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Podróże małe
i duże
To tytuł animacji, jakie dla dzieci w niedzielę, 19 maja, zorganizował klub Korona działający na osiedlu Bolesława Śmiałego. Trzy godziny upłynęły na zabawach, grach
i rywalizacjach. Podczas „podróży”
była okazja do pochwalenia się wiedzą i umiejętnościami, także znajomością przydatnych zwrotów w obcych językach. (big)
Fot. – Piotr Zagawa

wskocz
na wyższą
prędkość

900
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szybszy internet
w starej cenie

Do zobaczenia w domu.
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Prezentowana oferta Netii S.A.: „Elastyczna oferta III” obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych;przy jednoczesnym korzystaniu z rabatu za e-fakturę
oraz zgody marketingowe Warunkiem skorzystania z Promocji jest zamówienie Usługi Internetowej z dodatkowo płatną usługą Bezpieczny Internet 2. Usługa Telewizyjna dostępna jest z usługą
Giganagrywarki, która w wersji Standard jest dodatkowo płatna usługą Operator posiada inne wersje usługi Giganagrywarka. Lista kanałów dostępnych w poszczególnych pakietach znajduje się na
stronie netia.pl/kanalytv.
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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

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 36,
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. 516 069 007, 601 56 87 32

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315
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Klub Odkrywców i Reporterów zaprasza

Wiosennie i eko
Przyroda, a zwłaszcza
jej ochrona, była głównym tematem wiosennych spotkań Klubu Odkrywców i Reporterów.
Jego członkowie dzielili
się wrażeniami ze spacerów po okolicach Piątkowa a także dalszych
wypraw, m.in. do rezerwatu przyrodniczego
„Śnieżycowy jar”, który
wczesną wiosną, w porze kwitnienia śnieżyc,
przyciąga tłumy poznaniaków.
Równie piękne widoki można jednak spotkać
znacznie bliżej Piątkowa.
Tereny Moraska i Biedruska pełne są uroczych zakątków, a dodatkową atrakcją jest dobrze zagospodarowany teren rekreacyjny
wokół Łysego Młyna oraz
wygodna ścieżka rowerowa
do Biedruska. Wielu wrażeń dostarczy także spacer
po położonym niemal w sercu Piątkowa rezerwacie „Żurawiniec”, który odzyskuje

Urocze zakątki Żurawińca

dawny blask. Wsparciem w
reporterskich wędrówkach
było spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr. Michałem Januszczykiem. Przy-

bliżył on zagadnienia, którymi zajmują się poznańscy
naukowcy. W salach wykładowych kampusu uniwersyteckiego, które sąsiadują z
piątkowskimi osiedlami, po-

dejmowane są także tematy związane z ochroną środowiska.
Podczas spacerów po
osiedlach łatwo dostrzec
jak szybko się zmienia ich
krajobraz. Od postawienia
w szczerym polu pierwszych budynków minęło już
ponad 40 lat. Pamięć o
tamtych pionierskich latach warta jest zachowania. Dlatego KOiR apeluje
do wszystkich mieszkańców o gromadzenie i przekazywanie fotografii oraz
innych dokumentów przedstawiających początki spółdzielczych osiedli mieszkaniowych. Zapraszamy do
współpracy w dokumentowaniu najnowszej historii
Piątkowa a także do udziału
w kolejnym spotkaniu klubu, które odbędzie się 30
maja o godz. 17 w auli XV
Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego. Tym razem wybierzemy się do Ameryki Południowej. (i)

Plan zagospodarowania przestrzennego
os. Jana III Sobieskiego bliski
25 kwietnia Miejska Pracownia
Urbanistyczna, realizując decyzję
Rady Miasta z 14 marca 2017 roku o przystąpieniu do opracowania kilku planów zagospodarowania przestrzennego dla Piątkowa,
przeprowadziła już drugie konsultacje z mieszkańcami.
Zorganizowano je w pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, co miało duży wpływ
na warunki spotkania. Ostro święcące przez duży szpaler okien pomieszczenia słońce uniemożliwiło organizatorowi właściwą prezentację informacji świetlnej na jednej z jego ścian. W
dużym stopniu ograniczało to zebranym możliwości prawidłowego jej odbioru. Nie rozwiązały tego problemu
dwa papierowe projekty puszczone
przez organizatora w obieg pomiędzy
uczestników spotkania. Pomimo tego
zebrani, nawiasem mówiąc niewielka grupa mieszkańców i to o dziwo
bez udziału niedawnego kandydata do
spółdzielczej Rady Nadzorczej żarliwie
walczącego o załatwienie spraw gruntowych na osiedlu, w spokojnej i roboczej atmosferze wysłuchali kierownika
zespołu MPU, Joannę Grabarkiewicz,

a później wyrazili swoje zastrzeżenia
do przedstawionego projektu planu.
Dotyczyły one trzech kwestii.
Pierwsza to propozycja skierowania
ruchu rowerowego do wewnątrz osiedla w dawną aleję Klonową nazywaną
dzisiaj Lipową. Zdaniem mieszkańców,
to zła propozycja, aleja ta bowiem jest
wąską drogą i pełni dzisiaj rolę deptaka
spacerowego. Mieszanie na nim ruchu
pieszego z rowerowym spowoduje duże
zagrożenie bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi. Jedynym dobrym
rozwiązaniem jest skierowanie ruchu
rowerowego na obrzeża osiedla. Drugą
kwestią podniesioną przez uczestników
była sprawa własności gruntu (działka
nr 49/48) zagospodarowanego pod park
osiedlowy z tzw. starodrzewem. Zgłoszona propozycja sugerowała przejęcie
terenu parku przez Miasto, co zwolniłoby mieszkańców osiedla z kosztów jego utrzymania. Jest to nieco inny problem, nie związany z tematyką spotkania, opracowany bowiem przez MPU
projekt nie eliminuje z tej działki osiedlowego parku. Trzecią kwestią była
prośba przedstawiciela Spółdzielni o podanie uzasadnienia nieuwzględnienia w
projekcie planu wniosku Spółdzielni o

możliwość zastąpienia dwóch dużych pawilonów handlowo-usługowych na osiedlu obiektami mieszkalnymi z usługami na ich parterze. Kierownik projektu
planu zagospodarowania w uzasadnieniu swojej decyzji odwołała się do wniosków innych mieszkańców skierowanych do MPU w sprawie niedogęszczania terenu osiedla nowymi obiektami.
W tym jednak przypadku zamiar Spółdzielni był nieco odmienny. Nie chodzi
bowiem o budowę nowych obiektów na
mapie osiedla, tylko zmianę przeznaczenia obiektów już istniejących na osiedlu.
A to jest różnica i dlatego Spółdzielnia
musi zdecydować, czy będzie wnosiła pisemne zastrzeżenia do przedstawionego
projektu planu.
Na koniec należałoby podziękować
członkom istniejących na osiedlu samorządów, tj. Samorządu Pomocniczego Rady Miasta i spółdzielczej Rady Osiedla za liczny i aktywny udział
w przeprowadzonej konsultacji, który
zdecydowanie prowadzi do zakończenia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego osiedla. Jego przyjęcie przez Radę Miasta planowane
jest na początek 2020 roku.
M.T.
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Modelki z Korony

