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CYFROWA
TELEWIZJA

Chociaż tegoroczne wakacje przebiegają trochę inaczej niż zwykle,
trwają bowiem w cieniu koronawirusa niemal już od wiosny, to jednak osiedlowe boiska, korty i place zabaw rozbrzmiewają gwarem
i dzieje się na nich dużo. W ramach tradycyjnej akcji „Sportowe lato
z PSM” zorganizowano wiele zajęć
i rozgrywek dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przy ich organizacji przestrzegane są wszelkie wymagane przepisy sanitarne. Chętnych do udziału w sportowych
treningach i zawodach jest wielu
i wszystkim podczas wspólnych zabaw dopisują humory. Potwierdzają to
zdjęcia prezentowane także na str. 2.
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Sportowe wakacje
wiązują wszystkie wymogi
sanitarne związane z pandemią COVID-19, o których
uczestnicy są informowani
przez osoby prowadzące
zajęcia. Do najważniejszych
zasad należą: stosowanie
dystansu
społecznego,
częste mycie rąk oraz
obowiązkowa dezynfekcja
rąk przed i po wyjściu z
obiektu sportowego.
Organizatorzy proszą rodziców oraz opiekunów o
poinformowanie dzieci o
przestrzeganiu zasad obowiązujących podczas pandemii COVID-19 oraz o nie-

Podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z Piątkowa Sekcja Sportu i Rekreacji
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej organizuje zajęcia sportowe pod
hasłem
„SPORTOWE
LATO Z PSM 2020”. Od
29 czerwca do 21 sierpnia zajęcia prowadzone
są w dwóch miejscach.
Na boisku orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego 107 w godzinach od 10 do 14 trwa Piłkarskie Lato z PSM. Od
godz. 10 do 11.20 przychodzą uczniowie z klas od szóstych do ósmych, od 11.20
do 12.40 – klasy czwarte i
piąte, od 12.40 do 14 – klasy od pierwszej do trzeciej.
Bezpłatne zajęcia prowadzi
trener Krzysztof Rex. Dla
dzieci i młodzieży przygotowuje on konkursy sprawnościowe, konkursy rzutów
karnych oraz turnieje piłki
nożnej. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne u instruktora pod

numerem: 501 109 034. W
organizacji pomogła administracja osiedla.
Natomiast na kortach tenisowych na os. Jana III Sobieskiego od godz. 9 do 13

zorganizowano, także bezpłatną, szkółkę tenisa ziemnego. I tutaj należy wcześniej zgłosić uczestnika u
instruktora pod numerem:
603 126 532. W zajęciach
uczestniczą dzieci od 7 do
16 roku życia, co godzinę
inna grupa wiekowa. W sumie 20 osób.
W obu lokalizacjach obo-

posyłaniu swoich dzieci na
zajęcia w przypadku występującej u dziecka temperatury powyżej 38 stopni
oraz występującym kaszlu
i katarze.
Wszystkie chętne dzieci
serdecznie zapraszamy do
aktywnego spędzenia reszty
wakacji letnich. (nad)
Fot. – Piotr Domagała (tenis)
i Tomasz Laufer (piłka)
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RADCA

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS
Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji,
a teraz:


potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia

chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji

szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np.
lokalnych grup wsparcia, warsztatów zajęciowych

potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub
osobistym

chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która
przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC
BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA
Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych
z terenu miasta Poznania,
w szczególności rejonu Starego Miasta
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań PÓŁNOC
ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań
tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl
Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego Poznań
PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020
Fundacja Ciszum

Termedia sp. z o.o.
Wydawnictwa Medyczne
i Specjalistyczne

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

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

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35
tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt 9.00-17.00

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

Miasto Poznań

Gabinet Weterynaryjny

 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

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

KUPIĘ MIESZKANIE
1-2 pokoje
prywatnie/bez pośrednika/za gotówkę

Zapraszamy do reklamy

Tel. 792 290 377

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

PILNIE!
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Wypracować najkorzystniejsze rozwiązania
Rozmowa z Rafałem Kupsiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Zwykle o tej porze podsumowywaliśmy Walne Zgromadzenie…
- Zgodnie z prawem posiedzenie tego najważniejszego organu spółdzielni powinno się odbyć do końca czerwca. W tym roku jednak ze względu na
zagrożenie koronawirusem i wprowadzenie stanu epidemii termin Walnego Zgromadzenia został przesunięty.
Wprowadzone przepisy tarczy antykryzysowej nakazują jego zwołane nie
później niż 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. Jesteśmy do tego
przygotowani, gdyż mimo ograniczeń
sanitarnych staramy się należycie wywiązywać z obowiązków. W początkowym okresie pandemii członkowie Rady Nadzorczej pracowali głównie telefonicznie i internetowo. Obecnie jednak poszczególne komisje Rady obradują normalnie a posiedzenia Rady
Nadzorczej odbywają się w sali „Dąbrówki”, w której łatwo o zachowanie
dystansu. Przestrzegamy więc wszelkich, zaleceń sanitarnych i pracujemy.
- Jaka jest obecnie sytuacja ekonomiczna PSM?
- Zapewniam, że dobra. Pozytywne
wyniki finansowe naszej spółdzielni za
ubiegły rok potwierdza audyt biegłego rewidenta, który omówiliśmy podczas posiedzenia Rady. Także obecna sytuacja ekonomiczna spółdzielni
jest dobra. Analizujemy ją na bieżąco w oparciu o informacje i raporty
przedstawiane przez Zarząd. Są one
wnikliwie sprawdzane i dyskutowane.
Wynika z nich, że nie ma najmniejszych powodów do obaw. Większość
przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe na osiedlach funkcjonuje normalnie. Wyszliśmy naprzeciw
potrzebom tych, którzy na jakiś czas
musieli wstrzymać działalność i wprowadziliśmy dla nich ulgi w opłatach
czynszowych. Wpływy z wynajmu lokali użytkowych utrzymują się obecnie
w normie. Również nie obserwujemy
zwiększenia zaległości czynszowych od
lokatorów. Na razie więc spółdzielnia
oraz jej członkowie dobrze sobie radzą
z koronawirusem i mam nadzieję, że
tak będzie nadal.
- Wracamy zatem do normalności i starych problemów.
- Należy do nich zapewne kwestia
„Dąbrówki”. Dylemat: remontować czy
burzyć i stawiać nowy obiekt, został
rozstrzygnięty decyzją władz miasta.
Przedstawiły one warunki zabudowy
podnoszące znacząco koszty ewentualnej budowy i czyniące nieopłacalnym
takie przedsięwzięcie. Pozostaje zatem
przeprowadzenie remontu. Jednak w
ogłoszonym przetargu na jego wyko-

nanie nikt się nie zgłosił. Zdecydowaliśmy więc przeprowadzić kolejny audyt techniczny budynku i w oparciu
o jego ustalenia zdecydować o zakresie modernizacji oraz ogłoszeniu kolejnego przetargu.
W sprawie tzw. bazy Boranta jesteśmy natomiast zdeterminowani by
doprowadzić do rozpoczęcia budowy
mieszkań. Większość członków Rady podczas wyborów opowiadała się
za realizacją tej inwestycji i jesteśmy
przekonani, że przyniesie ona korzyści
spółdzielni i należy ją podjąć. Będzie
ona prowadzona etapami, w pierwszym powstanie około 100 mieszkań.
Do pomyślnego finału zbliża się
także dyskusja nad przyszłością kortów na osiedlu Sobieskiego. Radni zaakceptowali propozycje ich zadaszenia. Zgodnie opowiadają się również za
szerszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na dachu spółdzielczego budynku została właśnie oddana
do użytku. Obecnie analizujemy możliwości techniczne i ekonomiczne budowy podobnych urządzeń na kolejnych
spółdzielczych budynkach.
- Sporo emocji wywołują jednak
kwestie termomodernizacji.
- Program termomodernizacji realizujemy w spółdzielni od wielu lat i
przyniósł on dobre wyniki. Na większości osiedli, które zaangażowały się
w jego prowadzenie, został on w zasadzie zakończony. Do docieplenia pozostało kilka budynków na osiedlu Bolesława Śmiałego oraz znacznie więcej
na osiedlu Stefana Batorego. Staramy
się przeprowadzić ich termomodernizację. Jednak koszty dociepleń rosną
i zmieniają się warunki dofinansowywania przez państwo takich przedsięwzięć. Dlatego decyzja o ich wykonaniu należy obecnie przede wszystkim
do mieszkańców tych budynków, bo oni
są zobowiązani do spłaty kosztów tego przedsięwzięcia. Lokatorzy wszyst-

