. Jest
to film biograficzny zrealizowany w prawdziwie amerykańskim stylu – w dobrym tego słowa znaczeniu.
Jest dynamiczny, inspirujący i niosący optymistyczne
przesłanie.
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Brązowy medal
Ady Adaszek
Bardzo dobrze zaprezentowała się Ada Adaszek
na Mistrzostwach Świata
Juniorek w Sumo. Zawody
rozgrywane były na Tajwanie w dniach 20-22 lipca.
Tym razem zawodniczka
z Piątkowa znalazła się w reprezentacji Polski, która sięgnęła po brązowy medal w
konkurencji drużynowej. Nasze zawodniczki były o krok
od rywalizacji o złoty medal,
ale przegrały pojedynek półfinałowy z zawodniczkami z Japonii. To już czwarty medal w
tym roku dla zawodniczki KS
Sobieski Poznań w imprezach
międzynarodowych. Poprzednie trzy zdobyła podczas Mistrzostw Europy.

Napisali do Echa
Na osiedlu Bolesława Chrobrego przy bloku 27 powstał
wielkopowierzchniowy magazyn starych mebli i desek – napisał czytelnik, mieszkaniec budynku, i przesłał kilka zdjęć, które publikujemy. – Widok z okien bloku jest okropny. Na pobliskim parkingu jest kamera. Czy nie można więc coś z tym zrobić? Widzieliśmy, że z budynku 25 mężczyzna wywoził meble
przez dwa dni dwukołowym wózkiem. Nie wszystko on sam
przywiózł, ale sporo.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Ada Adaszek

Wakacje z blokami 2018
Za nami kolejne WAKACJE Z BLOKAMI. Frekwencja jak zawsze dopisała.
BLOKI ANIMACJI to cykliczny projekt społeczno-kulturalny dedykowany mieszkańcom dzielnic Piątkowo i Winogrady, towarzyszący Festiwalowi ANIMATOR. Projekt odnosi się do praktyk oddolnych, ale także fenomenu osiedlowych domów kultury, które w latach 70. silnie animowały życie kulturalne osiedli i włączały mieszkańców osiedli
nie tylko w charakterze odbiorców wydarzeń, ale także ich
współtwórców. Współorganizatorami i twórcami tegorocznej edycji byli głównie mieszkańcy obu dzielnic.
BLOKI ANIMACJI 2018
• to powołanie dwóch kółek filmowych dla seniorek i seniorów w klubie KORONA na os. Bolesława Śmiałego
oraz dla dzieci w PCK Dąbrówka na os Bolesława Chrobrego. Starsi uczestnicy tworzyli film o fenomenie klubowej, osiedlowej kawiarenki oraz życiu na os. Bolesława Śmiałego, a dzieci serial osiedlowy w stylistyce horroru. Obie grupy pracowały z użyciem amatorskich kamerek oraz green screena. Filmy zaprezentowane zostały podczas finału projektu Bloki Animacji 7 lipca 2018,
• to cykl zajęć tanecznych dla dzieci w stylistyce hip-hop,
streetdance w PCK Dąbrówka,
• to BLOK FEST, którego ideą jest zaprezentowanie twórczości wykonawców i zespołów związanych z inicjatywami odbywającymi się poza centrum kulturalnym miasta
Poznania. Koncerty odbywały się przez cały czerwiec w
budynku, gdzie funkcjonował kultowy niegdyś klub NURT
(Dożynkowa 9G),
• to pokazy kina plenerowego na os. Bolesława Chrobrego i os. Bolesława Śmiałego,
• to integracja podczas plenerowych potańcówek sąsiedzkich z piknikami, utrzymanych w klimacie popularnych
w latach 70. „fajfów”,
• to finałowa zabawa połączona z pokazem filmów oraz
potańcówką międzypokoleniową w dniu 7 lipca 2018.
Na wszystkie imprezy wstęp był wolny i bez ograniczeń
wiekowych.
Patronem WAKACJI Z BLOKAMI była Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Są osoby, którym nie przeszkadza mieszkanie w śmietniku. One powinny raczej szukać mieszkania wśród podobnych sobie. Większość mieszkańców jednak taka postawa
razi. Gdyby to były małe przedmioty… Niestety, podobnych
przykładów można znaleźć wiele na piątkowskich osiedlach.
Wywóz starych mebli należy do obowiązków mieszkańców.
Powinni je dostarczyć na własny koszt do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). GOAP, który
jest powołany do usuwania śmieci, niestety, zbiera je z osiedli zbyt rzadko. Czasami robi to administracja osiedla, wynajmując specjalistyczną firmę, ale wtedy płacimy za ich wywóz
po raz drugi z naszych czynszów. Może więc lepiej poczekać z
wyrzucaniem gratów do czasu wywozu przez GOAP? Administracje osiedli często informują o tych terminach.
Widoczne na zdjęciach graty zalegały na osiedlu przez trzy
tygodnie nim zostały wywiezione
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Lato z PSM - wspólne zajęcia sportowe
Z inicjatywy Sekcji Sportu Poznańskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej i kierowniczki Klubu Seniora Hetman, Steni
Golińskiej, doszło do
spotkania z kulturą
Japonii i Okinawy.
Dzieci
uczestniczące w zajęciach Lato z PSM i półkoloniach klubu Hetman