Wrastanie w Piątkowo

Jeszcze zanim Piątkowo stało się częścią Poznania, było
już szczególnym miejscem na mapie Wielkopolski, chociażby poprzez swoją historyczną, średniowieczną przeszłość
a potem przez niemiecki epizod osadniczy z czasów pruskiej polityki germanizacyjnej i tworzenia niemieckich wsi
w Wielkopolsce. Z Poznaniem związane było jako wieś należąca do parafii Świętego Wojciecha już w wieku trzynastym. Naturalną więc jest potrzeba przedstawienia budowy nowych parafii katolickich na osiedlach piątkowskich,
realizowana jeszcze w okresie zdecydowanie świeckiego,
a nawet antyreligijnego państwa polskiego, czasu tak zwanego realnego socjalizmu.
W nowe miejsca wrasta się przede wszystkim na dwa
sposoby. Po pierwsze, upływający czas zatrzymuje tych
dawnych przybyszów w ich nowym miejscu, trafiają oni
na tamte cmentarze, a więc wrastają w tę ziemię najdosłowniej i na zawsze. Uświadomiłem sobie tę prawdę,
gdy uczestniczyłem w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku swojego dawnego towarzysza broni, jeszcze
z czasu służby wojskowej w lotnictwie, wcale nie w Poznaniu. Właśnie on spoczął na dawnym cmentarzu parafii
winiarskiej, znajdującym się na obecnym osiedlu Bolesława Chrobrego, przy powstającym wtedy kościele parafialnym tegoż osiedla. Po drugie, na świat przychodzą dzieci
przybyszów, które mogą powiedzieć, że są z tego nowego
miejsca, do którego przybyli ich rodzice. Niewiadomą jest
tylko, czy ci młodzi w tym nowym miejscu znajdą warunki, aby poczuć się u siebie, tam wrastać i w tym właśnie
miejscu budować swoją przyszłość.
Wprost anegdotycznie, w kontrapunkcie do powstawania parafii na Piątkowie, stoi budowa na osiedlu Jana III
Sobieskiego nowej szkoły, pierwotnie mającej nosić imię IX
Zjazdu PZPR. Obiekt ten jest obecnie Zespołem Szkół Ojców Pijarów w Poznaniu. Dodać można, że parafia na tym
osiedlu ma wspaniały kościół – Bazylikę Miłosierdzia Bożego, choć jej początki były bardzo skromne, bo pierwsze
msze święte odbywały się budynku gospodarczym dużego
gospodarstwa rolnego na dawnej wsi Piątkowo. Z tamtego czasu pamiętam znakomitą dyrygent Poznańskiej Orkiestry Kameralnej, Agnieszkę Duczmal, mieszkającą wtedy
na osiedlu Jana III Sobieskiego, uczestniczącą w mszach
świętych w tym, z kilku powodów, szczególnym miejscu.
Hubert Owczarek

„Jak za dawnych lat”
– tak brzmiał tytuł kolejnego pokazu mody w
klubie „Korona” na osiedlu Bolesława Śmiałego,
który odbył się 22 maja.
W pokazie udział wzięły klubowiczki z „Korony”,
które są wspaniałym przykładem na to, że dobrze

można wyglądać i czuć się w
każdym wieku! Kierowniczka klubu, Ludmiła Kłos zaprezentowała zaprojektowane przez siebie sukienki. Pokaz mody poprowadził Dominik Król, a oprawę artystyczną imprezy przygotował choreograf, Bogdan Biegański. Gościnnie wystąpili przyjaciele klubu: wielka
miłość Czesława Niemena –
Farida oraz Piotr Kuźniak.
Pokaz był możliwy dzięki wsparciu wielu osób z
Piątkowa i lokalnych, osiedlowych firm oraz Centrum
Inicjatyw Lokalnych Piątkowo. (dw)
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Przyjaciele
się rozwijają
Klub Seniora Przyjaciele rozpoczął nowy etap
działalności. Od grudnia 2018 roku mieści się w
większym niż poprzednio, odświeżonym pomieszczeniu w pawilonie na os. Bolesława Chrobrego 110.
O powodzeniu nowego miejsca świadczy, że do maja
2019 roku do klubu zapisało się 80 mieszkanek i mieszkańców osiedla i nic nie wskazuje, by była to liczba ostateczna. Od grudnia klubowicze uczestniczyli wielu wydarzeniach: zabawach okolicznościowych z potańcówkami, spotkaniach towarzyskich, zajęciach tanecznych, gimnastyce,
pokazach filmowych, zajęciach wokalnych, warsztatach plastyczno-manualnych i wycieczkach. Klub podjął także współpracę z Domem Tramwajarza i jeżyckimi klubami seniora.
Zaprasza także na stałe zajęcia taneczne
oraz gimnastykę chińską.
Kontakt z instruktorką, Sylwią Czubała,
tel. 609 008 986.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja os. Wł. Jagiełły i Z. Starego
Uczniowski Klub Sportowy „CHROBRY” przy
Szk. Podst. Nr 17 w Poznaniu

„ LATO 2019 w mieście dla aktywnych.”
Półkolonie
I TURNUS 24.06.2019 - 28.06.2019
II TURNUS 01.07.2019 - 05.07.2019
III TURNUS 19.08.2019 - 23.08.2019
IV TURNUS 26.08.2019 – 30.08.2019
Oferta zawiera:

1.Fachową opiekę wychowawców/ instruktorów
w godz. 8.00 – 15.00
2. Obiad – godz. 13.00-13.30
3. Zajęcia
- zajęcia świetlicowe – turnieje w grze : bilard, piłkarzyki, tenis
stołowy, gry planszowe, konkursy, zabawy przy muzyce,
zajęcia plastyczne itp.,
- wyjścia do kina,
- wycieczki plenerowe,
- warsztaty: m.in.
teatralne, z robotyki, w pracowni pizzy
- zajęcia sportowo-rekreacyjne: kręgielnia, pływalnia.
Ilość uczestników 20 dla każdego tygodniowego turnusu.
Zastrzega się wprowadzenie zmian w programie.