kich poprzednio docieplanych budynków spłacili lub są na etapie spłacania
kosztów, najczęściej są to kredyty, przeprowadzonych termomodernizacji. Popierając więc potrzebę termomodernizacji i wspierając lokatorów w poszukiwaniach dogodnych form finansowania
dla takich przedsięwzięć, musimy mieć
zarazem świadomość twardych ekonomicznych uwarunkowań.
- Co jest obecnie najważniejszym zadaniem Rady Nadzorczej?
- Przede wszystkim staramy się
utrzymać wysokość czynszów na możliwie niskim poziomie, ale wystarczającym na właściwą eksploatację budynków oraz podnoszenie ich standardu poprzez pokrywanie kosztów
niezbędnych napraw oraz modernizacji. Utrzymywanie reżimu finansowego wymaga wielu analiz i uwzględnienia różnych elementów oraz sytuacji. Dzięki zaangażowaniu radnych i
współpracy z Zarządem stawki czynszowe w piątkowskich budynkach należą do średnich w Poznaniu, natomiast warunki mieszkaniowe są na
pewno powyżej średniej. Osiedla są
obecnie stosunkowo dobrze skomunikowane ze śródmieściem, mieszka się
na nich wygodnie i bezpiecznie a ich
prawdziwą chlubą są rozlegle połacie zieleni. O trawniki i rabaty pomiędzy budynkami dbają nie tylko administracje ale także sami mieszkańcy. Szczególne uznanie należy się wielu lokatorom z parterów, którzy pod
swoimi oknami potrafią wyczarować
piękne zielone zakątki.
- W spółdzielczym samorządzie
działa Pan od lat, obecnie pracuje się łatwiej czy trudniej?
- Inaczej, w każdej Radzie Nadzorczej są inni ludzie i stoją przed nimi
inne zadania. Poprzednie Rady zajmowały się głównie sprawami inwestycji. Obecnie ważniejsze są kwestie
remontów i utrzymania budynków w
dobrym stanie. A to bywa trudniejsze
od stawiania nowych budynków i wymaga często innego szerszego spojrzenia, uwzględniania różnych racji. Tym
nowym wyzwaniom Rada stara się
sprostać i w twardych dyskusjach dążymy do wypracowania optymalnych
rozwiązań korzystnych dla wszystkich
spółdzielców. Chciałbym w tych niełatwych z uwagi na zagrożenie koronawirusem czasach, życzyć im wszelkiej pomyślności a przede wszystkim
zdrowia oraz zapewnić, że działając
razem budujemy dobrą przyszłość naszej wspólnej spółdzielni.
Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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Walne Zgromadzenie 2020
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,
że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono regulację dotyczącą terminu odbycia
Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w
dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie
ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.

Terminy zapłaty podatków
w związku z Covid-19
Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź Ministerstwa Finansów na oczekiwania podatników, które wynikają
m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.
Jest ich wiele. Urząd Skarbowy Poznań Winogrady przypomina, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT,
VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mogą przesunąć zapłatę
rat podatku od nieruchomości. Więcej o tym można przeczytać także na naszej stronie internetowej echopiatkowa.pl.

Zwycięzcę wsparł Kolumbijczyk

Tenisowe zajęcia i turnieje
Korty na osiedlu Jana III Sobieskiego,
które
wkrótce doczekają
się prawdopodobnie zadaszenia, cieszą się tego lata dużym powodzeniem.
Chętnie odwiedzają
je młodzi jak i bardziej dojrzali miłośnicy zmagań z piłką i rakietą.
Od początku wakacji ruszyły na nich zajęcia z tenisa
ziemnego. W zajęciach biorą udział dzieci od 7 do 16 roku życia. W godzinach 9-13 co godzinę ćwiczy inna grupa
wiekowa. W zajęciach uczestniczy około 20 osób.
Natomiast starsi miłośnicy tenisa rywalizują w zawodach. W niedzielę, 5 lipca, na kortach rozegrano singlowy turniej tenisa ziemnego w obsadzie międzynarodowej.
Wzięło w nim udział 12 zawodników. W finale zwyciężył
Bartłomiej Witke, który po ciężkiej walce wygrał z zawodnikiem z Kolumbii, Juanem Garcia, na zdjęciu po prawej.
Piotr Domagała

Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem
uczciwą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje
i doświadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

Jak dobrze kupić działkę
Przede wszystkim nie działaj na skróty i nie poddawaj się
presji czasu. Cena działki to zaledwie jeden z wielu czynników,
które składają się na końcowy
wynik. Nie kupuj kota w worku,
bo zamiast cieszyć się wymarzonym miejscem na ziemi, ryzykujesz utratą pieniędzy, a w najgorszym wypadku brakiem możliwości zrealizowania Twojego wymarzonego projektu.
1. Lokalizacja
To istotny czynnik, ponieważ
jest związany z ceną. Musisz zdać
sobie sprawę, że grunt w mieście
jest znacznie droższy niż w gminach ościennych. Działka za miastem? Bycie pionierem również
kosztuje, doprowadzenie mediów to jedna z inwestycji. Inna
rzecz to niekończący się plac budowy za oknem, ponieważ szybko
może się okazać, że nie tylko Ty zapragnąłeś wybudować się gdzieś
w zaciszu przyrody. Oceń swoje
preferencje, pracując zdalnie jako
wolny strzelec kierujesz się innymi
priorytetami niż rodzic, który każdego dnia będzie musiał zorganizować transport dzieci do szkoły.
2. Wymiary
Wybierając działkę powinieneś już mniej więcej wiedzieć jak

wstępnie będzie wyglądał dom.
Nie tylko powierzchnia działki w
metrach kwadratowych ma znaczenie. Ważne są także wymiary
i kształt. Szukaj działki proporcjonalnej, najlepiej o kształcie nieco
wydłużonego prostokąta: najłatwiej wpisać w niego budynek,
a także strefy funkcjonalne ogrodu. Jeśli działka jest długa i wąska to może być kłopot, ponieważ
swoboda projektowa jest mocno ograniczona. Najbezpieczniej
szukać działki o szerokości około
22 m. Za wąską działkę uznaje się
taką o szerokości 16 m.
3. Ukształtowanie terenu
Widzisz jak działka wygląda z
zewnątrz, ale co jest pod ziemią?
Rozważ badanie geotechniczne,
to mały wydatek w porównaniu z
wydatkami, które cię czekają gdy
się okaże, że np. teren jest podmokły. Specjalista oceni, jaki jest poziom wód gruntowych, sporządzi
dokumentację na ten temat, wykona ekspertyzę. Ma to również
znaczenie przy wyborze technologii, w jakiej będzie budowany dom
oraz na koszty budowy. Z wniosków dowiesz się, czy budowa domu będzie wymagać specjalnego
fundamentowania lub czy będą
niezbędne izolacje przeciwwod-

ne lub drenaż. Mądre planowanie kosztów budowy pozwoli Ci
uniknąć przykrych niespodzianek.
4. Media i infrastruktura
Sprawdź czy działka jest
uzbrojona tzn. czy i skąd jest dostęp do mediów. Jeżeli teren nie
jest uzbrojony, trzeba sprawdzić,
czy bez problemu można do niego doprowadzić wszystkie media
– wodę, gaz, prąd i kanalizację.
Warto uzyskać od zakładu wodociągowego i energetycznego pisemne potwierdzenie tzw. gotowości na przyłączenie i jego warunków technicznych. Jeśli mediów brakuje, kanalizację można
zastąpić biologiczną oczyszczalnią
ścieków, a gaz – prądem. Woda
i energia elektryczna są jednak
niezbędne. To jaki będzie koszt instalacji zależy od odległości i warunków technicznych.
5. Dokumenty
Sprawdź, czy sprzedający faktycznie ma prawo do tego by
sprzedać działkę, przejrzyj dokładnie każdy dział księgi wieczystej. Zweryfikuj, czy nie jest obciążona. Zdarza się czasem, że właścicieli jest kilku, wówczas każdy z nich musi wyrazić zgodę na
sprzedaż. Zobacz, czy w księdze
są ustanowione jakieś obciąże-

nia, służebności, a może wpisana hipoteka? Musisz wiedzieć, że
nie wszystkie kwestie związane z
działką muszą być zawarte w księdze wieczystej, dlatego warto poznać zapisy w akcie nabycia.
6. Co można wybudować?
Nie polegaj bezgranicznie
na zapewnieniach sprzedającego, oczywiście zbierz dostępne
informacje, ale sprawdź też jaka jest zawartość miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zapoznaj się z treścią
planu miejscowego, jeżeli został
uchwalony, jeśli nie, to możesz
wystąpić o warunki zabudowy.
Tekst planu ma formę uchwały rady gminy i określa szczegółowo sposób zabudowy jak np.
wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu, minimalną odległość
od ulicy, maksymalną powierzchnię zabudowy działki, informację, co może powstać w okolicy.
Każdy ma prawo wglądu do planów miejscowych oraz otrzymania wypisu i wyrysu z planu. To
ważne by potwierdzić dokładne parametry i to czy na pewno
działka jest budowlana.
Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,
Tel. 787 006 777
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Os. Bolesława Śmiałego