uczestniczyły w pokazowych treningach karate - Shōrin-ryū. Styl
ten uznawany jest za
najstrszy i powstał na
Okinawie.
Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji o kulturze i historii Japonii oraz poznać
tajniki kobudo. Zajęcia odbyły się dwukrotnie i miały duże powodzenie.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Letnia Szkółka Tenisa Ziemnego
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
w Centrum Tenisowym Sobieski w ramach akcji Lato z PSM - Aktywne Wakacje 2018. Do dyspozycji były
dwa korty tenisowe, każdy
dzień był innym elementem
treningu.
Raz na tydzień odbywały
się mini turnieje w singlu i
deblu.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
3 września - dyżur członków Rady Nadzorczej
4 września - Komisja Rewizyjna RN
6 września - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
18 września - Komisja ds. aktów prawnych
20 września - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Zarząd przedstawił raport o mieszkaniach
teka, jest obciążony łącznie
na ok. 1,2 miliona zł, głównie należnościami na rzecz
Skarbu Państwa. Należności Spółdzielni wynoszą ok.
15 tys. zł plus odsetki. Po
sprzedaży mieszkania należności te byłyby zaspokajane w drugiej kolejności, co
oznacza że w praktyce Spółdzielnia nigdy nie odzyskałaby żadnej kwoty. Wykupując lokal na własność po
korzystnej cenie, Spółdzielnia ma możliwość zaspokojenia swoich roszczeń poprzez dalszą sprzedaż tego
Od analizy ekonomicznej wybranych działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
pierwszych pięć miesięcy
roku rozpoczęło się lipcowe posiedzenie jej Rady Nadzorczej. Są one
pozytywne, choć zahamowaniu uległa zniżkowa
tendencja spadku zadłużeń czynszowych mieszkań. Trzeba będzie to
obserwować.
Zarząd PSM przedstawił zestawienie zadłużonych
lokali mieszkalnych zakupionych na licytacjach sądowych. Jest ich dziesięć.
Ten szczegółowy raport zawiera informacje dotyczące
powierzchni, wycenę rzeczoznawcy, cenę zakupu, sumy
zadłużenia na dzień przysądzenia i na 30 czerwca,
aktualny rodzaj użytkowania, wysokość czynszu i perspektywę sprzedaży. Przewodniczący Rady poprosił
o rozszerzenie w przyszłości informacji o wynik ekonomiczny. Następny raport
oczekiwany jest za pół roku.
Rada wyraziła zgodę na
ustanowienie odpłatnej służebności instalacji telekomunikacyjnej na rzecz IN-

EA SA na działce 113/14
leżącej na osiedlu Jana III
Sobieskiego. Zgoda opiewa
na wykonanie prac związanych z umieszczeniem instalacji, jej zasileniem, eksploatacją, konserwacją i modernizacją. Odpłatność wyniesie
1000 zł plus należny podatek
VAT. Prace będą polegały na
przejściu kablem pod ziemią.
Rada zgodziła się także na nabycie drogą udziału w przetargu lub aukcji
prawa własności nieruchomości należącej do osoby,
która ogłosiła upadłość. To
lokal mieszkalny położony
na osiedlu Stefana Batorego 41. Dział IV księgi wieczystej ponad 55-metrowego mieszkania, czyli hipo-

lokalu lub jego wynajem na
warunkach rynkowych.
Na koniec Zarząd poinformował o sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Bolesława Chrobrego ze szczegól-

nym uwzględnieniem skutków dla PCK „Dąbrówka”.
Zarząd rozważa zastąpienie „Dąbrówki” budynkiem
mieszkalnym z domem kultury na parterze. Nadbudowa „Dąbrówki” ze względu
na fundamenty nie wchodzi
bowiem w rachubę. Odpowiedź miasta na razie nie
nadeszła, żąda się jednak,
by PSM wykonała chodnik
od ul. Gieburowskiego do
Wojciechowskiego. Tymczasem deweloper budynku planowanego obok już powstałego wieżowca przy ul. Wojciechowskiego otrzymuje zgody magistratu bez większych problemów. PSM oprotestowała jako niebezpieczne plany dwóch wyjazdów
z podziemnych parkingów
tego budynku, które miałyby znajdować się 5 metrów
od drogi. Spółdzielnia chce
także by planowany ewentualnie przy fortach budynek
mieszkalny miał obowiązek
zapewnić jego mieszkańcom
po dwa miejsca parkingowe
na jeden lokal.
21 czerwca Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
wycofując odwołanie Agencji Inwestycyjnej, wydało
decyzję merytoryczną dotyczącą budynku nr 12 na
osiedlu Władysława Jagiełły. PSM będzie składała na
nią skargę. (big)
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Os. Władysława Łokietka