Zgłoszenia od 16.30- 19.00 w świetlicy os. Wł. Jagiełły 15
nr. tel.kont.601 556 584.

Aktywne wakacje
dla młodzieży
Jak co roku, Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa przygotowuje zajęcia dla
najmłodszych mieszkańców Piątkowa pod
hasłem Lato z PSM
– Aktywne Wakacje
2019. Zajęcia będą
mieć formę aktywności ruchowej i propagować zdrowy styl
spędzania czasu wolnego.
Szkółka
Tenisa Ziemnego. Zajęcia
odbywać się będą na
kortach tenisowych na
osiedlu Jana III Sobieskiego.
Piłkarskie Wakacje.
Zajęcia na boisku typu Orlik na osiedlu Bolesława Śmiałego.
Spotkania prowadzić będą nauczyciele, trenerzy i animatorzy
sportu. Szczegóły na stronach www.psm.poznan.pl/sport.php
Dla spędzających wakacje na osiedlu Jana III Sobieskiego ciekawą propozycję ma Klub Sportowy Sobieski Poznań
(OJIIIS 22G), który wspólnie z PSM zaprasza na: zajęcia
sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, siłownię, na animacje kulturalno-oświatowe, wycieczki, zajęcia z samoobrony i zapasów.
Andrzej Słabęcki

7

ECHO 6/287 (XXII)

Przedszkolaki z medalami

Kolejny rok najmłodsi sportowcy z Piątkowa
rywalizowali w podczas
Wiosennej Ligi Piłkarskiej
Przedszkolaków Piątkowo
2019.
Organizatorem imprezy
były przedszkola zrzeszone
w Miasteczku Oświatowym

na terenie Piątkowa. Patronat nad imprezą objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od lat wspiera ona
rozgrywki młodych piłkarzy
i kibicuje tej formie aktywności ruchowej.
Zmagania
piłkarskie
zostały podzielone na trzy
dni. Wyłoniono cztery najlepsze drużyny. Miejscem
pierwszego etapu rozgrywek
było Przedszkole nr 148 Mali Europejczycy na osiedlu
Bolesława Chrobrego. Finał
odbył się na boisku typu
Orlik także na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Nie zajęte
miejsce się bowiem liczyło,
lecz sportowy udział w rozgrywkach.
Andrzej Słabęcki

Stawia na sport
Sędzią rozgrywek Wiosennej Ligi Piłkarskiej Przedszkolaków Piątkowo 2019 był
Leszek Partyński. Mieszkaniec osiedla Jana III Sobieskiego to były zawodnik Lecha
Poznań i wychowanek Sandecji Nowy Sącz.
Jego pasją od zawsze jest piłka nożna .W
tym roku jego drużyna zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Szkół Miasta Poznania.
Swoim doświadczeniem piłkarskim wspomaga najmłodszych adeptów piłki nożnej, prowadząc zajęcia w ramach Akademii Młodych

Orłów. Kolejny rok zgodził się zostać sędzią
głównym zawodów piłkarskich dla przedszkolaków i prowadził te zacięte i obfitujące w duże emocje mecze piłki nożnej.
W tym roku Leszek Partyński został wybrany do Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego doświadczenie
sportowe i zaangażowanie w pracę z młodzieżą to duże wsparcie dla PSM, która od lat
Tekst i fot.:
wspiera sport i stawia na sport.
Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM
3 czerwca - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM
4 czerwca - Komisja Rewizyjna RN
6 czerwca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
11 czerwca - Komisja ds. aktów prawnych RN
27 czerwca - zebranie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Nowa Rada zapoznaje się i organizuje

Wybrana
podczas
kwietniowego Walnego
Zgromadzenia członków
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada
Nadzorcza PSM kadencji 2019-2022 ukonstytuowała się 9 maja.
Przewodniczącym Rady
został Rafał Kupś, zastępcą przewodniczącego Piotr
Koper, a sekretarzem Aleksander Kozłowski.
23 maja odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Jej
członków zapoznano z wynikami ekonomicznymi Spółdzielni za ubiegły rok oraz
za pierwszy kwartał tego

roku. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja na temat
sposobu naliczania opłat za
użytkowanie dźwigów w wysokich budynkach. Obecnie
opłaty te są zróżnicowane,
na większości osiedli obowiązują stawki uzależniające opłaty od liczby zamieszkujących osób. Tymczasem
w coraz większej liczbie wynajmowanych przez właścicieli mieszkań ich lokatorzy
nie są wcale zgłaszani, a administracje osiedli nie mają możliwości sprawdzenia
tego. Zwrócono też uwagę,
że dźwig – zgodnie z ustawą – należy do wyposaże-

nia budynku i koszty jego
utrzymania powinny być
dzielone proporcjonalnie do
powierzchni mieszkań. Dyskusja na ten temat będzie
się toczyła na Komisji Rewizyjnej, choć podjęcie decyzji
nie będzie łatwe, bo obecne
rozwiązanie ma wielu zwolenników.
Członkowie nowej Rady
poprosili o przygotowanie
spisu spraw podjętych przez
poprzednią Radę Nadzorczą
a nie zakończonych, a także
o informację na temat sposobu wykonania przyjętych
przez nią uchwał.
Ustalono składy komisji

Rady Nadzorczej, których
są trzy. W skład Komisji
Rewizyjnej weszli: Ryszard
Frąckowiak (przewodniczący), Piotr Koper, Aleksander Kozłowski, Mirosława
Musielińska-Klemka, Ewa
Porada i Piotr Szczepanowski. Komisję Członkowsko-Samorządową stanowią:
Urszula Cicha (przewodnicząca), Krystyna Kaczmarek, Andrzej Matuszak i
Leszek Partyński. Komisja
ds. aktów prawnych to: Mariusz Szymczak (przewodniczący), Aleksander Kozłowski, Mirosława Musielińska-Klemka, Ewa Porada
i Piotr Szczepanowski.
Na koniec zapytano o
wynik licytacji zadłużonego
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,
na którego zakup członkowie Rady wyrazili zgodę 9
maja. Lokal został zakupiony i zostanie wynajęty lub
sprzedany by odzyskać należność Spółdzielni. Interesowano się też stanem zaawansowania przygotowań
do inwestycji na bazie Boranta. Wyjaśnienia składał prezes Krzysztof Winiarz. Zarząd przedstawi
członkom Rady Nadzorczej
stosowne materiały, które pozwolą Radzie podjąć
decyzję o budowie mieszkań. (big)
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Os. Bolesława Śmiałego

