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Zapaśniczy memoriał Zapaśniczy memoriał 

Od piętnastu lat dla uczczenia pamięci twórcy piątkowskich zapasów 
Józefa Moczyńskiego rozgrywany jest memoriał jego imienia. Zawo-
dy rozgrywane w międzynarodowej obsadzie wzbudziły wiele emocji. 
Więcej na str. 6  

W sercach i pamięciW sercach i pamięci

Trwają w naszych sercach i pamięci. W listopadowe Święto Zmarłych 
idziemy tradycyjnie oddać hołd najbliższym. Na wielu cmentarzach, pośród 
kwiatów i zniczy pojawiły się też oznaczenia grobów powstańców wielko-
polskich, którzy doczekali państwowego uznania ich zbrojnego wysiłku. 
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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z 
REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH 

W PIĄTKOWSKIM CENTRUM KULTURY DĄBRÓWKA 

ZESPOŁY MUZYCZNE
• poniedziałek-piątek - godz. 18:00 - 20:00

WARSZTATY PLASTYCZNE
• środa, piątek - godz. 16:00 - 18:00

TAI CHI HI -- gimnastyka chińska
•• środa a a -- godz. 18:00 0 0 -- 19:30

                                                                                                                            

KLUB LITERACKI "DĄBRÓWKA"
• wtorek - godz 18:00 - 20:00
• spotkania 2 razy w miesiącu       

                                                                                                                                 AEROBIK 
• wtorek- godz. 18:00 - 19:00

           

SENIOR FIT T -- gimnastyka usprawniająca
• poniedziałek, czwartek - I grupa - godz. 15:45 - 16:45
• - II grupa - godz. 17:00 - 18:00                                 

JOGA
• poniedziałek, czwartek - godz. 18:30 - 20:00

PCK „Dąbrówka” wznawia działalność

Dla każdego 
coś ciekawego

Co w Maciusiowym przedszkolu?

Odkrywanie 
własnych talentów

Po słonecznych wakacyjnych dniach, wypełnio-
nych beztroską zabawą, Maciusiowe Przedszkolaki 
wróciły w przedszkolne mury. 

Nowy rok szkolny w Przedszkolu nr 35 im. Króla Ma-
ciusia I rozpoczął się obchodami Międzynarodowego Dnia 
Kropki – którego celem jest budowanie pozytywnej samo-
oceny dziecka, rozwijanie twórczej postawy dziecka oraz 
umiejętności wyrażania własnych emocji. W Maciusiowym 
przedszkolu nie brakuje dzieciom okazji do kreatywnego 
tworzenia, dlatego Dzień Kropki był idealny do stworze-
nia dodatkowej sposobności, aby dzieci samodzielnie po-
szukiwały swoich mocnych stron, odkrywały własne talen-
ty. Dzień ten był okazją do utwierdzania przedszkolaków 
w przekonaniu, że każdy z nich ma talent – tylko czasem 
potrzebuje więcej czasu na jego odkrycie.

Kolejną atrakcją dla dzieci była wizyta bajkowego goś-
cia, który pojawił się w naszym przedszkolnym ogrodzie. 

Gość ten poprowadził wę-
ża i potańczył z dziećmi 
przy akompaniamencie 
znanych dzieciom piose-
nek. Z tego miejsca skła-
damy serdeczne podzię-
kowania dla pani Anny 
B. za sprawienie dzie-
ciom niespodzianki i wy-
wołanie uśmiechów na 
ich twarzach.

Monika Heigelmann 
Przedszkole nr 35 

im. Króla Maciusia I

Miło poinformować, że Piątkowskie Centrum Kultu-
ry „Dąbrówka”, jedyna tej miary placówka kulturalna 
na Piątkowie i okolicy, wznawia swoją działalność. 

Realizacja zajęć w „Dąbrowce” będzie odbywała się z za-
chowaniem wytycznych dotyczących obostrzeń wynikających 
z epidemii Covid-19 a zawartych w „Regulaminie uczestnic-
twa w zajęciach” dostępnym na stronie internetowej PSM.
Zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć Centrum Kul-
tury „Dąbrówka”, który zamieszczamy poniżej. Zapraszamy 
do skorzystania z różnorodnej i ciekawej  oferty „Dąbrówki”.