Kwitnące zakątki i powstający park

„Rośnie” park z budżetu obywatelskiego

Tego
lata
wreszcie
można
było
z
pełnym przekonaniem
ponarzekać na upały. Żar
i skwar dawały się we
znaki nie tylko ludziom
i zwierzakom, ale również osiedlowej roślinności. Pomiędzy budynkami osiedla Władysława Łokietka często więc
można było dostrzec niewielką cysternę, z której
podlewano młode, niedawno posadzone drzewa.
- Nawadnianie rozległych
trawników byłoby zbyt kosztowne, skoncentrowaliśmy
więc wysiłki na ratowaniu
27 drzew, które udało się
nasadzić wiosną. Ich konsekwentne podlewanie przyniosło dobre wyniki i chyba
tylko jedno nie przetrzymało długotrwałej suszy. Jesienią planujemy kolejne nasadzenia w ramach rekompensaty za wycięcie głównie
rozrosłych topoli, których
korzenie często niszczyły
chodniki – mówi Aleksander Meyza, kierownik Administracji Os. Władysława
Łokietka.
Starania o utrzymanie
osiedlowej zieleni w należytym stanie spotykają się
ze wsparciem wielu mieszkańców. To w dużej mierze
dzięki ich wysiłkom otoczenie niektórych bloków przemienia się w istne kwietne
ogródki. Nawet susza nie dała im rady i niektóre wejścia
do klatek schodowych toną
w kolorowych kwiatach. Zamieszkiwanie w takich zielonych zakątkach sprawia dużo przyjemności. A o tym,
by wszyscy mieszkańcy, a

zwłaszcza posiadacze psów,
docenili starania o zieleń
przypominają tabliczki na
trawnikach.
Wkrótce na osiedlu będzie jeszcze przyjemniej
spacerować i odpoczywać,

Wcale nie muszą one kolidować z nieuchronnym rozwojem motoryzacji i poszukiwaniem kolejnych miejsc
parkingowych. Przekonuje
o tym zagospodarowanie
terenu wzdłuż budynku nr
3. Za zgodą jego mieszkańców powstało tam kilkanaście miejsc postojowych a
także przybyło sporo drzew
i krzewów. Rozważane jest
podobne zagospodarowanie
terenu wzdłuż kolejnych budynków, ale najwięcej będzie zależeć od ich mieszkańców. Miejsc do parkowania rosnącej liczby pojazdów
wciąż bowiem na osiedlu
brakuje. Część z nich bywa
zajęta przez półciężarówki,
skutery lub nawet auta należące do mieszkańców po-

Zielony zakątek z ławkami

gdyż do finału zbliżają się
prace związane z urządzeniem parku na miejskiej
działce pomiędzy budynkami a pawilonem handlowym. Projekt utworzenia zielonej enklawy w tym
miejscu zyskał w miejskim
głosowaniu poparcie mieszkańców i jest realizowany ze
środków budżetu obywatelskiego. Na działce widać już
zarys przyszłych alejek oraz
miejsc wypoczynku dla dzieci i seniorów. Zarząd Zieleni Miejskiej, który będzie
otaczał opieką powstający
park, dokonał też pierwszych nasadzeń krzewów i
drzew, którym jednak upały dały się we znaki.
Zadbanych zielonych zakątków, którym towarzyszą zwykle place zabaw dla
najmłodszych lub ławki do
wytchnienia dla starszych,
jest na osiedlu coraz więcej.

bliskich osiedli deweloperskich, na których z parkowaniem jest jeszcze gorzej.
Natomiast na osiedlu
Władysława Łokietka jest
nieco luźniej i bezpieczniej,
gdyż objęte jest ono stałym
monitoringiem. Zainstalowanych 12 kamer nagrywa obraz z newralgicznych
punktów. Jest on wykorzy-

stywany przez policję w
razie zaistnienia przestępczych zdarzeń, których na
szczęście jest niewiele i nie
mają one wielkiej skali. Monitoring skutecznie zniechęca bowiem potencjalnych
przestępców. Ale niedawno
próbowano się do niego odwołać w sprawie bójki między dzieciakami w piaskownicy. Okazało się jednak, że
jej kamery nie obejmują.
Samodzielny osiedlowy system monitoringu funkcjonujący na osiedlu ma jednak
spore możliwości rozwoju.
Najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem
jest zakończenie wymiany
okien w piwnicach wszystkich bloków oraz kontynuacja remontów sieci energetycznej. W niektórych
budynkach zainstalowane
są piony aluminiowe, które nie spełniają już obecnych wymagań. W mieszkaniach przybywa urządzeń
elektrycznych i niezbędne
jest zastąpienie ich sieciami miedzianymi. Wymiana wewnętrznych linii zasilających dobiega końca w
budynku nr 9, a niebawem
rozpocznie się w budynku
nr 8. W nim zakończono
także malowanie piwnicznych posadzek i ścian. W
tych dniach rozpoczyna się
montaż w siedmiu budynkach nowych poręczy przy
schodach do piwnic. Po zakończeniu tych prac będzie
można przystąpić w nich
do malowania piwnic. Jednak na przebieg i zakres
prac remontowych ujemnie wpływa wzrost kosztów
materiałów oraz brak wykonawców. (i)