Remonty z troską o ptaki i zieleń

Termomodernizacyjny rozmach przy budynku 30

Z rozmachem postępują prace termomodernizacyjne budynku nr
30 na osiedlu Bolesława
Śmiałego. W kolejce do
docieplenia czekają kolejne (ostatnie już) budynki mieszkalne. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na wykonawcę robót na budynku nr 17.
Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia
prac przed końcem listopada.
Postawienie rusztowań
i rozpoczęcie prac budowlanych poprzedza zawsze długi okres przygotowań. Trzeba zgromadzić dokumentację techniczną i uzyskać
niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne. Jednym z poważniejszych tematów poprzedzającym rozpoczęcie procesu termomodernizacji jest zsynchronizowanie działań remontowych
regulowanych Prawem budowlanym z Ustawą o ochronie przyrody. W związku z
tym rozpoczęcie robót poprzedzone jest co najmniej
dwuletnią obserwacją ornitologiczną, mającą na celu
zapewnienie gniazdującym
w elewacji budynku gatunkom ptaków chronionych
optymalnych warunków dalszego gniazdowania, jednakże w zgodzie z prawidłami budowlanymi określonymi przepisami i tymi zdroworozsądkowymi. W obecnie remontowanych budynkach zaobserwowano gniaz-

da jerzyków i wróbli. Trzeba więc było tak prowadzić
roboty, by były jak najmniej
uciążliwe dla skrzydlatego
bractwa. Zamontowano dla
nich także specjalne budki lęgowe w liczbie określo-

i opracowujemy dokumentację techniczną
– mówi Przemysław Twardowski, kierownik Administracji Os. Bolesława Śmiałego.
Równie ważne dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa mieszkańców
są remonty instalacji wewnątrz budynkowych i
przyłączy. Na osiedlu prowadzona jest właśnie kompleksowa wymiana wyeksploatowanych zaworów gazowych podpionowych i
przedlicznikowych. W tym
roku przeprowadzona ona
zostanie w około połowie
budynków i będzie kontynuowana w przyszłym roku. Utrapieniem jest rosnąca liczba awarii instalacji
kanalizacyjnej. Według opinii niektórych fachowców,
może to być skutek stosowania w gospodarstwach
domowych coraz agresyw-

Wiosenne „strzyżenie” osiedlowej zieleni

nej w decyzji Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska
na podstawie wspomnianej
wcześniej obserwacji ornitologicznej.
- Jesienią tego roku zaplanowana jest termomodernizacja budynku nr 24.
Przygotowujemy się już także do docieplenia dwóch
wieżowców 36 i 37. To wielkie i kosztowne przedsięwzięcie, na które będziemy
chcieli zapewne uzyskać dofinansowanie z programu
Jessica2. Chcielibyśmy je
rozpocząć w przyszłym roku, na razie prowadzimy
obserwacje ornitologiczne

Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej

niejszych środków chemicznych. Dają się one we znaki
żeliwnym instalacjom. Nie
służy im też zapewne spłukiwanie różnych tłustych
nieczystości i częste dosypywanie popularnego „Kreta”. Kolejne odcinki rur
trzeba więc coraz częściej
wymieniać, co wiąże się z
„wykopkami” przed budynkami i w piwnicach.
Z wiosną ruszyły prace
pielęgnacyjne przy osiedlowej zieleni. Odnawiane są
trawniki, m.in. w pobliżu
budynków 33 i 34, prowadzone są nasadzenia oraz
cięcia bujnie rosnących roślin. Rozkwitająca zieleń
cieszy oko, jednak oznacza
też nieco kłopotów. Znaczną ilość ściętych gałęzi i
traw administracja osiedla musi na swój koszt dostarczać do kompostowni.
Podobnie jest z odpadami
wielkogabarytowymi, które zbyt rzadko są odbierane przez jednostki podległe
Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Ponadto nie odbierają one odpadów pobudowlanych, takich jak drzwi,
okna, umywalki czy płytki. Mieszkańcy powinni dostarczać je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, ale najczęściej poprzestają na wstawieniu ich do altanki odpadowej. O ich uprzątnięcie
zadbać musi administracja
osiedla. (i)
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Dni Piątkowa
okazją do bezpłatnych
badań
profilaktycznych

Koncert Michała Gielniaka
w DĄBRÓWCE

Serdecznie zapraszam na bezpłatne badania profilaktyczne, które przeprowadzone zostaną po raz kolejny podczas Dni Piątkowa organizowanych przez Zarząd i Radę
Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 15
czerwca 2019 roku na os. Jana III Sobieskiego (boisko pomiędzy blokami 42 i 21).
Badania obejmują m.in. pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i BMI, obliczanie wskaźnika WHR,
pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu glukozy.
Wykonają je przedstawiciele firmy Synexus.
W tym roku do Państwa dyspozycji będzie również
SŁUCHOBUS (badanie słuchu) i OSTEOBUS (diagnostyka osteoporozy).
ZAPRASZAM WSZYSTKICH,
KTÓRZY CHCĄ ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE.
Urszula Cicha

Ogrzewanie i oszczędności
Po ośmiu miesiącach
nieprzerwanego ogrzewania mieszkań zakończył się 20 maja sezon
grzewczy na spółdzielczych osiedlach na Piątkowie. W związku z tym
lokatorzy są proszeni o
otwarcie zaworów grzejnikowych na „poz. 5”.
Mimo zapowiedzi o ocieplaniu klimatu i po coraz łagodniejszych oraz krótszych zimach okres ogrzewania
mieszkań się nie skraca, a nawet jakby ulega wydłużeniu.
Tendencja ta się nie zmieni, gdyż wszyscy chcą mieć w
mieszkaniach ciepło i przytulnie. Nie zmienia się też postępujący od wielu lat wzrost cen energii. Będzie ona coraz droższa. A to ma duży wpływ na wyniki ekonomiczne spółdzielni. Wydatki na ogrzewanie oraz na ciepłą wodę stanowią bowiem największą część spółdzielczych kosztów. By je zmniejszać, trzeba więc minimalizować wydatki.
W PSM czyni się to od lat na wiele sposobów.
Podstawowe znaczenie ma prowadzona systematycznie termomodernizacja. Wykonano ją na większości budynków. Największe efekty przynosiła ona w najstarszych
budynkach wznoszonych według technologii nie liczących
się z kosztami energii. W nowszych budynkach stosowano
już energooszczędne technologie, więc korzyści z dociepleń
są mniej spektakularne. Również stosowane na niektórych
osiedlach docieplenia stropów i piwnic przynoszą wymierne oszczędności. Znaczne, około 10-procentowe oszczędności przynosi wprowadzenie systemu elektronicznego sterowania ogrzewaniem w budynkach.
Dotychczasowe rozwiązania będą doskonalone, jednak
oczywiste jest, że radykalnych oszczędności dzięki nim
już się nie uzyska. Może je przynieść tylko kompleksowa
modernizacja sieci grzewczej w budynkach. Rury i żeliwne grzejniki dostarczające ciepło w mieszkaniach są już
z innej epoki. Instalowano je przed 30-40 laty, a od tego
czasu technologie bardzo się zmieniły. Dlatego podczas
zebrań z mieszkańcami Krzysztof Winiarz, prezes PSM,
przekonywał do rozpoczęcia tego wielkiego przedsięwzięcia. Wiąże się ono ze sporymi kosztami, jednak poniesione nakłady mogą się szybko zwrócić w niższych rachunkach za ogrzewanie. (i)