Zielona energia z ogniw i trawników

Wiosenne obostrzenia
wynikające z zagrożenia
koronawirusem spowodowały wstrzymanie niektórych przedsięwzięć
remontowych planowanych na os. Bolesława
Śmiałego. Mimo ograniczeń udało się jednak
zbudować instalację fotowoltaiczną na budynku nr 4 a realizacja innych zadań nabiera obecnie rozmachu, choć prowadzenie wszelkich prac
wymaga przestrzegania
zaostrzonych rygorów
sanitarnych.
- Przeciwdziałanie koronawirusowemu zagrożeniu
przysporzyło nieco kłopotów i dodatkowych obowiązków. Zakupiliśmy środki dezynfekcyjne i maseczki dla
pracowników oraz wprowadziliśmy przesłony z plexi w
naszej siedzibie dla zapewnienia bezpiecznej obsługi
interesantów. W związku
z wybuchem pandemii musieliśmy między innymi zawiesić rozpoczęcie wymiany legalizacyjnej kilku tysięcy wodomierzy. Do tej akcji
wiążącej się z koniecznością
wizyty w każdym mieszkaniu przystąpiliśmy dopiero niedawno. Do końca roku we wszystkich mieszkaniach powinny być już zainstalowane nowe wodomierze. Zgodnie z wytycznymi
Sanepidu otworzyliśmy także osiedlowe place zabaw.
Chociaż są one codziennie

dezynfekowane, to jednak
rodzice odwiedzający je z
dziećmi powinni zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie zaleceń sanitarnych – mówi Przemysław
Twardowski, kierownik Administracji Os. Bolesława
Śmiałego.
Pomimo wiosennego zamieszania z koronawirusem
sukcesem zakończyła się budowa pierwszej na budynkach PSM instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzony odbiór techniczny potwierdził jej sprawne działanie. Ogniwa wytwarzają już
prąd elektryczny. W uzgodnieniu z Eneą zamontowane
zostały już liczniki dwukierunkowe i od sierpnia formalnie energia z zainstalowanej na spółdzielczym dachu instalacji popłynie do
jej sieci. Jednak będzie ona
wyłącznie wykorzystywana
w budynku na zasilanie
dźwigów osobowych oraz
na oświetlenie klatek schodowych i piwnic.
Jeśli inwestycja w instalację fotowoltaiczną okaże się opłacalna, to podobne będzie można zbudować
na sąsiednich wieżowcach.
Jednak wymaga to uprzedniego remontu pokrycia dachowego. Trzeba je odnawiać co kilkanaście lat, a
po zamontowaniu baterii
ogniw raczej nie będzie to
możliwe. Najpierw należy
więc zadbać o dachy, a potem myśleć o montowaniu

na nich baterii ogniw fotowoltaicznych.
Wiele uwagi poświęca
się sprawom termomodernizacji, tym bardziej że
opóźniły się nieco (również
z powodu pandemii) prace
związane z dociepleniem
budynku nr 24. Wykonawca inwestycji w drodze przetargu został jednak już wybrany i zgodnie z planem
do końca listopada zadanie
powinno zostać wykonane.
Przygotowany jest także
projekt termomodernizacji
16-kondygnacjnego budynku nr 37. Po uzgodnieniu
z jego mieszkańcami zasad finansowania przedsięwzięcia będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę inwestycji tak aby roboty mogłyby się rozpocząć
jesienią.
Administracja przykła-

da wiele uwagi do dbałości
o osiedlową zieleń. Częstotliwość koszenia trawników
wywołuje sporo dyskusji
wśród mieszkańców. Jedni
chcą by były one ścinane jak
najczęściej, inni znowu chcą
je zamienić w kwietne łąki.
W zabiegach o utrzymanie
zieleni należy więc zachować umiar i rozsądek. A jej
uzupełnieniem bywa mała
architektura w postaci instalowanych nowych ławek
oraz stojaków na rowery.
Właśnie na nie jest rosnące
zapotrzebowanie, gdyż coraz więcej mieszkańców korzysta z dwóch kółek.
Osiedlowy
krajobraz
psują jednak altanki śmieciowe, wokół których prawie nieprzerwanie zalegają
odpady wielkogabarytowe.
Mieszkańcy nie przejmują się bowiem zbytnio harmonogramem ich wywozu i
wystawiają zawadzające w
mieszkaniach meble i inne
graty kiedy im wygodnie.
No i potem zalegają one
wokół altanek. Dodatkowym
utrudnieniem jest to, że
znaczną część stanowią odpady pobudowlane, których
podczas remontów lokali bywa sporo. Zgodnie z regulaminem GOAP mieszkańcy
sami powinni je wywieźć do
punktów selektywnej zbiórki odpadów. Większość poprzestaje jednak na wystawieniu ich pod altankę i administracja osiedla musi się
zająć ich wywozem na składowisko, a koszty wywozu
ponoszą wszyscy mieszkańcy osiedla. (i)
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„Zamaskowani” wędkarze ruszyli na łowy

No i w końcu wędkarze się doczekali. Szlaban
na zawody został podniesiony. Oczywiście są pewne rygory sanitarne, które należy przestrzegać,
ale organizować zawody
można. Korzystając z tego „zielonego światła” i
wsłuchując się w głosy kolegów zorganizowaliśmy
towarzyskie, otwarte zawody wędkarskie na Zalewie Radzyny.
Na zbiórkę stawiło się 36
wędkarzy (w tym jedna wędkarka). Byli reprezentanci
kół PZW z Książa, Obornik, Buku, Tramwajarza –
Poznań, a także członkowie
koła „Chrobry”. Wszyscy ,
zgodnie z rygorami, „zamaskowani”.
Prezes
piątkowskiego koła otworzył zawody,
przedstawił obowiązujący
regulamin, a następnie rozlosował stanowiska. Łowiono w podziale na dwie ka-

tegorie wiekowe – do 55 i
powyżej. Pogoda była słoneczna, ale bardzo wietrzna. Wiało z południowego-wschodu i ciężko się łowiło, szczególnie na stanowiskach pod lasem. W tych
warunkach najlepiej poradzili sobie koledzy z Obornik. W kategorii „młodzików” do 55 lat wygrał ładnym wynikiem 7400 punktów Jarosław Nowicki, drugie miejsce zajął Mariusz
Bernatek – 5490 pkt., a
trzeci był Sławek Korcz
– 5360 pkt. (koło Chrobry). W grupie „starszaków” pierwsze miejsce wyłowił Bogusław Kenneman
z Obornik – 7890 pkt., drugie miejsce zajął Leszek
Marciniak z Książa – 4270
pkt., a trzecie Mirosław Foint (Chrobry) – 3610 pkt.
Największą rybą zawodów
okazał się karp – 1230 g
– złowiony przez Szymona
Bukowskiego z Obornik.

Dla najlepszych były puchary, a nagrody rzeczowe
otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów. Nagrody sponsorowało Kierownictwo Administracji Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta
Starego.
Za nami także pierwsza
tura mistrzostw koła w wędkarstwie spławikowym. Zawody te odbyły się w sobotę,
27 czerwca, na jeziorze Lusowo. Jest to dość specyficzne
łowisko, podobne trochę do
jeziora Karolewo-Czarne koło Skoków. Łowi się wyłącznie z wygodnych, dwuosobowych pomostów, a głębokość
w miejscu łowienia to od 4
do 6 metrów. Trzeba zwracać baczną uwagę na gałęzie
drzew porastających brzeg, a
także leżących i dobrze widocznych w czystej, ale trochę zarośniętej moczarką i
grążelem wodzie.
Pogoda była dobra – słonecznie, umiarkowany wiatr,
nie padało. Na zbiórkę stawiło się 30 wędkarzy – w
tym jedna wędkarka. Zawody
otworzył prezes koła, przypomniał o szczególnych warunkach bezpieczeństwa wynikających z panującej pandemii,
a także o bezpieczeństwie
przy łowieniu z pomostów na
tak głębokiej wodzie.
Wędkarze w Piątkowa łowili od 8.30 do 12.30 metodą spławikową na jedną wędkę w trzech sektorach, i to
głównie punkty sektorowe
będą się liczyły przy wyłanianiu nowego mistrza. Wśród
poławianych ryb przeważały

płotki, małe wzdręgi , okonki i krąpiki. Trafił się też lin
34 cm (Sławek Korcz), największa ryba zawodów. Ryby brały słabo, dlatego wielu kolegów nic nie zaliczyło.
W swoich sektorach wygrali: Bogdan Gmerek –
2105 pkt., Leszek Raczyński – 1351 pkt. i Jacek Galas – 2326 pkt. To tylko połowa sukcesu. Druga tura,
która odbędzie się dopiero w
październiku na Zalewie Radzyny, i tam zapadną ostateczne wyniki walki o tytuł
mistrza koła „Chrobry” na
2020 rok w wędkarstwie
spławikowym. Nie tak to w
założeniach miało wyglądać,
ale pandemia pokrzyżowała
kalendarz zawodów. W tym
roku z powodu pandemii odwołano większość zawodów i
w związku z tym nie będzie
prowadzona klasyfikacja w
kategorii „Najlepszy wędkarz roku”. W tej kategorii
zwyciężył niestety Covid-19.
Zbigniew Jędrys
Fot. – Eugeniusz Szaj

