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Lato z PSM
Letnie wakacje już na półmetku. Nie wszystkie piątkowskie dzieci wyjeżdżają z miasta na
całe dwa miesiące. Dla nich Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała i współfinansuje liczne półkolonie w klubach dziecięcych, sportowych i seniora. Programy są atrakcyjne, a dzieci w murach przebywają rzadko,
uczestniczą w wycieczkach do interesujących
miejsc.
Jak chociażby do DELI Parku w Trzebawiu,
o czym piszemy w tym numerze Echa na stronach 5 i 6. Wakacje to także czas aktywności seniorów z klubów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o czym można poczytać na stronach
10 i 15. (big)
Fot. – Andrzej Słabęcki

wskocz
na wyższą
prędkość

900
Mb/s

szybszy internet
w starej cenie

Do zobaczenia w domu.
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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

UBEZPIECZENIA
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Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu!!!

NRQWDNWHPDLOUHKPDV#ZSSO

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333

czynne: pn – pt 9.00-17.00

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315
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

AGENCJA OCHRONY POSZUKUJ(
PRACOWNIKÓW w POZNANIU
ZADANIA: dozór mienia, wykonywanie obchodów,
rejestr zdarzeń.
OFERUJEMY: terminowe wynagrodzenie, przeszkolenie,
umowa o SUDFĊ lub zlecenie.
MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM
2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kontakt: 531-533-200.

 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

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

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

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32
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Wyprawy z KOiR

Uroki i… smutki tropików

Lato to najlepszy czas
na podróże małe i duże. Podczas nich warto korzystać z doświadczeń podróżników. Dużo praktycznych porad
związanych z wyprawami w odległe strony usłyszeli uczestnicy przedwakacyjnego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów. Jego gościem była
dr Małgorzata Paul, wy-

kładowca Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
a zarazem wielka miłośniczka podróży. Niezwykle barwnie i ciekawie
opowiadała o atrakcyjnych turystycznie regionach świata, ale także zagrożeniach, jakie czyhają na wędrowców w egzotycznych zakątkach, i
doradzała jak ich unikać.
Znana wszystkim z lek-

tury „W pustyni i w puszczy” malaria nadal jest groźna w tropikach. Jednak jeszcze na początku ubiegłego wieku występowała też
na ziemiach polskich. Henryk Sienkiewicz mógł więc
się osobiście zetknąć z jej
przypadkami i realistycznie
je opisać w książce. Nadal
też, mimo postępu w medycynie, najpowszechniejszym lekiem przeciw niej
jest chinina, czyli sproszkowana kora z drzewa chininowego. Przede wszystkim
należy jednak unikać ukąszeń komarów a także wielu innych owadów występujących w tropikach.
– Ich skutki bywają dramatyczne. Do naszej placówki trafia coraz więcej
osób z egzotycznymi chorobami. Dlatego wybierając
się na dalekie wyprawy, należy zadbać o własne zdrowie. Obok obowiązkowego i
powszechnie wymaganego
szczepienia przeciw żółtej
gorączce, potwierdzonego w
specjalnej żółtej książeczce,

warto także wykonać kilka
dodatkowych szczepień –
mówiła dr M. Paul. Odradzała także zabieranie na
długie eskapady w tropiki
małych dzieci. Krótkie wyjazdy do znanych kurortów
nie stanowią dla nich większego zagrożenia, jednak
wędrówki po afrykańskich
czy azjatyckich bezdrożach
oraz spożywanie miejscowych potraw i napojów może już mieć groźne następstwa.
- Świat jest piękny i
warto go poznawać. Trzeba jednak pamiętać o zagrożeniach jakie występują w egzotycznych zakątkach i świadomie minimalizować ich ryzyko – przekonywała doświadczona lekarka i podróżniczka, która przemierzyła wiele krajów i kontynentów. O wrażeniach z tych wędrówek
będzie ona, a także inni
podróżnicy, opowiadać podczas kolejnych spotkań KOiR. Zapraszamy na nie we
wrześniu. (i)

Wrastanie w Piątkowo
Po kolejnych, jak
zwykle bardzo udanych,
Dniach Piątkowa z kilkoma kroplami deszczu,
wracamy do tematu wrastania w Piątkowo, które jest już udziałem drugiego, a nawet trzeciego
pokolenia mieszkańców
tego zespołu osiedli.
Temat podjęty został
wiosną, w marcowym numerze „Echa Piątkowa”.
Niedługo potem, jeszcze w
roku szkolnym 2018/2019,
opis tego wrastania stał się
zadaniem uczniów z Piątkowa. Pod kierunkiem nauczycieli powstało zbiorowe dzieło młodzieży, którego treść
wprost przerosła oczekiwanie autora projektu. Wykonany zbiór kilkudziesięciu
uczniowskich prac jest różnorodny, każda z tych prac
wnosi swoją wartość do
zgromadzonej wiedzy. Całość będzie przedstawiona
na konferencji, przygotowywanej u naszego bliskiego
sąsiada, czyli w Uniwersy-

tecie imieniem Adama Mickiewicza, w jego Wydziale
Historycznym, znajdującym
się na uniwersyteckim kampusie na Morasku.
W swoich pracach młodzież przedstawiła opowiadania seniorów o tamtym
czasie oraz swoją wiedzę,
wynikającą z zainteresowania Piątkowem jako miejscem, do którego przyszli
ich rodzice i dziadkowie.
Powstały wywiady z członkami rodzin i sąsiadami,
opowiadania a także relacje z niektórych wydarzeń.
Wykonane zostały prezentacje komputerowe, a nawet krótkie filmy. Dokuczliwą sprawą, wspominaną
przez seniorów, był trudny
dojazd do miasta oraz to,
że budowa bloków mieszkalnych wyprzedzała znacznie powstawanie infrastruktury, niezbędnej dla funkcjonowania rodzin wprowadzających się do tych nowych, spółdzielczych mieszkań. Szczególnie brakowało