25 kwietnia w Piątkowskim Centrum Kultury DĄBRÓWKA odbył się koncert Michała Gielniaka, wszechstronnego muzyka i wokalisty. Przygodę z estradą rozpoczął w 1981 roku w poznańskim zespole Żuki Rock & Roll
Band, grającym przeboje z lat 60. W 1996 roku wydał debiutancką płytę „19 miał lat”. Tytułowy utwór, polska wersja piosenki „Tic, Tic, Tac” stał się jego największym hitem i przez 42 tygodnie królował na liście przebojów programu muzycznego „Disco Relax”. (psta)
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Proza i poezja XIII Młodych Piór w „Dąbrówce”
W ubiegłorocznym Konkursie Młodych Piór zadziwiał
12-letni Tomasz Balcerkiewicz ze Szkoły Podstawowej numer
54 na Junikowie – niezwykły talent. Występowali i studenci – Marta Grygorowicz, Michał Ambrożkiewicz… W tegorocznych XIII Młodych Piórach rej wodziła proza. Polonistka – dyrektor Szkoły Podstawowej numer 67, z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu – Elżbieta Kokot, zaproponowała prezentację prozy
dwóch 10-latek: Marianny Penc i Małgorzaty Bartz, uczennic
piątej klasy. Marianna przeczytała nam „Rysunek Marysi”:
Marysia była normalną jedenastoletnią dziewczynką, chodziła do normalnej szkoły, miała mamę kwiaciarkę i tatę
prawnika – jednym słowem wszystko było normalne oprócz
tego jednego dnia, w którym Marysia przeniosła się do innego świata…
Był piątek – ulubiony dzień Marysi, ponieważ w piątek zaczynał się weekend, nic nie jest zadane (przynajmniej
w jej szkole tak jest), mama dała jej na drugie śniadanie
ciasto śliwkowe do szkoły, które Marysia po prostu uwielbia.
Finał opowiadania wkracza w dziedzinę fantasy:
Król zdziwiony niecodzienną prośbą wstał, ale poszedł za
nimi. Małpka i dziewczynka pokazywali mu wszystkie skutki
działań złej królowej, a królowi oczy robiły się coraz większe
i większe. Gdy wrócili do pałacu król od razu kazał wypędzić Almę. I… Alma musiała opuścić królestwo Magnusa ze
wstydem. Marysia poczuła, że za chwilę się teleportuje – pożegnała się z wszystkimi i… znikła.
Od tego czasu dziewczynka co tydzień odwiedzała Alfie’go i króla Lakmusa. A w wodopojach nie brakło już nigdy
wody, zwierzęta były zawsze najedzone i szczęśliwe, a palmy
gęsto porastały lasy królewskie… a może to Marysia zostanie kiedyś królową Magnusa?
10-letnia Małgorzata Bartz, miłośniczka koni, obdarzyła nas opowieścią o wymarzonym prezencie, który jawi się
w dwóch wcieleniach, bo… bywa i jednorożcem. Oto zakończenie opowiadania:
Gdy nacieszyłam się prezentami, tata zawiązał mi oczy
chustą i zabrał na tylną część ogrodu. Bardzo byłam ciekawa co tam się znajduje. Kiedy tata zdjął mi chustkę z oczu,
zobaczyłam cudowny widok. Oczom ukazała się mała stajnia
oraz chatka, a w niej mój sprzęt jeździecki. Byłam ogromnie szczęśliwa. Zawsze marzyłam o posiadaniu własnej stajni. Pół godziny później przyjechał transport, w którym jechał
Mun. Rodzice zajęli się rozmową z właścicielem stajni, a ja
odprowadziłam Muna do jego boksu. Bardzo chciałam znowu się na nim przejechać. Wyczyściłam i osiodłałam Muna,
a następnie poszłam jeździć w moim ogrodzie. Podczas jazdy z mojego głośnika puściłam sobie swoją ulubioną piosenkę. Po skończonej jeździe poszłam do domu świętować z rodzicami moje urodziny. Pojechaliśmy również do restauracji
i kina. Tego dnia poszłam spać dość późno. W nocy zbudził
mnie bardzo głośny dźwięk dochodzący z ogrodu. Postanowiłam sprawdzić co to jest. Wyszłam na dwór, było ciepło ponieważ był środek lata. Na środku stał Mun, nie był zwyczajnym siwym koniem, tylko wspaniałym jednorożcem. Róg miał
brokatowy, a jego grzywa mieniła się wszystkimi kolorami tęczy. Z głośnika, który przypadkiem zostawiłam w stajni, wydobywała się muzyka. Pomyślałam, że to Mun ją włączył, bo
na pewno po jeździe wyłączyłam głośnik. Natychmiast wyłączyłam muzykę, aby nie obudzić rodziców. Nie chciałam, żeby ktoś oprócz mnie o tym wiedział. Następnie pożegnałam
się z Munem i z powrotem udałam się do domu.
Następnego dnia rano, kiedy poszłam nakarmić mojego
konia, znów był normalnym, lecz kiedy następnej nocy poszłam go odwiedzić był jednorożcem. Tak działo się każdego
dnia. Opisałam tą przygodę w moim sekretnym pamiętniku,