Warto również przypomnieć, że na terenie obiektu Piąt-
kowskiego Centrum Kultury „Dąbrówka” działają:
1. Biblioteka Raczyńskich Filia nr 14; czynna od ponie-

działku do piątku od 9:00 do 19:00, tel. 61 822 32 83 
2. Studio Fotograficzne „Foto Focus” tel.: 61 822 37 15 

czynne poniedziałek, piątek od 9:30-18:00, wtorek-czwar-
tek godz. 9:30-16:00

KONTAKT: Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓW-
KA, tel. 61 822 38 33, e-mail: dabrowka@psm.poznan.pl
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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

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza 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 

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

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

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

 

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

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań
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Bezpieczeństwo czy wygoda 

Nadmiar znaków zakazu?
Osiedlowe alejki to nie arterie komunikacyjne i sa-

mochodami się po nich jeździć w zasadzie nie powin-
no. Jednak czy można na nich także zakazywać cał-
kowicie ruchu pojazdów?

A właśnie, jak sygnalizuje nasz czytelnik, znaki zakazu ru-
chu pojawiły się na alejce pomiędzy budynkami 7 i 8 na os. 
Bolesława Chrobrego. Zgodnie z nimi mieszkańcy tych blo-
ków nie mają prawa podjechać samochodami czy nawet sku-
terami lub rowerami pod drzwi swych domów. Obowiązuje 
wszak całkowity zakaz ruchu. W dodatku często egzekwowany 
wobec niepoprawnych kierowców przez miejskich strażników. 

Według czytelnika, któremu trudno nie przyznać racji, 
na terenie tym powinien obowiązywać zakaz parkowania, do-
puszczający możliwość kilkunastominutowego postoju auta 
w pobliżu bloków. Ich mieszkańcy, z których wielu ma już swo-
je lata lub cierpi na różne dolegliwości, powinni mieć możli-
wość podjechania autami w pobliże klatek schodowych żeby 
wyładować choćby zakupy. Tym bardziej że dla wielu z nich 
noszenie siatek z podstawowymi sprawunkami, nie mówiąc 
już o poważniejszych zakupach, bywa  sporym utrudnieniem. 

Kopia obrazu jasnogórskiego na Piątkowie

Świątynie w kolorach
W po-

łowie paź-
d z i e r n i k a 
k o l o r o w o 
zrobiło się 
wokół ko-
ściołów na 
Piątkowie. 
W kolejnych 
dniach pa-
rafie prze-
żywały na-
w i edzen i e 
kopii obra-

zu jasnogór-
skiego. Wie-
lu mieszkań-
ców osiedli 
włączyło się 
w przystraja-
nie kościel-
nych budyn-
 ków na powi-
tanie niezwy-
kłego obrazu, 
który od kil-
kudziesięciu 
lat przemie-
rza kraj. Odświętnie udekorowane kościoły na os. Stefana 
Batorego czy Bolesława Śmiałego (na zdjęciach) prezento-
wały się wyjątkowo okazale i przyciągały w dni nawiedze-
nia obrazu rzesze wiernych.

Przebudowa ul. Szymanowskiego 

Powstaje rowerowa arteria

Sporo się dzieje tej je-
sieni na piątkowskich uli-
cach. Modernizację, przy 
okazji przebudowy pod-
ziemnych sieci przeszedł 
odcinek ul. Wiechowicza 
wraz z pobliskimi placa-
mi parkingowymi. Ru-
szyły również prace w ul. 
Szymanowskiego, na po-
boczach której powsta-
je dwukierunkowa droga 
rowerowa. Jej realizacja 

to projekt wybrany w ra-
mach Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Inwestycje drogowe wią-
żą się zwykle z utrudnienia-
mi i ograniczeniami w ru-
chu. W rejonie wykonywa-
nych prac należy więc za-
chować szczególną ostroż-
ność i zwracać uwagę na 
oznakowanie. 

Na zbudowaniu drogi 
rowerowej oraz chodników 

na ul. Szymanowskiego, po-
między ul. Stróżyńskiego i 
Szeligowskiego skorzystają 
nie tylko mieszkańcy pobli-
skich osiedli Jana III So-
bieskiego i Zygmunta Sta-
rego ale także osiedli po-
łożonych na zachód od uli-
cy Stróżyńskiego. Nowa in-
frastruktura umożliwi bez-
pieczny i komfortowy do-
jazd do tramwajów na trasie 
PST lub dalej, zmodernizo-

waną niedawno trasą rowe-
rową przy ul. Mieszka I, w 
kierunku centrum.