sklepów, przedszkoli i szkół.
A kiedy już te obiekty powstały, szkoły podstawowe
wprost pękały w szwach.
Był to jednak czas wielu
inicjatyw obywatelskich, w
dziedzinie oświaty również.
Jedną z takich inicjatyw było utworzenie w roku 1990 Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej, mieszczącej się wtedy w zaadaptowanych do celów edukacyjnych
dwóch budynkach na skraju
osiedla Władysława Jagiełły. W przeciwieństwie do
szkół osiedlowych, była ona
nieduża, miała również nieduże klasy oraz, co najważniejsze, bardzo dobre kontakty na linii rodzice – szkoła. Współdziałanie kierownictwa szkoły i rad rodziców
od początku z powodzeniem
ukierunkowane było na podnoszenie standardu obiektu
oraz jakości nauczania i wychowania uczniów. Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw i projektów. W niewiele późniejszym czasie szkoła

otrzymała imię znakomitej
poznanianki – Wandy Błeńskiej, lekarki pracującej wiele lat z misjonarskim zaangażowaniem w Afryce. Wielkim przeżyciem dla wszystkich była obecność patronki
na uroczystości nadania tej
szkole jej imienia. Zaś zapamiętaną ciekawostką było opowiadanie patronki o
tym, że ona sama nie pobierała nauk w szkole podstawowej, mimo iż Jej ojciec
był wysokiej rangi urzędnikiem w oświatowej administracji. Widać wnioskował,
że w tamtych latach wieku
dwudziestego i w czasie budowy systemu edukacji w
odrodzonym Państwie Polskim, domowy nauczyciel
będzie większą gwarancją
dobrych wyników edukacji.
Obecność Wandy Błeńskiej
na Piątkowie została w ubiegłym roku wzmocniona, bo
jej imię otrzymało także rondo sąsiadujące z wymienioną szkołą.
Hubert Owczarek
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Pokaz karate w Trzebawiu

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła dzieci i młodzież z
osiedli piątkowskich do
wspólnej akcji – Lato z
PSM.
Zajęcia adresowane są

dla osób niewyjeżdżających
z miasta na wakacje. Na
osiedlu Jana III Sobieskiego cykl spotkań nosił nazwę Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne i odbywały się
one w obiekcie Klubu Spor-

towego Sobieski Poznań. Do
dyspozycji uczestników była
hala z matami zapaśniczymi, siłownia, sauna oraz sala do gier zespołowych.
W ramach akcji dzieci

odbyły wycieczkę do DELI Parku w Trzebawiu pod
Poznaniem, gdzie odbyła
się lekcja i pokaz Karate
Shōrin-ryū.
Tekst i fot:
Andrzej Słabęcki

Dzień Okinawy
Kolejny dzień Lata z PSM – Aktywne Wakacje
2019 poświęcony był kulturze Okinawy. Ta wyspa,
która należy teraz do Japonii, to kolebka karate i
to był motyw przewodni atrakcji, jaką przygotowała Sekcja Sportu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na zajęciach gościliśmy Krzysztofa Kamińskiego (po-

siadacz V dana), miłośnika i pasjonata Shōrin-ryū. Spotkanie było poświęcone tej najstarszej formie karate. Dzieci
i młodzież mieli możliwość odbycia wspólnego treningu,
posłuchania opowieści o tej pięknej wyspie i poznania tajTekst i fot.:
ników kobudo.
Andrzej Słabęcki
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Na stadionie Lecha

Kolejną z atrakcji akcji Lato z PSM – Aktywne Wakacje 2019 była wycieczka na Stadion

Miejski przy ulicy Bułgarskiej.
Uczestnicy mieli okazję
zobaczyć miejsce, gdzie gra
Lech Poznań. Odwiedzono
miejsce dla komentatorów
sportowych, odbył się spacer po murawie i spotkanie
z opiekunami obiektu.
Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Tenisowe lato z PSM
Tenis ziemny to następna z
atrakcji, jaką przygotowała Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa dla
dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii letnich.
Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 w
Centrum Tenisowym Sobieski mieszczącym się na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Do dyspozycji dzieci i młodzieży od-

dane zostały dwa korty, na których
uczestnicy zajęć doskonalą technikę,
kondycję i przygotowanie motoryczne.
Zorganizowaliśmy dwa turnieje letnie.
Każdy z uczestników mógł skorzystać
z opieki i porad instruktora tenisa. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem i
będą prowadzone również w sierpniu.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Dzień Dziecka z wędkarzami

1 czerwca na łowisku Łysy Młyn w okolicach Biedruska odbył
się festyn z okazji Dnia
Dziecka.
W festynie uczestniczyły
dzieci członków naszego koła i ich rodzin, w wieku od
1 do 14 lat. Najważniejszym
punktem programu były zawody wędkarskie dla dzieci.
Jak na prawdziwych zawo-

dach, odbyło się losowanie
stanowisk, przygotowywanie
sprzętu i zanęty, a także odpowiednie sygnały dźwiękowe – „Można Łowić” czy „Koniec Zawodów”. W konkursie
wystartowało 14 zawodników
i zawodniczek. Ich łupem padały głównie małe płotki czy
krąpiki, które pod czujnym
okiem trenera-opiekuna-rodzica trafiały do siatek.
Długi czas przewodziła
stawce zawodników Melania
Bartkowska, jednak na stanowisku nr 2 6-letnia Agata Korcz skusiła do brania
pięknego, 39-centymetrowego karasia srebrzystego tzw.
„Japońca”, który pozwolił
jej wygrać te dwugodzinne
zawody. Aktywnie jej kibicował 4-miesięczny brat Kajtek. Zawody wędkarskie to
nie koniec atrakcji dla dzieci. Czekały na nie inne konkursy sprawnościowo-zręcz-

nościowe, takie jak: konkurs strzelecki z wiatrówki, strzały na bramkę, lotki, badminton, rzut piłką do
celu (wiadra) czy celowanie
zestawem wędkarskim do
coraz mniejszych wiaderek
na czas. Dla mam był konkurs wypieków. Tutaj pierwsze miejsce i okolicznościowy puchar oraz butelkę niespodziankę od skarbnika koła przyznano za „kruszon”
pani Eleonorze, babci Agaty
Korcz. Jak widać, rodzina
Korczów wymiata. Od samego początku działał bufet.
W menu były na ciepło hot-dogi, hamburgery, kiełbasa z grilla, kawa i herbata,
a dla smakoszy „Gieniowy”
smalec z wiejskim chlebem
i kwaszonym ogórkiem. Były również różnego rodzaju napoje, no i konkursowe
wypieki. Śmiechu wrzawy i
harmidru było co niemiara.