Pracy przy podlewaniu drzewek było tego lata wiele
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Jan W. Malik – malarz, poeta z „Dąbrówki”
Salę obrad PSM zdobi galeria
królów polskich – patronów piątkowskich osiedli – wąsate, brodate twarze… To dzieło poznańskiego
malarza Jana W. Malika, członka
Klubu Literackiego „Dąbrówka”,
bo mistrz obok malarstwa trudni
się i poezją.
W dorocznym turnieju wierszy „O
pierścień Dąbrówki” funduje własne wyróżnienie – olejny obraz, często z dopiskiem „TAK – NIE”. W swych pracach
malarskich chętnie pokazuje ludzi przetrąconych przez los: bezdomnych, żebraków… Inne tematy obrazów to chłopiec
z okręcikiem, czerwone krzesło z białą
koszulą. Pojawia się i motyw narodowy, dyskretnie zaznaczona polska flaga.
Istnieje codzienność, której nie mamy
czasu zauważyć. Ale jest to rzeczywistość,
w której żyjemy. Malarstwo przywraca tę
rzeczywistość naszej pamięci, która zwraca uwagę i wybiera tylko rzeczy ważne.
A życie to nie tylko to, co chcemy dostrzec, ale również codzienność z jej banalnością. Malarzem tej niedostrzegalnej
codzienności jest Jan Wojciech Malik –
pisał w 2008 roku o malarstwie Jana W.
Malika Włodzimierz Nowaczyk. Jeden
z ostatnich numerów „Protokołu Kulturalnego” – biuletynu Klubu Literackiego „Dąbrówka”, poświęciliśmy właśnie
Janowi W. Malikowi, jego malarstwu i
poezji. To twórczość zwrócona do tak
zwanego szerokiego odbiorcy, nie psuje
oczu widzowi, w wierszu zwraca się do
serca widza. Nie sięga do ryzykownego eksperymentu… Mimo to prace Jana W. Malika przyniosły autorowi wiele nagród i wyróżnień. Jest laureatem
konkursów i festiwali sztuki: otrzymał
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla
Młodego Twórcy na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w roku 1978 i III nagrodę w roku
1998. Jest także laureatem Srebrnego
Medalu oraz Nagrody Przyjaźni i Pokoju na II Biennale Sztuki Europa – Azja
w Ankarze w Turcji w roku 1988. Miał

Jan W. Malik - Gitara i para (2017) - 67x95 cm

28 wystaw indywidualnych malarstwa w
Polsce i brał udział w ponad 160 wystawach malarstwa polskiego w Polsce i na
świecie: w Londynie, Pradze, Berlinie,
Sofii, Ankarze, Chicago. Urodził się w
Poznaniu w roku 1951. Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym
(dawniej PWSSP) w Poznaniu w latach
1969 – 1975 w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Stanisława
Teisseyre’a.
Dugą stroną osobowości Jana W.
Malika jest poezja, często skupiona na
akcie twórczym, procesie malowania.
To poetyckie dokumenty warsztatu naszego malarza.
Wszystkie obrazy
Wszystkie obrazy zapisane
Są od dzieciństwa w głowie
Wydają się odległe, lecz
Są bliskie duszy i wspomnień
Tragizm historii z przeszłości
Trwa w słowach wierszy
Pisanych krzywym pismem
Starczej chudej ręki
Wracają dobre i złe obrazy
Ze starczej pamięci ich nie wymażesz
Młodość nie wróci, płaczesz
Za nią szczerze, piszesz, malujesz
Siedzę
Siedzę na stołku
Staropolskim stolcu
Podpieram głowę
ręką i myślę:
Jestem poetą?
Jestem malarzem?
A może tylko
Marzę

grają – inspirują kolory: Hiszpania, Włochy… Urzeka go też Paryż.
Paryż (fragm.)
Gdzie jest Paryż z tamtych lat
senny mglistym porankiem,
po nocy nieprzespanej kochaniem
Gdzie jest Paryż spacerów
pod gwiazdami po mostach, bulwarach
nad leniwą Sekwaną.
Jan W. Malik był wyróżniony w turnieju wierszy, publikował w „Protokole
Kulturalnym” swe teksty i prace plastyczne. Jednakże pióro coraz bardziej
kusi naszego Mistrza. Z tych tęsknot zapewne zrodził się poniższy wiersz:
Poeci
Poeci zazdrośnie strzegą
Swojej tajemnicy
Jak słowa zamienić
W wiersze i ody
Mnie malującego rękami
W bok przesuwają
Mam robić to co robię
Słów nie układać
W wiersze liche
Gdybym ustami malował
Słowa, poeci skłonni byliby
Wciągnąć mnie malarza
Do swego kręgu tajemnego