Wykonawca prac prze-
buduje również sygnaliza-
cję świetlną, przystanek au-
tobusowy i rondo u zbiegu 
Szymanowskiego i Stróżyń-
skiego. Stanie tam także 
nowa wiata przystankowa. 
Zakończenie prac jest prze-
widziane na pierwszy kwar-
tał 2022 r.
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Spełniać swe plany i zamierzenia
Rozmowa z Arkadiuszem Zacharzewskim, koordynatorem Centrum 
Inicjatyw Lokalnych na Piątkowie

- O Centrum Inicja-
tyw Lokalnych słyszymy 
coraz częściej, ale czym 
ono właściwie się zaj-
muje?

- Jest to miejski program 
aktywizacji lokalnych środo-
wisk realizowany w Pozna-
niu od roku 2016. W jego 
ramach wspierane są naj-
różniejsze przedsięwzięcia 
inicjowane przez mieszkań-
ców. Jego główną ideą jest 
bowiem rozbudzenie w lu-
dziach ich twórczego po-
tencjału, by nie oglądali się 
oni na innych, nie czekali 
aż miasto czy jakieś inne in-
stytucje zrobią coś dla nich 
lecz sami przystępowali do 
działania i spełniali swe pla-
ny oraz zaspokajali potrze-
by swych lokalnych społecz-
ności.

- Założenia szczytne, 
jak jednak przebiega ich 
wdrażanie w życie?

- Obecnie w Poznaniu 
działa 20 lokalnych cen-
trów, tzw. CILi Sąsiedzkich 
i mają one spore dokonania, 
chociaż może nie zawsze 
są one, choćby z uwagi na 
swą lokalność, zauważane 
przez większość mieszkań-
ców oraz media. Poznański 
program jest jednak doce-
niany i m.in. zajął zaszczyt-
ne pierwsze miejsce w pre-
stiżowym rankingu Forbesa 
„Miasta otwarte na ludzi” w 
2019 r. za rozbudzanie lokal-
nych środowisk. 

- A co się dzieje na 
Piątkowie?

- Działamy już od kilku 
lat i udało się zgromadzić 

grupę ludzi chętnych do 
podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć. Początkowo 
funkcjonował jeden CIL na 
przełomie lat 2018 i 2019), 
później dwa CIL-e w ro-
ku 2020, a obecnie są trzy. 
Chociaż niektóre plany i 
zamierzenia pokrzyżowała 
pandemia, to jednak nie 
poddajemy się koronawiru-
sowi i podejmujemy inicja-
tywy oraz na różne sposo-
by zachęcamy mieszkańców 
piątkowskich osiedli do ak-
tywności i brania spraw w 
swoje ręce. Z odzewem by-
wa różnie, ale na ogół zain-
teresowanie jest spore. Du-
żą popularnością cieszą się 
zwłaszcza nasze spacery hi-
storyczno-krajoznawcze po 
Piątkowie. Gromadzą one 
ludzi w różnym wieku cieka-
wych historii miejsca, w któ-
rym żyją. Potrzeba wiedzy 
o najbliższej okolicy skłoni-
ła nas do opracowania pro-
jektu „ścieżka historyczna 
Piątkowa”, w ramach któ-
rego planujemy ustawić ta-
blice informacyjne do samo-
dzielnego poznawania histo-
rii naszych osiedli. Na jego 
realizację chcemy pozyskać 
środki z Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Po-
wodzeniem cieszyły się zor-
ganizowane we współpracy 
z osiedlowym klubem „Przy-
jaciele” potańcówki prowa-
dzone przez młodzież czy 
ognisko i spotkania miłośni-
ków gier planszowych. Na-
szym sukcesem jest dopra-
cowanie się trzech spraw-
dzonych miejsc, w których 

możemy się spotykać i przy-
gotowywać różne działania. 
Są nimi kawiarnia „Małe 
fusy” na osiedlu Bolesława 
Chrobrego, Fort Va przy ul. 
Lechickiej, w którym nie-
dawno odbyło się wspólne 
ognisko oraz placówka dla 
dzieci i młodzieży Ognisko 
na fyrtlu przy Szkole Pod-
stawowej nr 17, w którym 
odbywają się, mam nadzieję 
już cykliczne, spotkania mi-
łośników gier planszowych. 
Dobrze układa się współ-
praca z radami osiedlowy-
mi i udało się też nawiązać 
wiele kontaktów z klubami 
i instytucjami, między inny-
mi z zarządcą piątkowskich 
wież radiowo-telewizyjnych. 
Wreszcie będzie więc szan-
sa by wspólnie zastanawiać 
się jak ten symbol Piątkowa 
przybliżyć mieszkańcom.  