Na koniec – uroczyste
wręczanie nagród wszystkim dzieciakom, były to wędziska, akcesoria wędkarskie, różnego rodzaju albumy i książki o tematyce wędkarskiej. Festyn zakończył
turniej gry „w dwa ognie”
który przy wielkim dopingu wygrała drużyna, której „matkował” Jacek Galas.
Na koniec, chciałbym w
imieniu organizatorów podziękować sponsorom imprezy: rodzinom Styperków,
Galasów, Urbaniaków, Gieniowi Szaj – naszemu skarbnikowi, Klaudiuszowi Zawadzkiemu, Marcinowi Rucińskiemu, prezesowi Koła PZW z Suchego Lasu
oraz oczywiście kierownikowi Administracji Osiedla
Bolesława Chrobrego, Jerzemu Czapczykowi.
Zbigniew Jędrys
Fot.: – Eugeniusz Szaj
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KALENDARIUM PSM
5 sierpnia - dyżur członków Rady Nadzorczej
8 sierpnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN
13 sierpnia - Komisja Rewizyjna RN
20 sierpnia - Komisja ds. aktów prawnych RN
22 sierpnia - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

O służebnościach, Dniach Piątkowa i ankietach
Na posiedzeniu Rady
Nadzorczej w dniu 27
czerwca omawiano wyniki ekonomiczne Spółdzielni za cztery miesiące 2019 roku. Na
eksploatacji podstawowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi
oraz na gazie na wszystkich osiedlach salda były dodatnie, wyjątkiem
w obu przypadkach była ul. Grobla. Jeśli chodzi o rozliczenia zimnej wody, salda również
były dodatnie za wyjątkiem osiedli Jana III Sobieskiego i Władysława
Łokietka. Na kontach
funduszu remontowego
wszystkie osiedla posiadały środki.

Zaległości czynszowe w
ciągu kwietnia wzrosły w
lokalach mieszkalnych o
prawie 7 tys. zł (tj. o 0,2%),
a w lokalach użytkowych
zmalały o 16,6 tys. zł (tj.
o 5,2%). Na tzw. Bazie Boranta wzrosło zadłużenie

z tytułu ogrzewania. Od
stycznia do kwietnia do
Spółdzielni wpłynęło 67,1
tys. zł z tytułu dodatków
mieszkaniowych, z których
średnio co miesiąc korzystały 74 osoby. Z oświadczeń lokatorów wynika,
że między 10 marca a 10
kwietnia liczba osób zamieszkujących zasoby spółdzielcze na Piątkowie zmalała o 41 osób, a w stosunku do grudnia 2018 r. była
niższa o 211 osób.
Członkowie Rady podjęli cztery uchwały dotyczące ustanowienia odpłatnej służebności dla firmy ENEA Operator przez
działki stanowiące własność PSM na osiedlach:
Bolesława Chrobrego, Ja-

na III Sobieskiego oraz
dwóch na Władysława Jagiełły. Padło pytanie, czy
wszystkie sieci traktowane są tak samo. Obecnie tak, ale w przeszłości Enea jako państwowy
operator mogła korzystać

z prawa przesyłu bezpłatnie, deklarowała bowiem,
że prąd będzie dostarczany tylko do mieszkań PSM.

tem. Dla każdego było coś
interesującego, przy śpiewach Żuków pląsały starsze
osoby, ale i młodym też się

Ponieważ obecnie dostarcza prąd także do innych
odbiorców, więc Spółdzielnia „prostuje” te zaszłości
i w sądzie po kolei wygrywa sprawy o roszczenia.
Będzie to w przyszłości
kontynuować.
Następnie podsumowano przebieg Dni Piątkowa.
Piotr Szczepanowski zwrócił uwagę, że hałas od fajerwerków, które przybyli na
festyn oglądają z radością,
przeszkadza nie tylko niektórym mieszkańcom, ale
powoduje on także porzucanie przez ptaki swoich
lęgów. W przyszłości warto się zastanowić, czy nie
zastąpić hałaśliwych fajerwerków np. pokazem laserów, który może być równie
atrakcyjny. Urszula Cicha
zauważyła, że pomysł, by
zapraszać gwiazdę dużego
formatu jest uzasadniony,
biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie koncer-

podobało. Na pewno było za
mało wydrukowanych tekstów nowego hymnu Piątkowa. Niektórym nie podobały się kawały kabaretu w
popołudniowej porze, choć
było sporo zadowolonych.
Na koniec przedyskutowano wniosek Rady Osiedla Bolesława Śmiałego,
by opracować zasady ankietowania, które będą
obowiązywały w całej Spółdzielni. Uznano że nie ma
to uzasadnienia, bo ankiety dotyczą zbyt różnych
spraw i dotyczą czasami
całego osiedla, a czasami
tylko jednego bloku lub
kilku klatek schodowych.
Na osiedlach funkcjonują też wspólnoty mieszkaniowe, a ankiety mogłyby
dotyczyć tylko tych budynków, gdzie PSM jest właścicielem. Ponadto każde
osiedle ma inną specyfikę i musi ją uwzględniać
w swoich decyzjach. (big)
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Opłaty za dźwigi po nowemu