Piesi, cykliści i PST

Na dywaniku jednak niebezpieczniej?
Rowerzyści, których na Piątkowie jest coraz więcej cieszą się z
modernizowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I. Jak już
informowaliśmy zyskuje ona nowy równiutki dywanik asfaltowy,
po którym wygodniej będzie jeździć rowerami.
Jednak niektórzy mieszkańcy
zwracają uwagę, że taka autostrada
dla jednośladów może się okazać niebezpieczna dla pieszych a także samych cyklistów potrafiących na dwóch
kółkach rozwijać znaczne prędkości.
W rejonie podziemnych przejść na
skrzyżowaniach z ulicami Wiechowi-

cza i Opieńskiego, na których z uwagi
na stacje PST przechodniów jest wielu
już obecnie dochodzi niejednokrotnie
do groźnych sytuacji. Wygodna asfal-

towa ścieżka zachęcająca do szybkiej
jazdy może jeszcze spotęgować zagrożenie. Dlatego apelujemy o szczególną
ostrożność w tych miejscach.
A jeśli słowa i znaki ostrzegawcze
nie wystarczą, to warte rozważenia
wydaje się, czy wzorem szykan montowanych na niektorych ulicach przeciw rozpędzonym samochodom nie
zainstalować podobnych urządzeń na
ścieżkach rowerowych. W rejonie przystanków PST, gdzie krzyżują się ciągi piesze i rowerowe a widoczność w
podziemnych przejściach jest ograniczona takie rozwiązanie może się okazać bardzo przydatne.
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KALENDARIUM PSM
4 sierpnia – Komisja ds. Aktów Prawnych
6 sierpnia – Komisja Członkowsko-Samorządowa
11 sierpnia – Komisja Rewizyjna
20 sierpnia – posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Koronawirus i odpowiedzi na pisma

W związku z pandemią koronawirusa i niewiadomą, jakie będą wyniki ekonomiczne w najbliższych miesiącach w
marcu Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję,
by wstrzymać remonty na osiedlach, oprócz
oczywiście reagowania
na awarie oraz wykonywania takich prac, które
są wymagane by utrzymać budynki w dobrym
stanie technicznym.
Dlatego na większości
osiedli, oprócz osiedla Bolesława Chrobrego, pozostały
środki. Jednak, jak podkreśliła Mirosława Musielińska
– Klemka, przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, wykorzystanie środków na Chrobrego wcale nie oznacza, że to
źle, gdyż na osiedlu tym wykonano potrzebne prace. Michał Tokłowicz zauważył, że
w kwietniu zaległości na lokalach mieszkalnych wzrosły
tylko o 15 tysięcy złotych. Gorzej było na lokalach użytkowych, gdzie wzrosły o 230 tys.
zł. Do połowy czerwca wynajmujący lokale wypowiedzieli
7 umów, z tego tylko na dwa
lokale nie znaleziono następców. Poszukiwani są np. użytkownicy pomieszczeń po tzw.
małpim gaju na os. Jana III

Sobieskiego, którzy poprowadziliby tam podobną działalność. Zarząd PSM przygotował także dla członków Rady
zestawienia kosztów i przychodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi dla każdej z nieruchomości na osiedlach za okres pierwszych
czterech miesięcy tego roku.
Omówiono sprawę audytu w Piątkowskim Centrum

Kultury „Dąbrówka”. Wysłano cztery zapytania, na
które wpłynęły dwie oferty.
Jedna, droższa, szczegółowo wskazywała zakres opracowania pełnej analizy stanu technicznego budynku
wraz z analizą opłacalności
jego modernizacji, druga,
tańsza, nie wyszczególniała zakresu analiz. Trudno
je więc porównywać.
Jednogłośnie członko-

wie Rady wyrazili zgodę na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz
Orange Polska SA na działce nr 501/17 na osiedlu
Bolesława Śmiałego. Rada
osiedla wyraziła pozytywną opinię na poprowadzenie światłowodu pod ziemią.
Rada przyjęła odpowiedź
dla członków Spółdzielni sygnatariuszy wniosku skierowanego do Rady Nadzorczej
PSM w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników etatowych oraz członków Zarządu PSM. Stwierdzono w nim, że wynagradzania pracowników należy do kompetencji Prezesa Zarządu. Jeśli chodzi o
Zarząd, to Rada korzysta
z należnego temu organowi prawa, a sugestie zmian
zostaną przez nią przeanalizowane.
Rada przyjęła też odpo-

wiedź dla mieszkańców os.
Stefana Batorego na temat
unieważnienia przetargu na
przeprowadzenie prac dociepleniowych budynku nr 3 i
remontu w nim loggii. Nastąpiło to na wniosek członków komisji przetargowej. Powodem była niekompletność
złożonych a wymaganych w
specyfikacji warunków przetargowych dokumentów. W
kolejnym przetargu Zarząd
Spółdzielni zaproponował
wypełnienie tzw. promesy
gwarancyjnej. Zdaniem Zarządu nie były to wygórowane żądania zleceniodawcy,
który ma prawo korzystać z
wszelkich zabezpieczeń chroniących jak najlepiej jego interes, a tak naprawdę interes
mieszkańców.
Omówiono zapytania
skierowane przez członków
rad osiedli. Dotyczyły one
diet za marcowe posiedzenia. Podobnie jak w innych
poznańskich spółdzielniach
część rad odbyła posiedzenia przed ogłoszeniem pandemii, część nie zdążyła. Ponieważ nie było wcześniej
takiej sytuacji ani przepisu
na ten temat a członkowie
rad otrzymywali materiały i
nad nimi pracowali, Zarząd
polecił wypłacić diety.
Na koniec przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej
PSM za rok 2019. (big)
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Trawniki, łąki kwietne lub… chaszcze

Kosić czy nie kosić?
To pytanie od wiosny do jesieni
nurtuje administracje osiedli, władze spółdzielni oraz wielu mieszkańców Piątkowa. Zdania jak zwykle w
kwestiach zieleni, ale nie tylko, są
mocno podzielone. Jedni chcą kosić i wycinać na potęgę, inni wprost
przeciwnie z troską pochylają się
nad każdą roślinką i nie chcą dopuścić do wycięcia nawet jednej trawki czy gałązki. Dzisiaj, tak jak na
medycynie każdy Polak zna się na
ogrodnictwie. Bo przesadza.
A jednak sprawa jest poważna.
Zwłaszcza na piątkowskich osiedlach, na
których terenów zielonych jest naprawdę
sporo. Tak się obecnie już w mieście nie
buduje. W nowej developerskiej zabudowie trawników i innej zieleni jest jak na
lekarstwo. Tam z trawą i drzewami nie
ma więc większych problemów. Natomiast administracje piątkowskich osiedli
muszą gospodarować na hektarach zielonej powierzchni. Utrzymanie ich i pielęgnacja wymaga wielu zabiegów agrotechnicznych i nakładów. Koszenie jest
tylko jednym z wielu elementów, choć
bardzo spektakularnym i wywołującym
liczne dyskusje. W obliczu ubiegłorocznych kłopotów związanych z koszeniem
rozległych połaci, powstawaniem dziesiątek ton zielonej masy oraz jej wywożeniem i kompostowaniem pojawiły się nawet głosy o podjęcie przez władze miasta
jednoznacznych decyzji jak często należy
kosić trawniki. Takie odgórne rozstrzygnięcie nie jest oczywiście możliwe i każdy z administratorów musi sam rozwiązać ten dylemat.
Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy pomiędzy blokami mają być trawniki, łąki kwietne czy
też... chaszcze. Jeśli ma to być trawnik
z prawdziwego zdarzenia, może nie taki jak angielski ale spełniający określone funkcje biologiczne i rekreacyjne, to
naukowcy nie pozostawiają wątpliwości:
- Jeśli trawnik jest odpowiednio nawadniany i poddawany wszystkim za-

biegom pielęgnacyjnym: wertykulacji,
aeracji, wałowaniu w okresie wiosennym, wtedy nie ma problemu z zapytaniem, czy kosić czy nie. Bo odpowiedź
jest jedna: kosić, bo tak trzeba – mówił niedawno w wywiadzie prof. Piotr
Urbański, kierownik Katedry Terenów
Zieleni i Architektury, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu.
Przeciwnicy koszenia nawołują jednak do tworzenia łąk kwietnych, jako cudownego sposobu na utrzymanie osiedlowej zieleni. Takie zakątki już powstały na
niektórych osiedlach i dobrze wpisują się
jako uzupełnienie miejskiego krajobrazu.
Nie można w nich jednak upatrywać remedium na wszelkie kłopoty z osiedlową
zielenią. Hektarów trawników nie przemieni się w kwietne łąki. Tym bardziej
że obok wielu zalet mają też one liczne
wady. Kwitnące wielobarwne kwiatki z
rojami brzęczących owadów prezentują
się w letnie dni przepięknie, ale rozsiewają zapachy i pyłki, które mogą być bardzo dokuczliwe dla alergików. Wysokie

trawy bywają też zamieniane w… śmietniki, gdyż można pomiędzy nie wyrzucić
prawie wszystko. A ludzi nie przestrzegających podstawowych zasad zachowania
w miejscach publicznych jest pośród nas
wciąż wielu i jakby jeszcze ich przybywa.
Złudzeniem jest, że nie koszona łąka
samoistnie przemieni się w wielobarwną
łąkę kwietną. Jej urządzenie to skomplikowana operacja. Prof. P. Urbański zwraca uwagę, że taka łąka nie służy rekreacji, nie można po niej spacerować ani
się położyć. Trudne i kosztowne jest jej
urządzenie i utrzymanie. Trzeba dużo
specjalistycznej wiedzy by wiedzieć co na
niej zasiać oraz kiedy i jak podlewać, nawozić oraz kosić, gdyż stale coś na niej
powinno kwitnąć.
W dyskusjach wokół zieleni między
blokami, jaka ona powinna być i jak ją
należy pielęgnować trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie. Pewne jest tylko to,
że warto o nią dbać i każdy może wnosić swą cząstkę w starania o jej ochronę
i upiększenie. Choćby poprzez nie deptanie, nie śmiecenie i nie wypuszczanie
psów na trawniki. (i)