- A jakie plany na 
przyszły rok?

- Chcemy kontynuować 
przedsięwzięcia, które się 
sprawdziły, a więc wspól-
ne spacery i ogniska, ak-
cje charytatywne czy mię-
dzypokoleniowe spotkania, 
w tym przy grach planszo-

wych. Czekamy też przede 
wszystkim na pomysły i ini-
cjatywy samych mieszkań-
ców. Mogą to być całkiem 
niezwykłe przedsięwzięcia. 
Na przykład, latem wsparli-
śmy nocną obserwację mo-
tyli i ciem prowadzoną na 
osiedlu przez miłośników 
owadów połączoną z wykła-
dem o tajnikach ich życia. 
Przyciągnęła ona kilkana-
ście osób. Zachęcamy więc 
mieszkańców Piątkowa do 
różnych form aktywności 
i będziemy ich wspierać w 
staraniach o uzyskanie do-
finansowania z miejskiej ka-
sy. Mamy świadomość, że 
realizacja najlepszych na-
wet pomysłów, a takich piąt-
kowianom nie zabraknie, 
bywa jednak uzależniona od 
zgromadzenia środków, a z 
uwagi na zmiany w podat-
kach samorządowych nie 
wiadomo ile miasto Poznań 
przeznaczy w przyszłym ro-
ku na wsparcie lokalnych 
inicjatyw. Oby jednak środ-
ków i społecznych inicjatyw 
było jak najwięcej.   

Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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Aż 120 zapaśników z 6 
krajów (Dania, Holandia, 
Belgia, Ukraina, Rosja i 
Polska) stawiło się w hali 
sportowej na os. Jana III 
Sobieskiego aby wystarto-
wać w Memoriale Józefa 
Moczyńskiego, założyciela 
i pierwszego prezesa klu-
bu „Sobieski Poznań”.

Międzynarodowe zawody 
były godną formą uczczenia 
pamięci pana Józefa, wielkie-
go sportowca, trenera i popu-
laryzatora zapasów, którego 
nie ma z nami już od piętna-

stu lat. Walki były zacięte i 
na wysokim poziomie. Rywa-
lizowano na czterech matach 
z pełną obsadą sędziowską. 

Gospodarze nie byli za 
gościnni i po ciężkich bojach 
wywalczyli pierwsze miejsce, 
wyprzedzając SKS Unię Swa-
rzędz i UKS Jedynka Ko-
strzyn n/Odrą. Tradycyjnie 
zawody wsparły PSM i Ad-

ministracja os. Jana III So-
bieskiego. 

7 MEDALI
Piątkowo było areną 

zmagań najmłodszych adep-
tów zapasów. Na obiekcie 
sportowym „Sobieski Po-
znań” odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików - Zapasy Styl 
Klasyczny. Jest to najważ-
niejsza impreza dla tej gru-
py wiekowej zaliczana do 
współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży

Zapaśnicy z Piątkowa 
dzielnie walczyli i rywalizo-
wali ze swoim rówieśnikami 
z innych klubów, zdobywając 
18 punktów w klasyfikacji ze-
społowej. Złotymi medalista-
mi imprezy zostali Yehor Ko-
valov i Michał Wojciechowski 
z klubu Sobieski Poznań. Po-
nadto jego zawodnicy wywal-
czyli dwa srebrne i trzy brą-

zowe medale. Wszy-
scy medaliści upra-
wiają zapasy w ra-
mach MCS na Piąt-
kowie.

MŁODZI SUMICI
Sześć medali i 15 

punktów w klasyfi-
kacji współzawodnic-
twa sportowego dzie-

ci i młodzieży wywalczyli su-
mici „Sobieskiego Poznań”. 
Zawody, które są najważ-
niejszymi w grupie wiekowej 
młodzików, odbyły się w Kwi-
dzyniu i zgromadziły najlep-
szych zawodników z pięciu 
województw. Medale dla klu-
bu z Piątkowa wywalczyli: zło-
ty - Lena Paprzycka, srebr-

ne - Emilia Reich, Oliwier 
Zysk, Przemysław Banasik 
oraz brązowe - Maja Wejchan 
i Taisia Kovbasiuk.

Z PUCHARAMI 
Zapaśnicze zmagania w 

Radomiu były dla reprezen-

tantów „Sobieskiego Poznań” 
bardzo udane. 