Na lipcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej
podczas omawiania analizy ekonomicznej wybranych działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od stycznia
do maja tego roku wywiązała się gorąca dyskusja
metodologiczna. Przedstawiane przez Zarząd wyniki poszczególnych osiedli
pokazują stan faktyczny
za badany okres (tj. za trzy
miesiące, za cztery miesiące itd.), nie uwzględniając rozliczeń międzyokresowych. Dopiero zestawienie stanu analizowanego
okresu z nadwyżkami stanu rozliczeń międzyokresowych pokazuje sytuację
finansową danego osiedla.
Niektóre koszty np. mediów płacone są przez spółdzielców w równej wysokości przez cały rok, a ich zużycie jest różne w różnych
okresach. Np. zużycie ciepła czy wody. W skali roku
koszty z wpłatami się bilansują, także chwilowe mniejsze koszty jednego osiedla
w skali całej Spółdzielni
równoważą się z większymi innego osiedla. Nie jest
to jednak równoznaczne z
dopłacaniem jednego osiedla do drugiego, gdyż każde osiedle się samofinansuje i prowadzi odrębny rachunek.
W gospodarce zasobami mieszkaniowymi za pięć
miesięcy roku na wszystkich
osiedlach wyniki były dodatnie, za wyjątkiem osiedla
Stefana Batorego. Wyniki na
gazie łącznie z rozliczeniami

międzyokresowymi kosztów
były także dodatnie za wyjątkiem ul. Grobla. Salda kosztów zimnej wody były dodatnie za wyjątkiem osiedli Bolesława Chrobrego, Jana III
Sobieskiego i Władysława
Łokietka, a łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi dodatnie na wszystkich
osiedlach. Na centralnym
ogrzewaniu wyniki były
ujemne na wszystkich osiedlach, a spowodowane to było dłuższym niż w poprzednich latach okresem ogrzewania. Natomiast na kontach funduszu remontowego na wszystkich osiedlach
były środki, prace remontowe rozpoczynają się bowiem
głównie wiosną i trwają do
końca jesieni.
16 lipca Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej odbyła spotkanie na tzw. Bazie

Boranta. Zdaniem jej członków budowa osiedla w tym
miejscu powinna przynieść
Spółdzielni zysk. Umowy
podpisane na tym terenie
mają okresy wypowiedzenia
od tygodnia do pół roku, co
nie przeszkodzi w prowadzeniu przygotowań do podjęcia inwestycji. Warto ją jednak dobrze zaplanować. Z
przeprowadzonych szacunków wynika, że powinna ona
przynieść dla PSM zysk ok.
7 milionów złotych.
Rada wyraziła zgodę na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce
587/105, ark. mapy13, obręb
Piątkowo na rzecz NETIA
SA. Dotyczy to 5,5 m kw., a
jednorazowa należność wyniesie 1300 zł plus VAT.
Następnie członkowie
Rady uzgodnili odpowiedź
na skargę mieszkańca osiedla Bolesława Śmiałego dotyczącą ochrony danych osobowych. Powołując się na
obowiązujące przepisy, postanowili skargę oddalić.
Dodali także, iż troska o
bezpieczeństwo danych osobowych stanowi jeden z priorytetów PSM.
Rada przyjęła treść odpowiedzi na wniosek członka z osiedla Zygmunta Starego z dnia 24 kwietnia 2017
r. Napisano w niej: Rada
Nadzorcza po wieloletnich
dyskusjach postanowiła podtrzymać dotychczasową zasadę podziału nadwyżki z
działalności gospodarczej.

Potwierdzeniem pośrednim
może być fakt, iż w 2019 r.
najwyższa władza Spółdzielni (tj. Walne Zgromadzenie) zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycję dotychczas obowiązującą rozdziału nadwyżki z tejże działalności gospodarczej.
Zaakceptowano również
uchwałę Zarządu o przyjęciu docelowych zasad rozliczania kosztów utrzymania i eksploatacji dźwigów
w budynkach mieszkalnych
Spółdzielni. Zarząd podjął
tę uchwałę na podstawie opinii rad osiedli, które dokładnie przyjrzały się obowiązującym zasadom rozliczania
tych kosztów w Spółdzielni
i u innych administratorów
nieruchomości. Kosztami remontów dźwigów i ich wymian obciążany jest fundusz
remontowy tej nieruchomości, w której remontowany
lub wymieniany dźwig funkcjonuje. Kosztami konserwacji i dozoru technicznego dźwigów obciążana jest
eksploatacja nieruchomości,
w których dźwigi te funkcjonują, co oznacza obowiązek ich rozliczania proporcjonalnie do powierzchni lokali znajdujących się w tych
nieruchomościach bez prawa
korzystania z jakiejkolwiek
bonifikaty dotychczas przynależnej z tytułu położenia
lokalu w budynku. Zarząd
ustali termin wejścia w życie uchwały. (big)
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Aktywne lato seniorów z Jagiełły
Klubowicze „Królewskiej Oazy” lubią wędrować . W
czerwcu przemierzali wybrzeże i wypoczywali w Darłówku.
6 lipca byli na wycieczce w Swarzędzu, mieście trzech
kultur, gdzie z przewodnikiem po Swarzędzkim Szlaku Meblowym poznali etapy rzemiosła stolarskiego, a także obej-

rzeli film o historii Swarzędza, cechu stolarskiego i Muzeum
Multimedialne.
W lipcu też gościli w swoim klubie aktorkę i pisarkę,
Laurę Łącz. Spotkanie było sympatyczne i niezwykle udane. Babcie miały okazję nabyć książkę dla wnuka z dedykacją autorki. (na)