Jerzy Grupiński

Między ustami a kolorem (fragm.)
Ręka prowadzi po kredowej kartce
ołówek, pióro, pędzelek.
Rysujesz, malujesz od dziecka
w kolorze z radością wielką.
Twórca chętnie podróżuje – na zachód, południe, tam, gdzie słońce, gdzie

Jan W. Malik - Marzyciel (2016) - 95x145 cm
- akryl płótno

Jan W. Malik - Wiola uliczna (2015) - 80x100 cm - akryl płyta web
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Prosto z miasta

Czy nie jest za gorąco?
Gorąco, oj bardzo gorąco się
narobiło w świecie, kraju i Poznaniu. W naszym mieście wcale nie jest to gorączka polityczna czy ekonomiczna, jak gdzie
indziej, ale najzwyklejsza klimatyczna. Przygrzało bowiem
tego lata jak należy. Ale przecież wiadomo, że jak jest lato,
to powinno być gorąco. Odwykliśmy jednak od tej reguły i gdy
nadejdzie dłuższy okres upałów,
to jesteśmy zdziwieni. Naukowcy przepowiadają, że będą one
nam teraz coraz częściej towarzyszyć. Pozostaje się więc do
nich przyzwyczajać a zwłaszcza
do ich wpływu na nasze organizmy. Skwar i żar lejące się
z nieba szczególnie negatywnie
oddziałują na serca i płuca, ale
zdaje się że jeszcze gorzej wpływają na głowy polityków.
HHH
To przez ich decyzje na całym świecie zrobiło się bardzo
gorąco i mnożą się przeróżne
kryzysy. Trwa już wojna handlowa na cła, a może się nawet rozpętać atomowa. W kraju, a zwłaszcza w naszej stolicy, też robi się coraz goręcej.
Jedni protestują, inni demonstrują przeciw protestującym,
a wszyscy na okrągło walczą o
wolność i demokrację. Przypo-

mina to niegdysiejszą walkę o
pokój, po której nawet kamień
na kamieniu mógł nie zostać.
Co wyniknie z toczących się od
dwóch lat walk o demokrację
pokażą coraz bliższe wybory. W
stolicy kampania wyborcza trwa
już w najlepsze. Kandydaci na
prezydenta Warszawy dwoją się
i troją by pozyskać sympatie wyborców. Obiecują im wszystko,
a może nawet trochę więcej.
Na tym tle w Poznaniu panuje nuda i nijakość. Atmosfera
jest iście letnia. Kandydaci niby się objawili, a właściwie zostali wydelegowani przez swe
partie, ale jakoś nie widać, by
chciało się im wysilać i zabiegać
o poparcie poznaniaków. Raz
po raz zorganizują konferencję prasową, coś tam powiedzą
albo napiszą w internecie. Ale
poza tym nuda. Nie dzieje się
nic co zelektryzowałoby uwagę
mieszkańców i zachęciło ich do
udziału w głosowaniu. Nawet
działania wiadomych służb też
są jakieś letnie. Ograniczają się
do komunikatów, że gdzieś weszli i jakieś dokumenty sprawdzają. Ale o efektach ich działań ani widu, ani słychu. Albo
więc jest tak dobrze i opowieści
o powszechnych nieprawidłowościach w urzędach i kraju w ru-

inie są funta kłaków warte, albo całkowicie odmienione służby kiepsko pracują.
HHH
Potwierdza to sprawa budowy średniowiecznego zamku
w Puszczy Noteckiej. Fotografie gigantycznego gmaszyska
wznoszonego pośród dziewiczego krajobrazu przez kilka dni
obiegały media. Wszystkie odpowiedzialne urzędy zabrały się
do wyjaśniania jak do tego mogło dojść. I co? Wnet zaległa
cisza. Zamek pewnie nadal rośnie i mimo chwilowego hałasu zostanie ukończony i będzie
straszył w puszczy.
HHH
W śródmieściu Poznania
też kilku od lat straszy zamek
Gargamela i nikomu to już nie
przeszkadza. Ludzie przywykli
do tej niezwykłej budowli udającej średniowieczny zamek i nawet stał się on atrakcją turystyczną. Trudniej poznaniakom
przyzwyczaić się do kolejnych
klęsk „kolejorza”. Drużyna mająca ambicje być wizytówką stolicy Wielkopolski w krajowych
rozgrywkach jeszcze sobie jakoś
radzi, jednak w konfrontacjach
pucharowych raz po raz dostaje baty. Niejakim pocieszeniem
może być, że w tym roku prze-