Zawodnicy stylu klasycz-
nego wywalczyli trzy medale 
w III Pucharze Polski. Na po-
dium stanęli Yehor Kovalov, 
Michał Wojciechowski i Seba-
stian Warchoł.

Turniej był kolejnym 
sprawdzianem przed najważ-

niejszymi zawodami, jakimi 
będą mistrzostwa świata i Eu-
ropy. W kadrze Polski znaj-
duje się już S. Warchoł a M. 
Wojciechowski i Y. Kovalov 
aspirują do niej. 

Andrzej Słabęcki
Maciej Kula

  

  

Memoriał J. Moczyńskiego

Uczczono twórcę piątkowskich zapasów

HONORY DLA TRENERA
Zasłużony trener KS „Sobieski Poznań” Antoni Obryc-

ki został uhonorowany nagrodą Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego za osiągnięcia w roku 2021, na zdjęciu z 
marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem. A. Ob-
rycki jest wychowawcą kilku pokoleń zapaśników i  trene-
rem brązowego medalisty z Tokio Tadeusza Michalika, któ-
ry również otrzymał od marszałka nagrodę sportową i sty-
pendium olimpijskie. 
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KALENDARIUM PSM 
 2 listopada -  Komisja ds. aktów prawnych 

Rady Nadzorczej

 4 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 8 listopada - dyżur członka RN

 9 listopada - Komisja Rewizyjna RN

18 listopada - posiedzenie RN

 Rada Nadzorcza 
zapoznaje się z kandydatami do Zarządu

6 sierpnia Rada Nad-
zorcza Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
ogłosiła konkurs na sta-
nowiska prezesa zarządu 
i zastępcy prezesa zarzą-
du PSM. O to, co się w 
tej sprawie dzieje, zapy-
taliśmy Krystynę Kacz-
marek, przewodniczącą 
Rady Nadzorczej PSM, 
która powiedziała:

- W sierpniu w prasie 
i na stronie internetowej 
PSM został ogłoszony kon-
kurs na stanowiska prezesa 
i jego zastępcy, a aplikacje 
z ofertami od kandydatów 
mogły wpływać do 15 wrze-
śnia. Na stanowisko preze-
sa nadeszło 26 ofert, na 
stanowisko zastępcy rów-
nież 26.

Po 15 września rozpo-
częło się postępowanie kon-
kursowe w sprawie wyboru 
członków zarządu. Toczy się 
ono zgodnie z Regulaminem 
Rady Nadzorczej i uchwałą 
Rady Nadzorczej nr 15 z 22 
lipca 2021 roku o określeniu 
trybu i zasad wyboru w dro-
dze konkursu członków Za-

rządu PSM. Najpierw odby-
ło się otwieranie kopert z 
ofertami tak na prezesa, jak 
i na zastępcę. Po wstępnym 
przejrzeniu ofert uznaliśmy, 
że warunki określone w kon-
kursie na prezesa spełnia 23 

kandydatów, a na zastępcę 
prezesa 24 kandydatów.

Następnie członkowie 
Rady Nadzorczej rozpoczęli 
prace nad zapoznaniem się 
z przesłanymi dokumenta-
mi. W przypadku ofert na 

prezesa zapoznaliśmy się 
również z koncepcjami pra-
cy i zarządzania PSM, był 
to jeden z wymogów konkur-
su na prezesa. Do 18 paź-
dziernika członkowie Rady 
przesłuchali 11 kandydatów 
w ramach konkursu na pre-
zesa, a na 20 października 
przewidziano wysłuchanie 
pozostałych kandydatów. W 
dalszej kolejności planowa-
ne jest zapoznanie z kan-
dydatami na zastępcę pre-
zesa, ma to się odbyć 27 
października.

Po przeprowadzonych 
spotkaniach z kandydata-
mi Rada Nadzorcza spotka 
się w celu wyboru członków 
zarządu. Zgodnie z regula-
minem, odbędą się głosowa-
nia nad dwiema najwyżej 
punktowanymi kandydatu-
rami na prezesa i dwiema 
na zastępcę prezesa. O roz-
strzygnięciu postępowania 
konkursowego Rada Nad-
zorcza poinformuje człon-
ków Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w komu-
nikacie na stronie interne-
towej PSM. (big)

Blisko 70 proc. poznaniaków zaszczepionych

Tropienie wirusa w… ściekach
Rozpędza się czwarta fala zaka-

żeń koronawirusem. Rosnąca liczba 
chorych musi budzić niepokój. Mia-
sto Poznań podpisało pionierskie w 
kraju porozumienie o uruchomie-
niu platformy monitorującej wirusa 
SARS-CoV-2 w ściekach. Pozwoli to 
lepiej oszacować, jaka jest rzeczywi-
sta skala zakażeń w Poznaniu, ilu 
jego mieszkańców jest chorych na 
COVID-19. 