żeby o niej nigdy nie zapomnieć. Obiecałam sobie wtedy, że
nikomu o tym nie powiem…
Wreszcie przyszła i kolej na wiersze. Zaprezentował je
Mateusz Rossa, student polonistyki na UAM w Poznaniu,
autor książki „Czarno to widzę”, laureat konkursu „FanFila” na UAM, młody pisarz publikowany i nagradzany, przyjechał z Obornik. Jego sylwetkę kreśliliśmy już w „Echu
Piątkowa”. Poeta zaprezentował pięć wierszy, między innymi tekst pt. „Galaktyka”:
Opadają sponiewierane łodygi
Ich byt jest – po prostu – tak miało być
Kolejny liść kolejne drzewo kolejny las
A co jeśli byt jest tworem nieidealnym
który powstał by zaspokoić inny twór
a ten przez żebra i tkanki uważa się za byt idealny
Dziś opada kolejny liść
mały twór w wielkiej galaktyce
bytów których los jest tak różny a jednocześnie podobny
Myślimy że wiemy
Myślimy że
myślimy
Opowiadania obu dziewczyn i wiersze Mateusza Rossy wywołały żywą rozmowę, spory… Warsztaty prowadzili
Jolanta Szwarc, dr Stanisław Szwarc i doktorant na UAM
– Sebastian Walczak. Spotkanie zakończyło czytanie fragmentu reportażu Celiny Lesiewicz pt. „Droga do Asuncion”, o podróży do Paragwaju, w którym autorka mieszkała przez trzy lata.
Zapraszamy na warsztaty w ramach zajęć Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Jest tu szansa na omówienie, konsultację tekstów. Organizujemy spotkania z autorami, konkursy, turnieje, wieczory prób literackich. Klub wydaje biuletyn „Protokół Kulturalny”.
Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
4 VI 2019 o godz. 18 (wtorek)
Nowe książki w Klubie: Jerzy Grupiński – „Sposób na motyle”, Agnieszka W. Pawlak – „Pst…Ryk!” Omówienie – Katarzyna Michalewska, Sebastian Walczak.
18 VI 2019 o godz. 18 (wtorek)
Wieczór prozy i eseju Artura Dudzińskiego. Recenzja Jadwigi Czarnej. Prezentacja obrazów Joanny Dudzińskiej.
Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce” prowadzi Jerzy Grupiński.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Poznań-Winogrady
zaprasza na darmowe spotkanie informacyjne
Termin szkolenia: 11 czerwca 2019 r., godzina 9.
Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady,
ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań, sala szkoleniowa.
Temat szkolenia: KASY FISKALNE
– ZMIANY OD 1 MAJA 2019 R.
Na szkolenie można zapisywać się:

 o sobiście - biuro podawcze Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady,
 mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
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Prosto z miasta

„Małpki” zamiast biegania?
Dni dłuższe to i możliwości do obserwowania miejskiego życia i wyciągania
wniosków więcej niż zwykle.
Wszędzie widać zmiany, niektóre może nawet na lepsze. Na przykład, przez lata
powszechnym widokiem były mniejsze i większe budki
z piwem, wokół których od
wczesnego ranka snuli się
różni bywalcy. Od pewnego
czasu dobrze podchmieleni,
zwłaszcza po wypłacie, panowie jakby zniknęli z miejskiego krajobrazu. Zamiast nich
powszechnym porannym widokiem są biegaczki i biegacze w pocie czoła przemierzający kilometry ulic i parkowych alejek. Jest to widok
znacznie przyjemniejszy niż
oglądanie wiecznie wczorajszych typków. Amatorzy porannego biegania wyróżniają
się bowiem sportową sylwetką i profesjonalnym ubiorem.
Mogą więc budzić sympatię,
nawet wśród zmotoryzowanych przyglądających się im
zza szyb samochodu.

HHH
Ale tylko do czasu, kiedy nie pojawiają się w zbiorowej masie na poznańskich
ulicach. Liczba przeróżnych
maratonów, półmaratonów i
wszelakiej maści biegów charytatywnych związanych zwykle z kilkugodzinną blokadą
śródmiejskich ulic niebezpiecznie rośnie. Dobrze, że komuś
chce się biegać w szczytnych
celach, ale czy trzeba to robić
akurat w samym śródmieściu?
Wątpię, czy zablokowanie go
na kilka godzin jest dobrą promocją miasta i zdrowego stylu
życia. Tym bardziej że podobnych biegów odbywa się bez
liku w wielu innych miastach,
miasteczkach, a nawet gminach. Startują w nich zwykle
ci sami bywalcy z odległych
krajów, którzy z wygrywania
tych imprez masowych uczynili
sobie sposób na życie. Zadowoleni są oni oraz organizatorzy biegów, którzy z wpisowego
oraz od sponsorów uzbierają
spore sumki. Biegowy biznes
w Poznaniu oraz innych miejscowościach więc rozkwita. A

głosami mieszkańców pomstujących na uliczne utrudnienia
nikt się nie przejmuje. Niebiegający nie mają dzisiaj racji.
HHH
Masowe pojawienie się
biegaczy jest bezsprzecznie
dowodem na podniesienie się
dochodów ludności oraz przykładanie większej wagi do
dbałości o zdrowie. Wzrost
stopy życiowej ma jednak także ujemne strony. Naukowcy
w nim właśnie widzą przyczynę rekordowego poziomu
spożycia alkoholu w Polsce.
Statystyczny rodak wypija
rocznie już ponad 13 litrów.
Stawia to nas w światowej
czołówce, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Z
analiz ekspertów wynika, że
spożycie trunków będzie nadal rosło. Oczywiście, dopóki będzie się podnosić nasza
stopa życiowa. Taka jest bowiem tendencja ogólnoświatowa. Rosnące dochody ludzie muszą jakoś zagospodarować. Jedni przeznaczają je
na sport, drudzy na przelew,

a zdecydowana większość na
jedno i drugie.
HHH
Pomysłów na zniechęcanie
ludzi do spożywania alkoholu
było już wiele. Nie sprawdziła się ani prohibicja, ani zakazy sprzedaży w określonych
godzinach, ani też promowanie na różne sposoby trzeźwościowych imprez. Zdaje się, że
obecnie, ku ogólnemu zadowoleniu, zrezygnowano z podejmowania podobnych prób.
Ale to chyba też nie jest dobre.
Spożycie alkoholu oraz innych
groźnych używek z dopalaczami na czele bowiem gwałtownie rośnie. Jedynym proponowanym na razie rozwiązaniem mającym przeciwdziałać
alkoholowej pladze jest wprowadzenie zakazu sprzedaży
tzw. „małpek”, czyli 200-gramowych buteleczek z wódką,
które zyskały ogromną popularność. O jego wprowadzenie
dopominają się zwłaszcza producenci piwa. No i jak tu nie
sięgnąć po butelkę. A może
jednak lepiej pobiegać?
WIST