Zwiedzanie naszego fyrtla z przewodnikiem

Piątkowo, czyli dwie wieże i nie tylko
Piątkowo – fyrtel, który jak każde poznańskie
blokowisko, ma swoje ciekawostki i tajemnice.
W czasie spaceru opowiemy zarówno o zamierzchłych
czasach, gdy ta część stolicy Wielkopolski była małą wsią, jak i o jej dynamicznym rozwoju, który rozpoczął się w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Na
trasie spacerów nie zabraknie oczywiście wież RTV
– symbolu Piątkowa.
W sierpniu przygotowaliśmy następujące wycieczki:
SPACERY DLA WSZYSTKICH
1 sierpnia, g. 18.00 (czwartek) oraz 17 sierpnia,
g. 10.00 (sobota), czas trwania ok. 2,5 godziny. Spotkanie na pętli PST przy wejściu na dworzec autobusowy, zakończenie na os. Bolesława Chrobrego koło ul. Lechickiej.
SPACER DLA SENIORÓW
21 sierpnia, g. 9.00 (środa), czas trwania ok. 2,5 godziny. Spotkanie na pętli PST przy wejściu na dworzec
autobusowy, zakończenie na os. Bolesława Chrobrego ko-

ło ul. Lechickiej. Wstęp wolny, prosimy o zabranie biletu
ZTM na 10 minut – część trasy pokonamy autobusem komunikacji publicznej.
Wycieczki odbędą się niezależnie od warunków pogodowych i liczby uczestników. Spacery są pomysłem zgłoszonym przez mieszkańców Piątkowa, którego realizacja
jest wspierana w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo – miejsce mieszkańców Piątkowa.
Więcej o możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań CIL Piątkowo:
http://cpe.info.pl/blog/2019/03/11/centrum-inicjatyw-lokalnych/
Zachęcamy też do śledzenia profilu CIL Piątkowo na
FB: www.facebook.com/CILPtkowo
Projekt „CIL Piątkowo – miejsce mieszkańców Piątkowa” jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta
Poznania. Realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju.
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
http://www.cpe.info.pl
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Człowiek renesansu w „Dąbrówce”
pisanie jest swoistym remedium na piekący upływ czasu,
który lepiej znoszę w gronie osób z gęsim piórem w Klubie
Literackim ,,Dąbrówka”. Autoleczenie towarzystwem wielu
twórczych osobowości najwyraźniej przynosi efekty, autor
bowiem nie przestaje pisać, śpiewać i rymować.
Oto niewielka próbka, kilka utworów wszechstronnego twórcy.

Bigbend
Konkubent w bigbendzie „prostuje rurę”,
w kombiwarze losy się ważą,
a ja w kombinezonie ciągnąc pod górę
jak koń kombinuję, choć mi nie każą.
Gwałciciel z Rimini rodem z Konga
jak Czarna Mamba do wora pojmana,
już nie zatańczy Baja Bonga,
no i nie zagra na fletni Pana.

Wybory w kurniku
Nie wybieraj jajek porankiem w kurniku,
bo się narobi takie ku – ku – ry – ku
i nim znów będzie po sprawie, po krzyku,
sąsiedzkich uwag usłyszysz – bez liku.

Grzech infamii
Myślę, że w życiu ważne są trzy czynniki: talent, szczęście i praca. Gdy sprzyjają nam dwa z
nich, mamy szansę odnieść sukces. Wystarczy praca i szczęście, nawet jeśli nie ma się talentu. Talent i praca mogą wynagrodzić brak szczęścia. Talent i szczęście pozwalają uniknąć pracy. Najlepiej
jednak posiadać wszystkie trzy.
Ten dość intrygujący cytat pochodzi z książki „Imperium Aniołów” francuskiego powieściopisarza Bernarda
Werbera i zdecydowanie pobudza do refleksji. W jakich
proporcjach w naszym życiu zmiksowaliśmy talent, szczęście i pracę? Czego jest mniej, a czego więcej? To dobrze/
źle/nie wiem? Pogłębiona autorefleksja nie zaszkodzi, wystarczy ulokować się gdzieś w zacisznym kącie z filiżanką
kawy i spojrzeć uczciwie na dno swej duszy. Zdecydowanie prościej odpowiedzieć na pytanie o proporcje pomiędzy talentem, szczęściem i pracą, dostrzeżone u Wojciecha Garczarka.
To kolejny już twórca prezentowany na łamach „Echa
Piątkowa”, a związany z Klubem Literackim „Dąbrówka”,
działającym przy PSM i od lat z sukcesem prowadzonym
przez niezwykłego poetę oraz poznańskiego animatora kultury – Jerzego Grupińskiego. Wojciech Garczarek od lat
pisze krótkie felietony, reportaże, a także teksty satyryczne o zabarwieniu społeczno-politycznym. Jak sam wyjaśnia
– spod jego pióra wychodzą także fraszki, które kokieteryjnie dzieli na „obyczajne i nieobyczajne”.
Barwne życie dostarcza mu również wielu materiałów
do obserwacji, stąd od czasu do czasu nie stroni od pisania tekstów rymowanych, które okrasza żartobliwym określeniem „rymowanki jak wianki”. Mieszkańcom Poznania
i Wielkopolski kreatywny twórca, którego wielu mogłoby
nazywać człowiekiem renesansu, znany jest jednak przede
wszystkim jako autor wielu tekstów piosenek. Jak tłumaczy
Wojciech Garczarek – Teksty piosenek oprawiam w muzyczną ramę i przy użyciu gitary, harmonijki ustnej – wykonuję
osobiście, w konwencji tak zwanej piosenki autorskiej. Pieśniarz otwarcie przyznaje, że muzyka jest dla niego rodzajem terapii, sposobem na to, by choć w iluzoryczny sposób
cofnąć pędzące wskazówki zegara biologicznego: To moje