Komunikat PSM

Uwaga na oszustów
Dużą pomysłowością wykazują się
różni naciągacze próbujący na wszelkie sposoby wyłudzić pieniądze. Oszuści stosują metody na wnuczka, na policjanta, na pracownika ZUS, a ostatnio nawet na bon turystyczny czy rzekomą wymianę okien, drzwi lub grzejników w mieszkaniach. W przypadku
takich telefonicznych lub wkładanych
do skrzynek pocztowych ofert wskazana jest szczególna ostrożność. Oszuści potrafią bowiem okraść lub wyłu-

dzić zaliczki na wykonanie usług, których nigdy nie zrealizują. Dlatego apelując o ostrożność Zarząd PSM ogłosił
komunikat:
„W związku z pojawieniem się fałszywego komunikatu w skrzynkach pocztowych mieszkańców piątkowskich osiedli, dotyczącego konserwacji/ wymiany
stolarki okiennej i grzejników Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje, że Spółdzielnia nie jest autorem jego treści i nie przeprowadza żad-

nych prac w zakresie wymiany/ konserwacji okien i grzejników. W związku z
powyższym prosimy Państwa o ostrożność i niewpuszczanie do mieszkań
osób powołujących się na Spółdzielnię
w kwestii przeprowadzenia w/w prac.
W sytuacjach wątpliwych, prosimy o
kontakt z poszczególnymi administracjami osiedli, gdzie uzyskają Państwo
potwierdzenie informacji o zakresie
prac, wykonywanych na zlecenie Spółdzielni na poszczególnych osiedlach”.
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Wrastanie w Piątkowo

Spotkania po wielu, wielu latach
Rzeczywiście tak jest, że najwięcej miejsca w tym cyklu felietonów poświęconych jest osiedlu Jana III Sobieskiego. Bierze się to
głównie stąd, że autor mieszka na
tym osiedlu już prawie czterdzieści
lat i wciąż się jemu wydaje, że jest
to szczególne, stale rozwijające się
miejsce, na które sprowadził się zupełnie niedawno.
Powiada się, że świat jest mały, a
to, co odbieramy z niego – ze swojego
otoczenia, zależy głównie od tego, czy
w danej chwili jesteśmy we właściwym
miejscu i czy zadamy właściwej osobie
właściwie pytanie. Tak było też kilkanaście lat temu, kiedy nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Od strony sąsiedniego bloku szedł w moją stronę wyprostowany, szczupły starszy pan, w którym rozpoznałem swojego przełożonego
z wojska, z czasu służby jeszcze w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, czyli
sprzed ponad pół wieku! My, jego podwładni, wiedzieliśmy, że jest poznaniakiem, miał charakterystyczne, z lekkim
zająknięciem, powiedzenie „OO’TE…”.
Ale że my spotkamy się w Poznaniu, na
tym samym osiedlu i to po pół wieku?
Własnym oczom nie wierzyłem! Kiedy
doszedł prawie do mnie „zameldowałem się: „Witam mojego przełożonego z
wojska, z Oleśnicy, OO’TE…”! Nie pamiętał mnie, trudno się dziwić, byłem
jednym z wielu jego podwładnych i to
przed pół wiekiem. Potem jednak spotykaliśmy się dość często i rozmawialiśmy
ze sobą jeszcze przez ładnych kilka lat.
To było jednak już drugie takie
szczególne spotkanie. Także dawno temu „odkryłem”, że mój bliski sąsiad
to człowiek, z którym przed wielu laty
pracowaliśmy razem, dość daleko od
Piątkowa i Poznania, chociaż w Wielkopolsce. Wspominam tego sąsiada,

bo miał on starszego brata, żołnierza
„Września 1939”, który był lotnikiem
walczącym podczas „Bitwy o Anglię”
w jednym z polskich dywizjonów i który po wojnie tam, w Anglii, pozostał.
Stamtąd na początku lat dziewięćdziesiątych przyjechał w odwiedziny do brata, do Poznania, samochodem i ten samochód jemu pozostawił jako braterski
podarunek. Samochód był w bardzo dobrym stanie, jednak kierownicę miał z
„angielskiej”, czyli z prawej strony. Ale
„darowanemu koniowi w zęby się nie
patrzy”, prawdaż?
Wspominam tych współmieszkańców z dwóch powodów: po pierwsze to
chyba wprost niesamowite, że jako znajomi sprzed wielu, wielu lat, spotkaliśmy się i staliśmy się bliskimi sąsiadami, na tym obecnie naszym, a kiedyś
nam zupełnie obcym miejscu. Po drugie,
jak najbardziej wrośliśmy w to osiedle,
szczególnie oni, bo byli znacznie starsi
ode mnie i tu dożyli swoich ostatnich
dni, stąd odeszli do wieczności. Z trzecim moim dawnym znajomym z czasów
służby wojskowej, także obecnie współmieszkańcem Piątkowa, wciąż wrastamy w to miejsce, nierzadko się spotykając i przedeptując ścieżki osiedla.
Przeszłość z teraźniejszością łączy
się nierzadko w bardzo dziwny sposób.
Wspominając swoich towarzyszy służby w lotnictwie wojskowym, jeszcze w
poprzednim stuleciu, nie mogę nie pomyśleć także o swoim ojcu, żołnierzu
trzech wojen i powstańcu wielkopolskim. Ojciec urodził się w roku 1900,
czyli w ostatnim roku dziewiętnastego
wieku w Wielkopolsce. A że był rosły,
silny i zdrowy, jako poddany cesarza pruskiego, był żołnierzem pierwszej wojny
światowej. Krótko potem poszedł do Powstania Wielkopolskiego, a niewiele później pomaszerował na front wojny bol-

szewickiej. W ten sposób, mając ledwie
skończone dwadzieścia lat był już weteranem dwóch wielkich wojen. Za udział
w tej drugiej dla niego wojnie, a potem
za kilka lat służby w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodniej granicy,
doczekał gorzkiej satysfakcji w czasach
dziś nazywanych realnym socjalizmem.
Jemu na pewno nawet w złych snach
się nie przyśniło, że za to wojowanie i
ochronę wschodniej granicy stanie się
już po drugiej wojnie światowej, na którą także poszedł jako polski żołnierz,
ówczesnym rodzajem „gorszego sortu”.
Chyba również nawet nie pomyślał, że
noszenie munduru polskiego żołnierza
przez jego syna, skończy się podobnie.
Dlatego też na zamknięcie tego epizodu rodzinnego raz jeszcze nawiązuję do
czasu akcji rapowania nazwanej Hot16Challange:
Już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem gorszy sort.
W tej Polsce, do której po wojny
zawierusze
przywiózł nas Ojciec, abyśmy polskie mieli dusze.
I uczyłem się tej Polski z wielkim
zapałem
bo przecież prawdziwym Polakiem
też być miałem,
w tej Polsce, której wzorem Ojca
służyć chciałem
w żołnierskim mundurze, tak to
sobie (niestety) wybrałem.
Już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam kto,
powiedział, że ja w tej Polsce, jestem gorszy sort….
Ciąg dalszy w drodze na kartkę…

Hubert Owczarek

Mistrzowskie wyczyny?

Zakupy i usługi u siebie

Zaprzysięgli kibice Lecha postanowili przypomnieć o sobie
oraz swoim ukochanym klubie mieszkańcom Piątkowa ozdabiając ściany odnowionego pawilonu na os. Bolesława Chrobrego takim graffiti. Zupełnie niepotrzebnie. Kibiców na piątkowskich osiedlach Kolejorz ma z pewnością wielu, natomiast
zwolenników malowania na ścianach jest już znacznie mniej.
Radując się z rosnącej formy Lecha i sięgnięcia przez niego
po wicemistrzowski tytuł w tegorocznych rozgrywkach piłkarskich apelujemy by kolejnych takich malarskich wyczynów
na elewacjach budynków nie czynić.