grała nie jak poprzednio ze
wschodnioeuropejskimi klubami, ale prawdziwymi belgijskimi zawodowcami. A tym bardziej, nie jak stołeczny klub z
amatorami z Luksemburga. A
jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy być piłkarską potęgą i nasza reprezentacja miała zawojować świat. Sromotnie jednak
przegrała, a teraz przegrywają
jeszcze polskie kluby.
HHH
Byłoby więc w Poznaniu już
całkiem nudno i nijako gdyby
nie prezydent, który na wszelkie sposoby stara się uczynić go
miastem przyjaznym, otwartym i
kolorowym, żeby nie powiedzieć
tęczowym. Prawie już mu się to
udało. A wyrazem tego miały być
tramwaje i autobusy przystrojone
z okazji kolejnego marszu równości w tęczowe chorągiewki. Postępowa inicjatywa nie spotkała
się jednak z przychylnością poznaniaków. Ich zmasowany protest sprawił, że chorągiewki trzeba było zdejmować z tramwajów.
Po raz kolejny okazało się, że
mieszkańcy nie dorośli do światłych wizji prezydenta. Alternatywa rysuje się więc taka: albo on
wybierze sobie innych poznaniaków, albo oni innego prezydenta.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Sarmaci i sarmacja
Na południowym skraju osiedli piątkowskich jest
wielce rozgałęziona ulica
Sarmacka. Godny a ciekawy to patron, jako że dziś
chętnie wracamy do tradycji sarmatyzmu – przez niektórych traktowanego jako
ciemny i wsteczny okres w
naszej tradycji, przez innych zaś – za kwintesencję polskiej tradycji. Jak to
więc było?
Prawdziwi Sarmaci byli
ludem koczowniczym przybyłym znad dolnej Wołgi. W XVI wieku pojawiła
się koncepcja głosząca, że
polska szlachta wywodziła się z tego właśnie plemienia, słynącego wszelakimi cnotami: prawdomównością, wiernością tradycji,

otwartością myśli i czynów,
przywiązaniem do ojczyzny
i „starożytnych” obyczajów
itd. Szczególnymi propagatorami tej idei byli dwaj kronikarze: Maciej Stryjkowski i Aleksander Gwagnin.
Oczywiście, mieszczaństwo
i chłopi tych cech nie posiadali, bo nie wywodzili
się z owego szlachetnego
ludu... Z czasem jednak, od
XVIII wieku pojęcie sarmatyzmu zaczęło być kojarzone
z cechami zupełnie innymi:
samowolą, wstecznictwem
poglądów, prywatą itd. W
okresie zaborów Sarmatą
nazywano umownie Polaka-patriotę przywiązanego do
tradycji narodowych i wiernego pamięci utraconej ojczyzny.

Jak na sarmatyzm patrzymy dzisiaj, zwłaszcza po
zakończonej niedawno wystawie na ten temat, w poznańskim Muzeum Narodowym? Był to zbiór podstawowych cech szlachty polskiej
w wiekach XVI – XVIII –
zarówno pozytywnych, jak i
mniej chwalebnych. Z jednej
strony bowiem rzeczywiście
była to skłonność do warcholstwa i anarchii, daleko
posunięta religijność, z równoczesną awersją do książek – lecz z drugiej też silne utożsamianie się z państwem (traktowanym jako
zbiorowa własność szlachty), niechęć do rządów absolutnych i poczucie siły demokracji szlacheckiej, tolerancja religijna, umiłowanie

cnót rycerskich i obywatelskich. Szanujący się Polak
– Sarmata, szlachcic oczywiście, starał się też imponować bogactwem i przepychem. Kierunek ten był wyjątkowym zjawiskiem kulturowym w Europie i okazał
się na tyle silny, że wywierał
ogromny wpływ na kształtowanie obrazu wolnej Polski
podczas zaborów, a jego elementy (strój, pieśni, mentalność) jeszcze dziś traktowane są jako kwintesencja
polskich cech narodowych i
naszej tradycji. Dodajmy, że
wybornym znawcą sarmacji,
ówczesnej mentalności szlacheckiej i tradycji jest profesor Janusz Tazbir, autor wielu opracowań na ten temat.
Marek Rezler
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W Manieczkach sprzyjały łowisko i pogoda