Narodził się w męczarniach,
bez znieczulenia, siłami natury umysłu poety.
Zasłużył ledwie na klapsa, po którym cichutko zakwilił.
Szeptucha przecięła pępowinę
dając mu jedynie szansę na bycie chłopcem do bicia.
Ojciec, w obawie przed ciętą krytyką,
skrył go na dnie szuflady w starej komodzie.
Schowany przed światem ten Potwór z Komodo, Hannibal Lecter,
nie miał prawa burzyć uznanych kanonów literatury pięknej.
Bo jak takie coś mogło się zrodzić w głowie,
z żądaniem prawa do życia, światła, uwagi!
Brać pióro do ręki, to brać odpowiedzialność
za formę – treść i los narodzonego.
Poeta powinien czuć się ojcem sukcesu,
a nie tylko dawcą genów do uśpienia, gdzieś tam
w szufladzie starej komody.
Trzeba te przeklęte szuflady otworzyć,
wpuścić światło i ratować niewinne wiersze
od zapomnienia.
Chociaż nie wszystkie są ładne, mądre, pełnowartościowe,
ale wszystkie są przecież nasze!
Opracowała:
Anna Kokot

Działo się w klubie KORONA
2 lipca w ramach Mobilnego Centrum Zabawy spotkano się przed blokiem nr 13 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Akcja była kontynuowana 22, 23 i 24 lipca.
Od 8 do 18 lipca klub był nieczynny z powodu przerwy urlopowej.
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Prosto z miasta

Spod wiaty, w las
Prawdziwe lato, czyli wakacje i pełnia sezonu urlopowego, zaczęło się w Poznaniu
afrykańskimi upałami oraz
wścieklizną. Przypadek tej
groźnej choroby stwierdzono
w samym sercu miasta – parku Wilsona, u nietoperza.
Zwierzak pokąsał jakiegoś
ciekawskiego przechodnia i
zrobiła się afera. Dziennikarze, lekarze i urzędnicy ruszyli do walki z zagrożeniem.
Ostrzegano, alarmowano i
bodaj pół miasta, w tym całe centrum, uznano za strefę niebezpieczną. W tej podgrzewanej przez media atmosferze można było odnieść
wrażenie, że jakby wścieklizna zaczyna być wszechogarniająca i obejmuje coraz więcej sfer naszego życia. I zdaje
się, że wielu ludziom, a już
zwłaszcza politykom, jakoś
ona nie przechodzi. W przeciwieństwie do upałów, które szybko przeminęły i mogliśmy znowu ponarzekać na
letnie chłody.
HHH
Z ulgą możemy stwierdzić, że jednak w Poznaniu

dorównujemy przodującym
samorządom w kraju. Warszawski zafundował mieszkańcom za prawie milion
złotych „strefę relaksu”, czyli drewniane ławki i donice z kwiatami ustawione na
betonowo-asfaltowym placu.
Do tego dołożył wigwam z
suchych badyli. W Gdańsku nie poskąpiono grosza
na drewniany rydwan, który
przyśnił się artystce od sztuki nowoczesnej i zbudowała
go za pieniądze gdańskich
podatników. Na tym tle całkiem okazale prezentują się
dokonania poznańskiego samorządu. Zwłaszcza postawiona z rozmachem nowoczesna wiata tramwajowa.
Podświetlana budowla ze
szkła i aluminium zachwyca wykonawców i władze
miasta. Poznaniaków jednak nie zachwyca, choć powinna. A nie zachwyca, bo
artystyczny daszek i ścianki
nie chronią przed deszczem
i wiatrem. No, ale w czasie gdy nie pada i nie wieje
musi zachwycać. Dlatego w
Poznaniu będą stawiane ko-

lejne takie same albo jeszcze
bardziej udane wiaty.
HHH
Tym podobne pełne twórczej inwencji przedsięwzięcia poszczególnych samorządów nie wpływają w żaden
sposób na ich dobre mniemanie o sobie. Zasiadających w nich wybrańców ludu w dobrym samopoczuciu
utwierdzają płynące na nich
zewsząd nagrody i wyróżnienia. Poszczególnym samorządowcom w ciemno należy
gratulować kolejnej nagrody. Można być niemal stuprocentowo pewnym, że właśnie jakąś dostał lub wkrótce dostanie. Z niejakim więc
zdziwieniem przyjąłem wyniki rankingu na najlepszych
prezydentów polskich miast
sporządzonego przez tygodnik „Newsweek”. Zabrakło
bowiem w nim miejsca dla
prezydenta Poznania. To tylko potwierdza wyrażoną w
poprzednim felietonie opinię, że znowu nas, Wielkopolan, krzywdzą. Ale damy
radę i naszemu prezydentowi możemy już gratulować

rychłego kolejnego wyróżnienia. Zwłaszcza, że naprawdę zasłużonego.
HHH
Inwestycyjny rozmach poznańskich włodarzy przyjął
bowiem całkiem nieoczekiwany wymiar. Na przekór deweloperem i wszelakiej maści zwolennikom zabudowywania w mieście czego się
tylko da postanowili w Poznaniu posadzić kawał lasu.
Rozlegle grunty leżące przez
lata odłogiem przewidziane
były pod budowę śródmiejskiego pola golfowego. Mimo
poszukiwań i zachęt inwestor
się jednak nie pojawiał. Dalsze wyczekiwanie na miłośników golfa gotowych sypnąć
kiesą nie miało więc sensu.
Zamiast elitarnego zielonego zakątka dla wybranych,
powstanie w mieście zwykły
dostępny dla wszystkich las.
Za taką decyzję należy władze miasta pochwalić i życzyć, by sztuka dobrego zarządzania miejskimi gruntami nie poszła w las.
WIST