„Zakupy proszę pani to ja u siebie, na Sobieskiego, robię” pod tym hasłem administracja os. Jana III Sobieskiego promuje sklepy i zakłady usługowe wynajmujące lokale
użytkowe w spółdzielczych budynkach. Własnymi siłami zaprojektowano i wykonano plakaty, opublikowane one zostały
także w „Echu”. Sporządzono
także spis osiedlowych firm
z adresami i rodzajem świadczonych usług, który dostępny jest na stronie internetowej www.psm.poznan.pl/Lokale uzytkowe PSM lista OJS.pdf
Lista i plakaty kolportowane
są również w wielu punktach
na osiedlu, m.in. w specjalnie
ustawionych stojakach. Dzięki tym informacjom mieszkańcom łatwiej robić zakupy
oraz zamawiać usługi u siebie,
na swoim osiedlu.

11

ECHO 8/301 (XXIII)

„Daję słowo” – księga twórców
na jubileusz Klubu Literackiego w „Dąbrówce”
Dzięki decyzji Zarządu PSM,
na jubileusz Klubu Literackiego „Dąbrówka” ukazał się wybór
tekstów członków i sympatyków
Klubu. Zawiera biogramy, zdjęcia i utwory pisarzy – członków
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
i Związku Literatów Polskich, a
także adeptów pióra, osób zaczynających swą przygodę z literaturą. Piszemy tu o jubileuszowym
wydawnictwie, bo (przypomnijmy) – nasz Klub pracuje w „Dąbrówce” piętnasty rok, przedtem
– przez 35 lat działał w poznańskim Zamku. Tak więc w tym roku mija naszym twórcom 50 lat
pracy w słowie.
Redaktorzy omawianej księgi zaopatrzyli ją w żartobliwe przesłanie:
Oto historia
o przechwalebnym jubileuszu
50-lecia Klubu Literackiego
w wierszach prozach
anegdotach i panegirykach
dość zwięźle wyłożona
za lata Pańskie i ludzkie 1970-2020
a w niej zawierające się dziwotwory
poetów
popisy artystów wspominkarzy
natchnionych poetek
pisarzy i w piśmie uczonych
zadziwiające przypadki
przez sługi muz
Łucję Dudzińską
i Jerzego Grupińskiego
in folio pilnie zebrane.
W omawianej publikacji znajdziemy teksty twórców z przeróżnych profesji. Otwierają ją wiersze inżyniera
mechanika, dalej czytamy znaną poznańską dziennikarkę, fizyka, wybitnego profesora nauk medycznych,
księgową, handlowca, fotografa – pisarza, mieszkającego w Laponii… Liczni
są ekonomiści i pedagodzy. W sumie

w antologii prezentuje się 45 osób w
różnym wieku, od nestorów klubowych
po literacką młodzież – zwycięzców naszego turnieju „O Pierścień Dąbrówki”
i laureatów Młodych Piór. Najmłodsi,
to student filologii polskiej na UAM –
Mateusz Rossa, Mikołaj Konkiewicz –
raper, fotograf, Weronika Materkowska – doktorantka nauk fizycznych od
cząstek elementarnych.
Nasza książka chce być tak wydarzeniem twórczym, jak i towarzyskim,
dokumentującym drogi pióra, pasje i
zainteresowania autorów. Stąd i rozmaitość form wypowiedzi: liryka, proza, esej, felieton. Obok osób wstępujących na wąską ścieżkę literatury, czytamy tu autorów, których twórczość
sprawdziły liczne publikacje i opinie
krytyków. Półwieczny jubileusz istnienia poznańskiego Klubu Literackiego
to wydarzenie skupiające dwa albo trzy
pokolenia twórców. Pierwsze kroki w
„uprawianiu poezji”, pierwsze publikacje i kontakt z czytelnikiem, ze środowiskiem literackim – tego się nie zapomina. Antologia „Daję słowo” prócz przedstawienia dorobku o różnorodnej tonacji, zawiera archiwalne skany i zdjęcia
– napisała na okładce naszej książki współredaktorka Łucja Dudzińska.
Tak więc część druga antologii –
aneks pt. „Pamiątki, archiwalia”, zawiera także zdjęcia czołowych polskich
pisarzy, goszczących ongi w Klubie,

a także scenki towarzyskie, „adoracje” itp. Do tych tonacji nawiązuje też
przytoczony poniżej fragment „listu –
protestu” młodych (wówczas), pisarzy
z Brzegu, zaprzyjaźnionych z Klubem:
My – poeci prowincjonalni, nawóz
i sól ziemi czarnej, władający rządem
duchot narodu polskiego, zdjęci trwogą
o stan umysłów, upadkiem obyczajów w
społeczeństwie, brakiem zrozumienia i
samotnością egzystencjalną, przez twórców odczuwaną, przerażeni i nie dla
prywaty – jeno dla dobra powszechnego, i ku ocalaniu, żądamy niniejszym
od tych, co władają Rzecząpospolitą,
jak następuje:
- Interwencyjnego skupu wszystkich
naszych wierszy;
- Oddania do punktów skupu żywca wszystkich Pegazów po cenach niższych od minimalnych;
- Ujawnienia nazwisk wszystkich
polityków o ilorazie inteligencji poniżej
100 IQ, wraz z żądaniem podania się
do dymisji i obowiązkowej reedukacji;
- Powołania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Poetów Upośledzonych
przez Los, Rozgoryczonych i Wypalonych Zawodowo;
- Ulg podatkowych na każdego kolejnego poetę w rodzinie;
- Uznania profesji poety za prawnie
chronioną i wprowadzenia zakazu polowań na wyżej wymienionych.
Jerzy Grupiński

Aktywnie i ciekawie

Nie tylko tańce i spacery
Pod egidą Centrum Inicjatyw Lokalnych realizowanych jest na piątkowskich osiedlach wiele ciekawych spotkań i wydarzeń kulturalnych. W sierpniu dla mieszkańców w wieku 60+ w ramach projektu „Piątkowianki_ie w Eleganckim wieku”, który sfinansowany
jest ze środków budżetowych Miasta
Poznania odbywać się będą zajęcia taneczno-ruchowe: 5, 12, 26 sierpnia od
godz. 18:15 w Ognisku na fyrtlu (przy
SP Nr 17 na os. Bolesława Chrobrego).
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicz-

nie 604 882 817 lub mailowo stowarzyszenie@cyberia.pl
Natomiast na spacer „Piątkowo
wczoraj i dziś” organizatorzy zapraszają 6 sierpnia od godz. 17. Szczegółowe
informacje tel. 727 916 596.
HHH
Inicjatorzy akcji Ruch w plenerze
zapraszają na zajęcia sportowo-rekreacyjne w środy o godz. 10 – gimnastyka chińska i godz. 12 – zdrowy kręgosłup oraz w czwartki godz. 14 – nordic
walking i godz. 15 – zdrowy kręgosłup.

Spotkania przy klubie „Przyjaciele” na
os. Bolesława Chrobrego, informacje
i zapisy tel. 609 008 986.
Wszystkie zajęcia i spotkania odbywają się w małych grupach i przestrzegane są wszelkie zasady sanitarne.
HHH
Miłośnicy aktywnego wypoczywania
mogą już także wybrać się na poznańskie
baseny. Śladem term maltańskich, czynnych od kilku tygodni, podwoje otworzyła także pływalnia Atlantis na os. Stefana
Batorego i zaprasza amatorów kąpieli.
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Prosto z miasta

Łączenie przez dzielenie
Przez kraj przelewa się
fala żalu i ubolewania nad
tym, że my Polacy jesteśmy
po ostatnich wyborach prezydenckich podzieleni niemal pół na pół. Połowa jest
za tym, połowa za tamtym.
Rozdzierający szaty i pomstujący na to bolesne podzielenie zdają się nie mieć
wątpliwości, która połowa
jest lepsza. A przecież takie i podobne podziały są
całkiem naturalne w życiu, demokracji oraz przyrodzie. Co więcej, są bardzo pożyteczne a ich skutki
bywają nawet bardzo przyjemne. Cała nasze dzieje i
nieunikniony postęp wynika bowiem z dzielenia się
a potem łączenia.
HHH
Wiadomo nawet co było pierwsze – dzielenie. W
akcie stworzenia najpierw
zostało rozdzielone niebo
od ziemi, następnie noc od
dnia, a potem już wszystko potoczyło się jak należy. Chcąc nie chcąc jesteśmy podzieleni pod różnymi względami na wszelakie
grupy i podgrupy. Ludzie
są wprawdzie równi, ale po-

dzieleni na mężczyzn i kobiety, na bogatych i biednych,
na ładnych i brzydkich, na
wysokich i niskich, na chudych i grubych a nawet na
mądrych i głupich, choć tego akurat tak od razu nie
widać. Jednak w skutkach
ten ostatni podział jest chyba najbardziej dotkliwy. Żeby ludzkość przetrwała, a
nawet mogła się nadal rozwijać, musimy się więc nieustannie dzielić. No a potem łączyć w pary.
HHH
Z rzekomego bolesnego
podziału na Polskę A i B,
na dwa plemiona, na zwolenników postępu oraz ciemnogrodu nie ma co robić
tragedii. Podziały były i są
wszędzie, pozostaje się więc
do nich przyzwyczaić, może nawet polubić. Przede
wszystkim jednak należy wykorzystywać je do tworzenia
czegoś pozytywnego i lepszego. Poznaniacy w sprawie politycznych sympatii są
akurat mało podzieleni. Ale
w wielu innych kwestiach
są już podzieleni jak należy, niemal pół na pół. Dzieli
ich na przykład stosunek do