W czerwcową sobotę, wczesnym rankiem o
godz. 5.45 spod bloku nr
10 na osiedlu Bolesława
Chrobrego startuje kolumna samochodów. To
wędkarze z koła „Chrobry” ruszają na towarzyskie zawody wędkarskie.
Celem jest, podobno zasobne w ryby, łowisko Manieczki (niedaleko Śremu),
gdzie będą łowić na dwie
wędki metodą spławikowo-gruntową. Puchary i nagrody ufundowała tym razem
kierowniczka Administracji
Osiedli Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego. Ponieważ jest mały ruch na drogach, więc już po niespełna
godzinie wędkarze są nad
wodą. Łowisko wygląda zachęcająco, a i pogoda sprzyja. Słonecznie, ciepło i słaby
wiaterek.
I tu, jak to w życiu, trzeba
mieć trochę szczęścia. Sektory A i B wypadły niedaleko parkingu, lecz sektor C,
a w szczególności jego końcowe stanowiska w znacznej
odległości od miejsca rozpoczęcia zawodów. Trzeba było

z całym majdanem dawać „z
buta”. No, nic to, okazało się
potem, że w sektorze C padło najwięcej dobrych wyników i, jak to mówią, ostatni
byli pierwszymi.
Łowi 34 wędkarzy. Łowisko jest bardzo płytkie od
0,5 do maksymalnie metra,
i to niezależnie, czy łowi
się za trzcinką czy daleko
na matchówki. Na koszyki
czy metodę kiepsko, wieszają się tylko małe wzdrążki i
płoteczki. Lepiej idzie łowiącym na baty. Rybom, głównie płotkom, nie przeszkadza płytkie łowisko. Biorą
raz za razem. Trafił się też
lin 33 cm, największa ryba
zawodów, złowiony przez
Stanisława Krzysztofiaka.
Ciszę na łowisku co jakiś czas przerywają okrzyki z leżącego nieopodal boiska klubu Orkan Manieczki,
gdzie gościnnie zespół klasy okręgowej – Warta Śrem
rozgrywa mecz z zespołem
Wiara Lecha (wynik końcowy 7:3 dla Warty). O godz.
13 koniec łowienia, komisja
sędziowska waży „urobek”
wędkarzy, po czym
ry-

by odzyskują wolność. Gospodarz koła serwuje pyszną fasolkę z kiełbasianą
wkładką, a komisja podlicza
wyniki. Oficjalne wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Sektor A – I – Jacek
Galas (6480 pkt.), II – Mirosław Janiszewski (3020
pkt.), III – Adam Bartkowski (1746 pkt.). Sektor B –
I – Marcin Ruciński (2049
pkt.), II – Maciej Lenarczyk
(2013 pkt.), III – Dominik
Winiecki (1623 pkt.). Sektor C – I – Mirosław Foint
(4035 pkt.), II – Zbigniew
Jędrys (3578 pkt.), III – Jarosław Henka (2660 pkt.).
Wśród młodzieży najlepszy

wynik osiągnął Damian Winiecki (1626 pkt.).
Nagrodę specjalną – pamiątkową statuetkę – za
aktywną pomoc organizatorom zawodów prezes koła wręczył Melanii Bartkowskiej. Kto wie, może za kilka lat sama chwyci za wędzisko i będzie łowić.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE
CENTRUM KULTURY
4 IX 2018 o godz. 18 (wtorek) Dr Alicja Przybyszewska – twórczość poznańskich pisarzy, dorobek Klubu Literackiego w Ośrodku Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego – Biblioteki Raczyńskich. Nowe twarze w Klubie – Janusz Urbaniak.
18 IX 2018 o godz. 18 (wtorek) Debiut prozaika, Maciej Szymczak – „Sinobrody i inne opowiadania”. Alicja Kubiak – Jeszcze o liberaturze.
2 X 2018 o godz. 18 (wtorek) Promocja książki Pawła Kuszczyńskiego „Pora słowa”. Omówienie Barbara Kęcińska-Lempka, Bożena Zimny. Nowe wiersze Celiny Lesiewicz.
16 X 2018 o godz. 18 (wtorek) Warsztaty literackie
z Jolantą i Stanisławem Szwarcami. Prosimy o kopie tekstów dla uczestników... Informacja o almanachu na 50-lecie Klubu.
4 X o godz. 18 Spotkanie autorskie Jerzego Grupińskiego w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich,
ul. Wroniecka 14.
Materiały do almanachu na 50-lecie Klubu Literackiego zbieramy do końca września.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120.
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Krzyżówka
z Echem

MIASTO
W
IRAKU

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Komfortowo na
Piątkowie
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14
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MARZENIE
OFICERA

4

10
DOŚĆ

5

HUMORKI
Mąż do żony:
- Kochanie, co chciałabyś
na urodziny?
- Rozwód!
- Nie planowałem wydawać aż tyle…
HHH
- Co to ja miałem dzisiaj
zrobić?
- Dziecko – podpowiada żona.
- Cooo, jeszcze jedno?...
- Masz odebrać z przedszkola!
HHH
Pijany mąż wraca do domu.
- Ty pijaku! Nie mam już
na ciebie słów.!
- Książek nie czytasz, to
i słownictwo ubogie…
Krzyżówka nr 9