Wokół Piątkowa

Nie ma to jak być Sarmatą
W potocznej mowie,
choć dziś coraz rzadziej,
można spotkać utożsamianie Polaków z Sarmatami. Polak – Sarmata, to w
powszechnym rozumieniu
szlachcic w kontuszu, podgolony, z sumiastym wąsem – „prawdziwy Polak”
w ujęciu sprzed trzeciego
rozbioru.
Pojęcie
sarmackości
na pewno jest elementem
narodowej dumy, po trosze i megalomanii, dążącej
do poszukiwania jak najgłębszych korzeni narodowych w tradycji, co miałoby nadać powagi, chwały i
splendoru.
I rzeczywiście, Sarmaci byli ludem, który od III
wieku przed naszą erą zamieszkiwali między Donem
i Morzem Czarnym. Podczas tak zwanej wędrów-

ki ludów w końcu I wieku
p.n.e. dotarli do Dunaju
(wyparli Scytów). Prowadzili koczowniczy tryb życia, zajmowali się pasterstwem, hodowali bydło i
konie. Równocześnie byli znakomitymi wojownikami, a trzonem ich armii
(podobnie jak u Mongołów)
byli konni łucznicy. Do wojaczki sposobili się już od
dzieciństwa.
Organizacyjnie podobni
byli do Scytów, po śmierci przedstawiciele ich swoistej arystokracji chowani
byli w kurhanach. Rzecz
charakterystyczna dla Sarmatów, to wysoka pozycja
społeczna kobiet. Niewykluczone, że uczestniczyły one też w walce zbrojnej. Sarmaci wierzyli w życie pozagrobowe, przypuszczalnie czcili słońce i ogień.

Plemiona sarmackie w
swoim koczowniczym życiu przemieszczały się
między dzisiejszą Mołdawią, Ukrainą, wybrzeżami
mórz: Czarnego i Aralskiego, osiągały Kazachstan,
Ural i południową Syberię.
Ostatecznie, po nieudanych
starciach z armią rzymską,
Sarmaci rozproszyli się w
krainach Cesarstwa Rzymskiego, a niektórzy dotarli
do Galii (dzisiejszej Francji) i Hiszpanii.
W Polsce nawiązywanie
do tradycji sarmackich sięga już późnego średniowiecza. Był to element jednoczący – podobnie jak tradycja germańska dla Niemców. W 1578 roku włoski historyk Alessandro Guagnini opublikował w Krakowie
dzieło „Opis sarmackiej Europy”, w którym twierdził,

że udowodnienie łacińskiej
genezy ludów, historii, geografii, religii i tradycji Europy Wschodniej jest niemożliwe. W roku 1611 dzieło to ukazało się w wersji
rozszerzonej. To otworzyło
drogę do szukania powiązań z Sarmatami. Wkrótce
zaczęły pojawiać się teksty
udowadniające więź mieszkańców ziem polskich –
oczywiście tylko szlachty z
owym starożytnym ludem,
co miało podnosić rangę
i znaczenie tradycji. Pojęcie Polak – Sarmata stało się jednym z wyznaczników świadomości chwały. W rzeczywistości jednak mitem.
Dziś ulica Sarmacka w
Poznaniu łączy Umultowską z Naramowicką.
Marek Rezler
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Szkoła z Batorego zwyciężyła

14 czerwca na orliku
przy Szkole Podstawowej

nr 34 na os. Bolesława
Śmiałego odbył się Tur-

W. Bogdański najlepszy
w ping ponga
10 czerwca w
Szkole Podstawowej nr 67 na
os. Stefana Batorego odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego z okazji
Dni Piątkowa. W
zawodach wzięło
udział 10 osób, z
których najstarszy
uczestnik
miał 86 lat.
Rywalizowano systemem do
dwóch
przegranych. Wszystkie
mecze toczono na czterech stołach do tenisa stołowego.
Po prawie czterogodzinnych zmaganiach wyłoniono trzech
najlepszych zawodników turnieju. Najlepszym zawodnikiem
został Waldemar Bogdański, drugie miejsce zajął Marian
Piszora, a na najniższym stopniu podium stanął Ryszard
Pieńkosz. Pamiątkowe statuetki oraz nagrody ufundowała
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nad przebiegiem
turnieju czuwała instruktorka tenisa stołowego, Danuta
Kupiec.
Robert Halaburda

Złoto z Madrytu
Tadeusz Michalik z KS Sobieski Poznań zajął pierwsze
miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Grand
Prix of Spain 2019. Zawody rozgrywane w Madrycie były
kolejnym sprawdzianem dla zapaśników z Polski. W tym
międzynarodowym gronie bardzo dobrze spisał się zapaśnik z Piątkowa, który wygrał wszystkie walki eliminacyjne,
a w walce o złoty medal pokonał reprezentanta Wenezueli.
Andrzej Słabęcki

Międzynarodowy Puchar Ukrainy
Srebrny medal to dorobek Gerarda Kurniczaka zdobyty
podczas wyjazdu na Ukrainę. W Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar Ukrainy w Tarnopolu (4-5 lipca)
startowało 90 zawodników z siedmiu krajów.
Andrzej Słabęcki

niej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych z okazji

Dni Piątkowa. W zawodach wzięły udział cztery
zespoły ze szkół nr: 17,
34, 35 i 67.
Turniej przeprowadzono
systemem każdy z każdym.
Wszystkie mecze trwały dwa
razy po siedem minut. Zwycięzcą turnieju została SP
67, na kolejnych miejscach
uplasowały się SP 17 oraz
SP 34. Pamiątkowe statuetki oraz nagrody ufundowała Poznańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Wszystkim
uczestnikom turnieju gratulujemy walecznej postawy.
Robert Halaburda

Ł. Macyszyn wygrał
w jednym secie

15 czerwca na kortach tenisowych na os. Jana III
Sobieskiego odbył się Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów z okazji Dni Piątkowa. W zawodach
uczestniczyło dziewięć osób, które zostały podzielone w wyniku losowania na dwie grupy eliminacyjne.
W tych grupach grano systemem każdy z każdym do
wygranego jednego seta. Do półfinałów awansowały po
dwie najlepsze osoby z poszczególnych grup. Turniej wygrał Łukasz Macyszyn, który pokonał w finale Jarosława
Rumińskiego w jednym secie 6:1.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Sekcję Sportu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Robert Halaburda