planów ograniczania ruchu
samochodowego w śródmieściu. Kolejne modernizacje
ulic w tym rejonie sprowadzają się do zamienia ich
w pół-deptaki. Dzieli ich
stosunek do zieleni w mieście, do poczynań prezydenta miasta, do ścieżek rowerowych, elektrycznych hulajnóg i wielu innych kwestii.
HHH
Wydawałoby się, że ekologia dzisiaj wszystkich łączy. Ale jak tylko się przyjrzeć bliżej, to natychmiast
widać jak bardzo jesteśmy
podzieleni w kwestii jak te
słuszne ekologiczne cele realizować. Po prawie dwóch
latach od ujawnienia przez
fotografa amatora, że w sercu Puszczy Noteckiej, nieopodal Stobnicy, powstaje
ogromne kilkunastokondygnacyjne średniowieczne zamczysko organy ścigania zatrzymały kilku urzędników i
architektów rzekomo odpowiedzialnych za ten budowlany skandal. Będą odpowiadać za urzędnicze nadużycia lub niedopełnienia. O
wielkim budowniczym, który nie licząc się z ludźmi,

przyrodą, dobrym gustem
i przede wszystkim przepisami zainwestował w ten
obiekt ogromne pieniądze
w komunikacie prokuratury
nie ma ani słowa. On nadal będzie robił swoje, czyli
zabudowywał puszczę.
HHH
Koronawirus też nas
dzieli. Jednych atakuje, innych nie. Jednych męczy a
nawet unicestwia, innych
traktuje bezobjawowo. Takie
podejście z jego strony jest
niepoważne i coraz więcej
ludzi przestaje zagrożenie z
jego strony uznawać za poważne. Codzienne komunikaty z frontu walki z epidemią, przypominające niegdysiejsze informacje o stanie
wód na głównych rzekach
– tam przybyło dziesięć,
tu ubyło pięć, robią coraz
mniejsze wrażenie. Przybywa więc ludzi bez maseczek,
wczasowiczów oraz weselników. A w zmaganiach z wirusem chyba jeszcze nie czas
na wielkie wspólne wesele.
Ale w tej sprawie, podobnie
jak w wielu innych, też możemy się różnić.
WIST

Wokół Piątkowa

Kim byli Chrobaci?
Dziwna to nazwa, pojawiająca się na ogół w fachowej literaturze, dziś nie kojarzy się z żadnym z istniejących państw i narodów.
W rzeczywistości też do
dziś między badaczami czasów wczesnośredniowiecznych toczą się dyskusje na
ten temat.
Wiadomo tyle, że w końcu V wieku naszej ery Chrobaci albo Chorwaci (nie ci
z Półwyspu Bałkańskiego!)
zamieszkiwali znaczne obszary położone na północ
i południe od Tatr. Nazwa
ludu najwyraźniej pochodzi od słowiańskiego słowa
chrobat, czyli wielki. Przypuszczalnie taka jest geneza przydomka pierwszego
króla na ziemiach polskich:
Bolesława Chrobrego. Nie-

którzy zastanawiają się, czy
w tej nazwie chodzi o kolor
niebieski (chabrowy).
Według kijowskiego kronikarza Nestora Chrobaci to biało-Chorwaci, protoplaści Lachów. Istnieje
jeszcze inny mocny argument kojarzący Chrobatów
z polskimi tradycjami: około 633 roku w wyniku wewnętrznych niepokojów doszło wśród nich do rozłamu. Część ludu osiadła w
Ilirii, nad Adriatykiem – z
nich wywodzą się dzisiejsi
Chorwaci – a na ziemiach
dotychczas zasiedlonych silną pozycję zyskał ni mniej
ni więcej, tylko doskonale
nam znany Krakus. Pojawił
się w kronikach dopiero w
XII wieku. Józef Mączyński
w 1845 roku w „Pamiątce z

Krakowa” pisał, że „w Chrobacji w wieku VII przybyły
Grakchus, albo właściwiej
Krakus zwołał lud na wiece wszystkich usta sobą zajął, uległość sobie zjednał i
względy pozyskał, a przez
potomnych zwany był imieniem Krakus”.
Istnieje też inna definicja Chrobacji: „starożytna kraina słowiańska
z
pierwotną stolicą na Łysej
Górze (przez chrześcijan
nazywana kłamliwie Świętym Krzyżem), rządzona
przez Kagana (Cesarza Słowian), której istnienie negują współcześni historycy. Nie umieszcza się jej na
obecnie drukowanych mapach średniowiecza, jednak
jeszcze 100 lat temu Chrobacja istniała w historycz-

nej samoświadomości Polaków”.
W sumie: jak byśmy na
nazwę owego ludu nie spojrzeli, wątpliwości wciąż jest
wiele. Nie ma tu jednak takiego nadużycia, jak z rzekomym mocarstwem, Wielką
Lechią, której mit ostatnimi
laty odżył z wielką siłą i niestety, w niektórych kręgach
został przyjęty jako rzeczywistość. Tak naprawdę został od początku do końca
stworzony w pierwszej połowie XIX wieku przez niejakiego Konstantego Majeranowskiego, którego zdemaskował już Joachim Lelewel.
Ulica Chrobacka znajduje się na południe od osiedla
Władysława Łokietka, jest
równoległa do Łużyckiej.
Marek Rezler
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Gry, ćwiczenia i koncerty

Sąsiedzki skwer u „Przyjaciół”
Klub Osiedlowy Przyjaciele otworzył, zachowując wszelkie środki
ostrożności, swoją działalność. Nowa sytuacja
wymusiła zmiany - wewnątrz pomieszczenia
może przebywać aktualnie jedynie sześć osób,
dlatego z inicjatywy klubowiczów i instruktorki przenieśliśmy działalność na boisko do koszykówki pomiędzy blokami 14 i 16 oraz zielony skwer przed klubem.
Eksperyment okazał
się strzałem w dziesiątkę, bo oba miejsca zaczęły niespodziewanie tętnić
życiem. Zakupiliśmy turystyczne stoliczki i teraz
sporą część czasu spędza-

my na skwerze pijąc kawę
pod drzewami w otoczeniu
zieleni. W klubie powołano grupę inicjatywną, która przy wsparciu instruktorki klubu złożyła wniosek
i otrzymała grant finanso-

wy z Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo. Za pozyskane środki zrealizujemy
dwa koncerty na skwerze
sąsiedzkim wraz z poczęstunkiem. Pierwszy zatytułowany „Lato i Akordeon”

Ważne nie tylko maseczki

Koronawirus wciąż grożny
Zatłoczone plaże, tłumy w kawiarniach i sklepach, wszędzie uśmiechnięte
twarze na których nie uświadczysz
maseczki. Czyżby zagrożenie koronawirusem minęło całkowicie?
Nie, koronawirus nadal jest obecny w
całej Wielkopolsce. Wzrost liczby chorych
jest widoczny, choć nadal zakażonych jest
niewielu. Każdego dnia przybywa w kraju około trzystu zakażonych, w tym kilkadziesiąt w Wielkopolsce. Szczególnie obfite
żniwo zbierają ogniska zakażeń wybuchające w zakładach pracy ale także na weselach czy innych imprezach rodzinnych. Coraz więcej osób trafia też do poznańskiego
izolatorium. Liczba tymczasowych mieszkańców byłego hotelu „Ikar” zwiększa się,
ponieważ coraz częściej chorzy przechodzą
kwarantannę w miejscu odosobnienia, zamiast we własnych mieszkaniach. To jeden
ze sposobów na ograniczanie rozprzestrzeniania się Covid-19 - lekarze przypominają
jednak, że nic nie zastąpi dbałości o higienę i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
- Wirus nie zniknął, nadal jest nieprzewidywalnym przeciwnikiem - mówi poznaniakom na stronie internetowej Urzędu Miasta
Poznania prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia
w Poznaniu. - Dlatego należy obowiązkowo
pamiętać, że ciągle żyjemy w czasie epidemii. Nawet jeśli okresowo liczba zakażeń
może się zmniejszać, to dane statystyczne
mówią same za siebie. W dalszym ciągu
powinniśmy nosić maseczki, zachowywać
reżim sanitarny, często myć ręce i zacho-