Wokół Piątkowa

Mikołaj Dobrzycki (1793 – 1848)
Wśród bohaterów ulic,
związanych tradycją z dziejami wielkopolskiej Wiosny
Ludów szczególne miejsce
zajmuje postać majora Mikołaja Dobrzyckiego. W Poznaniu ulica Dobrzyckiego
łączy Siewną i Trójpole.
Urodził się 6 grudnia
1793 roku w Rumiejkach
Szlacheckich koło Środy,
był synem Ignacego (jak się
przypuszcza, urzędnika dominialnego w Rumiejkach)
i Anny z Mayerów. W 1806
roku wstąpił do 3 pułku
strzelców konnych i uczestniczył w walkach pod Gdańskiem, gdzie dwukrotnie był
ranny. W następnym roku
jednak przeszedł do służby
w piechocie, w 2 pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej
(dosłużył się stopnia podporucznika) i walczył w Hiszpanii, gdzie dostał się do
niewoli angielskiej. W Szkocji został wolnomularzem.

Po upadku Napoleona
został zwolniony i wrócił
do Królestwa Polskiej, gdzie
wstąpił do wojska, w latach
1815-1817 służył w 6 pułku
piechoty liniowej. Po wystąpieniu z armii został, w porozumieniu z Walerianem
Łukasińskim, założycielem
w Kaliszu filialnej loży Wolnomularstwa Narodowego.
Po rozwiązaniu WN, w 1820
roku Mikołaj Dobrzycki kierował zakonspirowaną, kaliską komórką Towarzystwa
Patriotycznego. W dwa lata później został aresztowany i skazany wyrokiem sądu wojennego na karę sześciu lat ciężkiego więzienia.
Ostatecznie spędził za kratami twierdzy w Zamościu
cztery lata, a swoje przeżycia opisał w opublikowanym
w 1886 roku pamiętniku.
Po wybuchu powstania
listopadowego wrócił do
swego 6 pułku piechoty li-

niowej, na stanowisko dowódcy kompanii. W bitwie
pod Ostrołęką został ciężko
ranny i dostał się do niewoli, przypuszczalnie przebywał we Wiatce i w Bobrujsku. W dalszym ciągu był
jednak poddanym króla pruskiego i po uzyskaniu stosownego paszportu w 1833
roku wrócił do Warszawy
a potem osiadł w Wielkim
Księstwie Poznańskim, u
krewnych, w Chociszkach.
W czasie wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów
1848 roku mianowany został
głównym organizatorem siły zbrojnej powiatu obornickiego. Należąc do deputacji
gwardii narodowej, prowadził w czasie marszu wojsk
pruskich na Środę pertraktacje z pułkownikiem H.
Brandtem. Kiedy doszło do
wybuchu walk, M. Dobrzycki został dowódcą oddziału polskiego tworzonego w

okolicach Obornik, złożonego przeważnie z kosynierów. Wtedy też została podjęta decyzja zdobycia Obornik. Miasto, w którym znajdowały się dwie kompanie
pruskiej piechoty, było bardzo trudne do opanowania,
w dodatku zostało zaatakowane z jednego, południowego kierunku, który wymagał
przejścia atakujących przez
most. Tam też, 5 maja 1848
roku, w czasie akcji, poległ
major Mikołaj Dobrzycki.
Atak zakończył się niepowodzeniem, oddział powstańczy się rozproszył, a Prusacy zemścili się na mieszkańcach Chludowa i Objezierza.
Mikołaj Dobrzycki został
pochowany w Bąblinie. Epitafium dzielnego dowódcy
znajduje się m.in. w kaplicy grobowej generała Jana
Henryka Dąbrowskiego w
Winnej Górze.
Marek Rezler
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Brąz dla Karoliny Nogaj
Od 26 do 28 kwietnia w Bydgoszczy odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorek. Karolina Nogaj, mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego, zawodniczka KS Sobieski Poznań,
dzielnie walczyła z najbardziej utytułowanymi zapaśniczkami naszego kraju, zdobywając medal brązowy w kat.76 kg.

Złoto dla Jana Chojnackiego
29 kwietnia w Staszowie w Świętokrzyskiem odbyła się
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych.
Złoty medal i pierwsze miejsce wywalczył zapaśnik Klubu
Sportowego Sobieski Poznań, Jan Chojnacki. W kategorii
65 kg nie miał sobie równych i pokonał wszystkich rywali,
potwierdzając swoje aspiracje do uczestnictwa w najważniejszych imprezach zagranicznych. We wszystkich walkach
stracił tylko jeden punkt techniczny i to dopiero w finale.
Tuż za podium uplasowali się Łukasz Dziunikowski (kat.
45 kg) i Tadeusz Werner (92 kg). KS Sobieski Poznań zajął piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Edgar Babayan mistrzem Polski

tujący w Kartuzach (10-11 maja) na Mistrzostwach Polski Seniorów 2019 w zapasach w stylu klasycznym. Mistrzem Polski w kat. 82 kg został Edgar Babayan, który pokonał wszystkich swoich rywali w drodze do finału, a w samej walce o złoto wygrał 9:0 z czwartym Wojciechem Kańskim z Radomia.
Dwa srebrne medale wywalczyli Marcin Olejniczak (kat.
97 kg) i Tadeusz Michalik (87 kg). KS Sobieski Poznań zajął
szóste miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Bartosz Rajter ze złotym medalem
Trzy medale to dorobek zapaśników stylu klasycznego w
Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w Janowie Lubelskim (17-19
maja). Bartosz Rajter wywalczył pierwsze miejsce, a srebrne medale zdobyli Łukasz Dziunikowski i Kamil Pieniak.