G. Kurniczak stypendystą Poznania
Gerard Kurniczak z KS Sobieski Poznań znalazł się
w gronie sportowców wyróżnionych stypendium Miasta
Poznania. Zapaśnik z Piątkowa w tym roku zdobył tytuł
mistrza Polski i Puchar Polski, walczył na Mistrzostwach
Europy, zajmując piąte miejsce. Będąc w grupie wiekowej
junior, z powodzeniem startuje i rywalizuje w gronie seniorów.
Andrzej Słabęcki
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ZORGANIZOWANE LATO
DLA DZIECI

Krzyżówka
z Echem nr 7
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11

HUMORKI
W poniedziałek rano
szef pyta pracownika:
- Co masz takie czerwone oczy, piłeś?
- Skądże! Płakałem cały weekend, bo brakowało
mi pracy.
HHH
Zabawne, jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżkę, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop…
HHH
- Nie podoba mi się, jak
pańska żona wygląda.
- Mi też, panie doktorze. Ale jest dobrą kucharką i świetnie radzi sobie z
dziećmi.
HHH
- Kochanie, życz mi czegoś miłego na noc!
- Smacznego! Tylko lodówkę domknij.

Hasło dzisiejszej krzyżówki brzmi: Lato na półmetku.

POMAŁU

5 6

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). Chociaż bez lato przestań glapić się wew telewizor
abo komputer. Zadbaj o zdrowie i poużywaj trochę na dworze, poskacz za
piłką abo chociaż pospaceruj zez kijami.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj
się do chapania wew robocie oraz porzundków wew chałupie. Trochę się
umordujesz, ale zaś uzorgujesz bejmy.

BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn żar we łbie ci się lęgną ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne, myśli. Ale zaś na tych rajzach lepiej się ustatkuj i żodnych
brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

SKORPION (23.10 - 22.11). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Zamiast się cięgiem stalować, warto z nią poblubrać. Razem macie ﬁfne
pomysły i bez chachulenia możecie zarobić wuchtę bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Letni czas wew robocie jakoś przepynkasz,
chociaż będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem będzie
lepiej. Szykują się fest wygiby oraz wuchta bejmów.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Z boczenia się na famułę nic dobrego nie wyniknie. Szkoda czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz całką famułę
do hipermarketu na zakupy abo jakie słodkie.

RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni na
rajzę za miasto lub spotkanie z wiarą. Z takiego lofrowania i blubrania mogą
wyniknąć całkiem ﬁfne pomysły.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew robocie znowu szykują się zmiany
i pewnie skapną ci awanse abo dodatkowe bejmy. Jak się fest przyłożysz, to
czekają cię przyjemne niespodzianki.

LEW (23.07 - 22.08). Nawet w tyn skwar pilnuj porzundku wew kwitach,
bo inaczej popadniesz w bachandryje. Przejrzyj więc akuratnie rachunki oraz
insze szpargały w szafonierkach.

WODNIK (21.01 - 20.02). Na letnie nygusowanie i cywanie na słonyszku
szkoda marnować czasu. Wew ﬁrmie przyłóż się akuratnie do roboty, zwłaszcza że przyjdzie ci chapać za wiarę, która wypoczywa.

PANNA (23.08 - 22.09). Nie ma się co borchać na szefów i robotę. Lepiej
pomyśl o jakiej rajzie za miasto albo na działkę kumpli. Lofrowanie będzie
fest, ino uważej by poruty se nie narobić.

RYBY (21.02 - 20.03). Wakacyjna rajza zez famułą abo starą wiarą będzie
całkiem fest. Ale zaś na tych balangach za frechownie se nie poczynaj, bo
jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: ZSTWN Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Turnus rehabilitacyjny, lody i zwiedzanie
domu wczasowym, były inhalacje, masaż, lampy sollux i
bioptron, laser. A każdego
dnia przed wyjściem na plażę uczestniczyli w zajęciach
z gimnastyki. Potem były zajęcia indywidualne, wycieczki rowerowe itp. Co drugi
dzień odbywało się ognisko i
zabawy taneczne. To był naprawdę aktywny turnus rehabilitacyjny.
W sierpniu natomiast
klubowicze wybierają się do
Kopenhagi, a jesień powitają na Podlasiu. Wszystkie
wyjazdy są na własny koszt,
oczywiście. (big)
Grażyna Grzeszkowiak, kierowniczka klubu seniora „Batory”, w
swojej działalności postawiła na sport, rekreację
i badania profilaktyczne.
– Przez cały rok seniorzy
chodzą na pływalnię, w środy mają gimnastykę rehabilitacyjną z masażami, naukę
tańca w czwartki, ponadto
spotkania profilaktyczne z
psychologiem, dietetykiem
– wylicza kierowniczka. –
Seniorzy uczestniczyli też
w badaniach przesiewowych
aorty, przepływu krwi w żyłach, badaniach gardła, nosa i uszu, osteoporozy. Specjaliści przyjechali do klubu.

Nie tylko dbaniem o zdrowie zajmują się klubowicze.
Uczęszczają też na lekcje języka angielskiego, chodzą
razem do kina i teatrów.
Dzień Matki świętowali lodami naturalnymi, do klubu
przyjechał bowiem cukiernik
z pysznymi deserami.
W czerwcu seniorzy wypoczywali na wczasach nad
morzem w Jarosławcu. Pogoda dopisała. Boże Ciało było zupełnie inne, malownicze
– rybackie. Meleksami zwiedzano Jarosławiec i okolice,
w upale na pieszo byłoby to
niemożliwe. Codziennie seniorzy uczestniczyli w zabiegach rehabilitacyjnych w
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