wywać bezpieczną odległość w przestrzeni
publicznej. Tymczasem na urlopie z przerażeniem obserwuję, że na Wybrzeżu maseczki noszone są incydentalnie.
Jak zapobiegać zakażeniom
Minimalna odległość między pieszymi
powinna wynosić 2 metry (od 21 lipca:
1,5 metra). Wyłączeni z tego obowiązku
są m.in. rodzice z dziećmi wymagającymi
opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie
mieszkające, osoby z niepełnosprawnością
oraz wszyscy, którzy zasłaniają usta i nos.
Maseczki - lub inny rodzaj zasłaniania
ust i nosa - należy nosić w sytuacji, gdy
nie można zachować 2-metrowej odległości od innych (od 21 lipca: 1,5-metrowej).
Oznacza to, że trzeba ich używać również
na świeżym powietrzu, jeśli nie da się zachować odpowiedniej odległości.
Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w przestrzeni zamkniętej - w autobusie,
tramwaju i pociągu, w sklepach, w kinie
i teatrze, u lekarza, w kościele, w szkole,
na uczelni czy w urzędzie.
Maseczki można zdjąć w lesie, w restauracji lub barze - po zajęciu miejsca przy stole, podczas jedzenia lub picia; także w wagonach WARS; w pracy - jeśli nie ma styczności z osobami z zewnątrz.
Niezbędna jest też odpowiednia higiena: ręce należy myć często i długo 20-30
sekund, wodą z mydłem - lub je dezynfekować przy użyciu odpowiednich płynów.
Więcej szczegółowych informacji
znajdziemy na stronie: www.gov.pl/web/
koronawirus

odbył się 14 lipca. Kolejny
w sierpniu.
W najbliższych klubowych planach jest także
wycieczka do Łysego Młyna, która obejmie spacer z
przewodnikiem po Biedrusku i zajęcia edukacyjne
dotyczące ochrony środowiska i pachnicy dębowej.
Dzięki współpracy klubu
i stowarzyszenia Aktywne
Piątkowo, powstał program
zajęć ruchowych w plenerze
dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Wśród nowości:
Gry i zabawy dla dzieci
(pon. 10:45-11:45, wt. 17:3018:30), Ćwiczenia z gumami
treningowymi dla seniorów
(pon. 12:00-13:00), Parkour,
street workout (czw. 11:3013:00). Zapraszamy!
Sylwia Czubała

Dawnych
wspomnień czar?

Widok długich „ogonków” przed marketami a
zwłaszcza przed siedzibą
PKO na os. Bolesława Śmiałego w niejednym, bardziej
wiekowym mieszkańcu musi wzbudzić nostalgiczne
wspomnienia z dawnych
czasów. W latach osiemdziesiątych nie w takich kolejkach się wystawało, i to
za najbardziej prozaicznymi
artykułami papierem toaletowym, cytrusami czy kiełbasą. Obecne kolejki zamaskowanych osobników tworzą się z uwagi na ograniczenia sanitarne i konieczność unikania przebywania
w poczekalniach. Postać trochę w ogonku, na świeżym
powietrzu i przy ładnej pogodzie nie jest całkiem źle,
ale może lepiej spróbować
załatwić bankowe sprawy
przez telefon czy internet?
Chyba, że ktoś woli odświeżyć dawnych wspomnień kolejkowych czar…
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Krzyżówka nr 8
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HUMORKI
- Byłam wczoraj u okulisty.
- I co ci powiedział?
- Bym się nauczyła alfabetu.
HHH
- W zeszłym miesiącu
kupiłem żonie pierścionek
z diamentem i od tego czasu się do mnie nie odzywa.
- Dlaczego?!
- Taka była umowa.
HHH
- Tato, jaka jest różnica
między wizytą a wizytacją?
- Widzisz Jasiu, gdy my
idziemy do babci, to jest wizyta, a gdy babcia przychodzi do nas, to jest wizytacja,
HHH
- Kochanie, jesteś jak
magnes.
- Nie możesz się ode
mnie oderwać?
- Nie. Stale ciągnie cię
do lodówki.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8:
Dużo słońca w sierpniu.

2
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KACZKI
I KURY

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). Kończ już z tym letnim nygusowaniem, cywaniem na
słonyszku i ciągłym glapieniem się wew telewizor abo komputer. Ale zaś lepiej
się ustatkuj, posłuchaj mądrych i przyłóż się do roboty.

WAGA (23.09 - 22.10). Zez wiarą wew robocie lepiej za wiela nie blubraj ani tyż
się nie mądruj. Na całkim luzie, zez rułą rób swoje, a uda ci się uzorgować trochę
pochwał i wuchtę bejmów.

BYK (21.04 - 21.05). Nawet w wakacje warto przyłożyć się do akuratnego pozałatwiania wszelkich spraw urzędowych, uregulowania rachunków i zaprowadzenia porzundku wew kwitach i szafonierkach.

SKORPION (23.10 - 22.11). Fest rajza wew góry albo nad morze ci się szykuje.
Ino zaś na tych balangach zez dylaniem za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze se ino wielkiej poruty narobisz.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez te kwarantanny i siedzenie wew domu uzbierała się wuchta klunkrów, ﬂaszek i klamotów, które trza posegregować i wyćpnąć na gemyle a całką chałupę odpicować i zrobić na glanc.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez ciągłego bręczenia i rozmymłania nic dobrego
nie wyniknie. Jesteś szportowny szczun, masz ﬁfa do roboty i jak się akuratnie
przyłożysz, trochę pochapiesz, to kabza będzie pełna.

RAK (22.06 - 22.07). Kolejne tygodnie tego dziwnego lata jakoś trzeba będzie
przepynkać. Dasz se radę zez upałami, burzami oraz inszymi wirusami. A zaś
potem będzie już ino lepiej.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Z blubrania zez starą wiarą wynikną fest
pomysły. Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj się do chapania
i ﬁfnego ich wprowadzenia wew życie.

LEW (23.07 - 22.08). Daj se luz z kolejnymi zmianami wew robocie i miej na to
rułę, chociaż przyjdzie ci znowu chapać za dwóch abo i trzech kumpli. Ale zaś
potem wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

WODNIK (21.01 - 20.02). Zez dylaniem czy uprawianiem sportów wszelakich
lepiej nie przesadzaj, bo ino zdrowie i bejmy przenorasz. Przed wiarą też się za
wiele nie staluj ani se frechownie nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew letnie dni warto wysztaﬁrować się na jaki wygib
za miasto lub choćby do marketu. Zez tego lofrowania i blubrania wyniknąć
mogą całkiem ﬁfne pomysły na interesy.

RYBY (21.02 - 20.03). Ady przestań już borchać się na kumpli i słonyszko.
Lepiej zaś pomyśl o jakim wakacyjnym wygibie zez famułą. Ino bacz byś na
balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. Bplesława Chrobrego 117, pokój 73, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 61 822 78 57. 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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ul. Sielawy
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Wędrówki z KOiR

Odkrywanie tajemnic Moraska
źródłach rozbieżności czy liczy ona 153 czy 154 m, natomiast bezsporne jest, że
to najwyższe wzniesienie w
Poznaniu.
Nasz Czytelnik uściśla
także, że wielkie zbiorniki
retencyjne wody nie znajdują się na samej Górze
ale ok. 700 m od niej, na
wzniesieniu morenowym.
A pierwsze fragmenty meteorytu, który przed kilku
tysiącami lat spadł w okolicach Moraska odnaleziono już w 1914 roku, natomiast największe jego okazy wydobyto z ziemi w 2012
r. Ponadto przesyła zdjęcie
zdobytego przez jego syna
najwyższego poznańskiego
Wędrówki z Klubem
Odkrywców i Reporterów po Piątkowie i okolicach, z których sprawozdania i ciekawostki
przedstawiamy w ostatnich wydaniach „Echa”
budzą spore zainteresowanie Czytelników i zachęcają ich do podejmowania podobnych wypraw.
Kontynuujemy więc zaproszenie do dzielenia się
wrażeniami i zdjęciami z
odkrywania miejsc bliskich
a jednak wciąż kryjących
sporo tajemnic i wiele uroku. Dzisiaj prezentujemy fotografie Norberta Woszczaka, które przedstawiają dolinę stawów w Morasku w

pierkowskiego. Zwraca on
uwagę, że w poprzedniej publikacji „została użyta niewłaściwa nazwa: jest to Góra Morasko a nie Moraska
(tak samo jak jest Rezerwat
Morasko a nie Moraski)”.

zimowej krasie, tamtejszy
klasztor urszulanek oraz panoramę ze stoku góry.
Właśnie w sprawie wędrówek po Morasku otrzymaliśmy ciekawy list od naszego Czytelnika Piotra Na-

Można byłoby się z tym zgodzić, tak jak w Poznaniu mamy ul. Św. Marcin a nie św.
Marcina, tyle że nazwa Moraska Góra jest używana już
powszechnie w licznych publikacjach. Wielki znawca

i popularyzator Wielkopolski, były wojewoda Włodzimierz Łęcki w przewodniku „Wokół Poznania” pisze
bowiem „Skręcamy ścieżką w prawo i po około 100
m wchodzimy na wierzchołek Góry Moraskiej”. Stosuje ją także m.in. Wikipedia
doprecyzowując, że jej wysokość wynosi 153,8 m. To
rozstrzyga pojawiające się w

«szczytu» i mapkę z google
maps, która szczegółowo
przedstawia obraz terenu,
po którym naprawdę miło
wędrować. Dziękujemy za
nadesłane materiały, które zamieszczamy poniżej
i zachęcamy Czytelników
do dzielenia się uwagami i
wrażeniami z odkrywania
Piątkowa i okolic. Fotografie i opisy prosimy nadsyłać na adres echopiatkowa@o2.pl.