Maja Kmiecik wygrała kwalifikacje
Na Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików Zapasy Kobiet w Krotoszynie (19-21 maja) Maja Kmiecik po raz kolejny potwierdziła swoją klasę. W kat. 36 kg
nie miała sobie równych i bezapelacyjnie wygrała wszystkie pojedynki, stając na pierwszym miejscu podium.
Andrzej Słabęcki

Trzy medale przywieźli seniorzy KS Sobieski Poznań star-

Wietrzno-słoneczny początek sezonu

Wędkarze z „Chrobrego” rozpoczęli nowy sezon. Wybór padł
na zalew Radzyny Duże, gdzie rano, w sobotę 23 marca, na miejsce
zbiórki, przybyło 32 (w tym jedna
wędkarka) spragnionych wędkarskich przygód i kontaktu z rybą
członków koła, by rozegrać pierw-

sze w tym roku towarzyskie zawody wędkarskie.
Walczono o Puchar Kierownika Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego. Z początku pogoda nie nastrajała
optymistycznie. Było zimno i wiał silny, przenikliwy wiatr. Na szczęście nie
padało, a w miarę upływu czasu robiło
się słonecznie i dość ciepło. Łowiono w
trzech sektorach, metodą spławikowo-gruntową na dwie wędki.
Ryby jak to ryby, swój rozum mają
i kto uczciwie nie posypał, ten i nie połowił. Sektor A, najbardziej wietrzny, wygrał „stary”, wędkarski wyjadacz, Mirek
Foint wynikiem 4500 pkt. Drugie miejsce zajął Leszek Raczyński, a trzeci był
Marcin Ruciński. Sektor B wygrał Jacek Galas (5540 pkt.), drugi był Marek

Przewoźny, a trzeci Janusz Marcinkowski. Sektor C wygrał prezes Ryszard
Styperek (5220 pkt.), drugie miejsce
zajął Bogdan Gmerek, trzeci był Filip
Kalwaczyński.
Patrząc na wyniki, można powiedzieć że „młode wilki” atakują. Największą rybą zawodów okazał się leszcz
42,5 cm wyłowiony przez Marcina Rucińskiego (na metodę), chociaż długo
w tej kategorii prowadził Jan Stelmaszyk
z linem 36 cm. Po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu okazałych pucharów nastąpiła najsmaczniejsza część zawodów,
gdyż zajechał katering (pieczony udziec
wieprzowy) zamówiony przez gospodarza koła i zaczęła się wyżerka. Kto nie
był, niech żałuje.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

Słoneczne zawody na Manieczkach

W niedzielę, 7 kwietnia, wędkarze wyruszyli na drugie zawody
towarzyskie. Areną zmagań było
łowisko Manieczki, niedaleko Śremu. Członkowie koła łowili metodą
spławikowo-gruntową. Można było łowić na dwie wędki, a puchary
„ufundował’ sekretarz koła.
Pogoda dopisała. Ryby brały dość
dobrze, wprawdzie nie jakieś potwory,

ale ładne płotki czy leszczyki. Około
godziny 11 na stanowisku 11, u kolegi
Grzegorza spore poruszenie. Na białego robaczka skusił się 72-centymetrowy szczupak (ok. 2,5 kg) i mimo cienkiego przyponu został wyholowany, sfotografowany i ostrożnie wypuszczony
z powrotem do wody. Jednak, pomimo
okresu ochronnego na szczupaki, który obowiązuje do 1 maja, komisja sędziowska jak i reszta kolegów uznała,
że wyczyn Grzegorza Stanisławskiego
należy uhonorować pucharem za największą rybę.
Godzinę później, na stanowisku 15,
gdzie łowił nasz skarbnik, Gieniu Szaj,
również spore podniecenie, w podbieraku wylądował ładny, prawie kilowy karaś srebrzysty tzw. „japoniec”. Ale niestety, wyskoczył ze źle ustawionej siatki
i wybrał wolność. Zdarza się.
W poszczególnych sektorach wy-

grali: Mirosław Foint (6612 pkt.), Zbigniew Jędrys (2195 pkt.) oraz Ryszard
Styperek (3692 pkt.). W klasyfikacji generalnej wygrał Mirek Foint. Na szczególną uwagę zasługuje debiut w zawodach wędkarskich (w kategorii młodzieżowej) córki Adama, Melanii Bartkowskiej. Oby starczyło jej zapału i cierpliwości.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj
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HUMORKI
- Wczoraj na „Jedynce” film
oglądałem i o mało się nie posikałem...
- Taki śmieszny?
- Nie, przerw na reklamy
nie było.
HHH
Teściowa do zięcia:
- I za co ta moja córka tak
cię kocha?
- Pokazać?
HHH
- Dzień dobry, dzwonię z
przedszkola. Właśnie zwolniło
się jedno miejsce, a pani chciała zapisać syna.
- Dziękuję za pamięć, syn
kończy technikum.
HHH
Matka beszta syna, który
wybrał się do klubu ze striptizem.
- Jak mogłeś! To obrzydliwe! Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć!
- Tak – odpowiada syn – widziałem tam ojca.

Hasło dzisiejszej krzyżówki brzmi: Nasze dni
Piątkowa

MĄŻ
MARYSIEŃKI

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). Zamiast ciągłego nygusowania, ganiania po marketach
abo glapienia się wew komputer, lepiej zabierz się ze szwungiem do roboty. Za
chapanie skapną ci fest bejmy.

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

BYK (21.04 - 21.05). Trza się przyłożyć do wiosennych porzundków wew
chałupie, a także akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych.
Porzundek wew kwitach ale zaś musi być.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wew robocie, zwłaszcza przy nowej wiarze za
wiela nie blubraj ani tyż się nie staluj. Całkiem spokojnie, akuratnie i zez rułą rób
swoje, a bejmy same skapną ci do kabzy.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Ale fest rajza ze starą wiarą ci się szykuje tej
wiosny. Ino zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze
wew kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na pogodę oraz famułę.
Lepiej pomyśl o jakim wygibie do ciepłych krajów albo chociaż nad morze.
Wspólna rajza zez famułą będzie ci plożyć.

RAK (22.06 - 22.07). Słonyszko zachęca do wspólnej rajzy za miasto zez famułą
albo znajomą wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania mogą wyniknąć ﬁfne
pomysły na dobry interes.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zbędne zbyry, klunkry i insze klamoty najlepiej
zez pomocą szczunów wyćpnij na gemyle, a wew pokojach i szafonierkach
zaprowadź porzundek jak należy.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se już spokój zez ciągłym bręczeniem, rozmymłaniem
i udawaniem nyrola. Jesteś szportowny szczun, masz ﬁfa i jak się akuratnie
przyłożysz, kabza wnet będzie pełna.

WODNIK (21.01 - 20.02). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania ze
szwungiem zabieraj się do chapania. Jak się akuratnie przyłożysz, to wnet
uzorgujesz wuchtę bejmów w kabzie.

PANNA (23.08 - 22.09). Z kolejnych zmian wew robocie niewiele dobrego
wyniknie. Przyjdzie ci chapać za dwóch abo i trzech kumpli. Ale zaś potem wnet
uzorgujesz wuchtę bejmów.

RYBY (21.02 - 20.03). Szykuje ci się trochę lofrowania po kraju, a nawet
świecie. Podczas tych fest wojaży ino się zbytnio nie staluj i bacz byś na
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
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