7

1 2 3 4 5
SZWEDZKIE
KOLEJE

11

6 7 8 9 10 11 12
13

14 15 16

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). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśl
WAGA (23.09 - 22.10). Przestań już cięgiem bręczeć i glapić się wew
o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę. Lofrowanie zez wiarą
telewizor abo komputer. Jesteś szportowny szczun i zadbaj o własne
tyż będzie fest, ino uważej by poruty nie narobić.
zdrowie. Przyda się trochę diety i dużo biegania.
BYK (21.04 - 21.05). Zapomnij o nygusowaniu i wystawianiu kalafy
SKORPION (23.10 - 22.11). Koniec z nygusowaniem. Bez wielkiego
na słonyszko. Wew robocie przyjdzie ci chapać za wiarę, która lofruje,
stalowania się i mądrowania zez wiarą bierz się do chapania. Jak się fest
a w domu trza się wziąć za remont i porzundki.
przyłożysz, to wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Masz wuchtę fifnych pomysłów, za które
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez ciągłego boczenia się na wiarę nic
mogą skapnąć ci fest bejmy. Ale zaś musisz ze szwungiem zabrać się do
dobrego nie wyniknie. Szkoda więc czasu na borchanie się i brawędzenie.
chapania, to wnet uzorgujesz ich pełną kabzę.
Lepiej zabierz famułę na jakie zakupy abo słodkie.
RAK (22.06 - 22.07). Bez zbędnego stalowania się wykorzystaj ciepłe
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Ale zaś warto pamiętać o wszelakich
dni na rajzę za miasto lub spotkania z kumplami. Zez takiego lofrowania
terminach, kwitach oraz inszych urzędowych sprawach. Porzundek w nich
i blubrania może wyniknąć wiele dobrego.
musisz mieć, bo inaczej popadniesz w bachandryje.
LEW (23.07 - 22.08). Rajza zez famułą albo znajomą wiarą będzie
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez tyn letni żar we łbie ci się ulęgły ino
całkiem fest. Ale zaś na balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze
głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś teraz lepiej się już ustatkuj
w kalafę zarobisz i ino poruty se narobisz.
i akuratnie zabieraj się do roboty.
PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie ze swoją eką se nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Wakacyjne miesiące udało ci się jakoś przepynkać,
Zamiast się stalować i udawać mądrego, lepiej poblubrać abo wspólnie
to i jesienią dasz se radę. Wew robocie przyjdzie chapać za dwóch abo
wytaśtać się za miasto. Ale zaś będzie fest.
i trzech, ale zaś potem będzie już ino lepiej.
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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Relaks w otoczeniu przyrody
skotorową była dużą atrakcją
wyjazdu.
W Zaniemyślu mostem
pontonowym przedostaliśmy
się na Wyspę Edwarda, poznając jej interesującą historię. Nad jeziorem korzystaliśmy z możliwości zrelaksowania się w pięknym otoczeniu
przyrody.
Do Poznania wróciliśmy
wczesnym wieczorem, bogatsi o nowe wrażenia i doświadczenia z podróży.
Małgosia Pilch

W drugą sobotę lipca seniorzy z klubu Złoty Liść na osiedlu Władysława Łokietka udali się
na kolejną wycieczkę po
Wielkopolsce. Trasa wiodła przez Środę Wielkopolską, dwór w Koszutach
oraz Zaniemyśl.
Spacerując po urokliwym
Starym Rynku Środy Wielkopolskiej zapoznaliśmy się z
historią miasta, oglądaliśmy
zabytkowe budowle i pomniki
a także odwiedziliśmy Galerię Miejską. Na chwilę odpoczynku oraz przedpołudniową kawę zatrzymaliśmy się
w miejscowej kawiarni, by z

nową energią realizować dalszy plan wycieczki.
W Koszutach wspólnie zwiedziliśmy przepiękne wnętrza dworu, mieliśmy
także możliwość uczestniczenia w warsztatach muzealnych. Z ciekawością wysłuchaliśmy gawędy o obyczajach „Przy polskim stole” na
przestrzeni wielu lat oraz
opowiadań o „Życiu towarzyskim i codziennym elit z
przełomu XIX wieku i początku XX wieku”. Wizytę w Koszutach zakończyliśmy spacerem po krajobrazowym parku otaczającym dwór.
Kolejnym punktem wy-

cieczki był przejazd Średzką
Koleją Powiatową. Godzinna, malownicza trasa ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla pokonana kolejką wą-
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Lato z PSM na torze linowym
W Klubie Sportowym Sobieski Poznań odbywała się akcja Lato z PSM
- Aktywne Wakacje 2018. O tym, jak młodzi ludzie spędzali swoje letnie ferie, pisaliśmy w poprzednim numerze, dzisiaj kolejne zdjęcia. Dzieci pojechały na Maltę i bawiły się na Torze Linowym Malta.

Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