Do tej pory w Poznaniu pełną dawką 
zaszczepiło się  67,4 proc. Co najmniej 
jedną dawkę przyjęło blisko 90 proc. osób, 
które skończyły 70 lat. Trzeba jednak pa-

miętać, że osoby zaszczepione nadal mo-
gą przenosić wirusa i zakażać innych. 
Dla wzmocnienia odporności zalecane 
jest przyjęcie trzeciej dawki szczepionki 
po upływie pół roku od ostatniego szcze-
pienia. Przede wszystkim należy jednak 
przestrzegać podstawowej zasady DDM  
- dystans, dezynfekcja i maseczka. A o 
niej coraz więcej osób jakby zapomina.

Opracowana przez specjalistów z po-
znańskiego Aquanetu metoda ana lizy 
ścieków została z powodzeniem wprowa-
dzona w życie w ramach stałego moni-
toringu systemu kanalizacyjnego w aglo-
meracji poznańskiej. 

Zmiana 
pracy kasy 

PSM 
PSM informuje, że od 

2 listopada 2021 r. kasa 
spółdzielni znajdująca się 
w budynku Zarządu PSM 
na os. Bolesława Chrobre-
go 117 otwarta będzie od 
1 do 15 dnia miesiąca. Go-
dziny otwarcia kasy pozo-
stają bez zmian: 9.00 – 
14.00. W sytuacji, gdy 15. 
danego miesiąca wypada w 
weekend kasa otwarta bę-
dzie w następujący po niej 
poniedziałek.



8  ECHO 11/316 (XXIV) ECHO 11/316 (XXIV) 9

INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Os. Bolesława Chrobrego

Instalacje fotowoltaiczne oraz inne oszczędności energetyczne

A jednak instalacje foto-
woltaiczne na dachach pię-
ciu piątkowskich budynków 
zostaną zamontowane jesz-
cze w tym roku. Oznacza to 
dogodniejsze formy ich użyt-
kowania, gdyż od nowego ro-
ku wejdą w życie przepisy 
zaostrzające zasady korzy-
stania z urządzeń fotowolta-
icznych.

– Latem po dyskusjach i 
analizach opłacalności przedsię-
wzięcia oraz uzyskaniu zgody 
mieszkańców czterech budyn-
ków spełniających wymagania 
techniczne zdecydowaliśmy, że 
możemy na dachach tych wie-
żowców zainstalować panele fo-
towoltaiczne. Ogłosiliśmy więc 
przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy. Zainteresowanie było na-
wet spore, jednak żaden z ofe-

rentów nie spełnił wszystkich 
wymogów formalnych. Zorga-
nizowany następnie przetarg  
w zamkniętej formule również 
nie przyniósł rozstrzygnięcia. 
Montaż urządzeń na budyn-
kach wysokich wymaga fachow-
ców, wiedzy i specjalistycznych 
urządzeń, a większość zaintere-
sowanych firm, jak się okazało, 
nie dysponuje oczekiwanym po-
tencjałem. Nie zrezygnowaliśmy 
jednak ze starań o znalezienie 
rzetelnego wykonawcy. Podjęli-
śmy negocjacje, które choć dla 
obu stron łatwe nie były, to jed-
nak zakończyły się sukcesem. 
Firma zobowiązała się wykonać 
jeszcze do końca tego roku in-
stalacje na czterech budynkach 
na naszym osiedlu oraz jednym 
na osiedlu Bolesława Śmiałego 
– mówi Marcin Majchrzycki, kie-
rownik Administracji os. Bole-
sława Chrobrego. 

Na osiedlu Chrobrego pane-
le fotowoltaiczne montowane bę-
dą na budynkach nr 1, 7, 15 i 
17. Stosunkowo niedawno odno-
wione nawierzchnie ich dachów 
spełniają wszelkie wymogi tech-
niczne. Potwierdziła to wizja lo-
kalna przeprowadzana podczas 
negocjacji z wykonawcą, który 
zobowiązał się również do za-

instalowania niezbędnych urzą-
dzeń gwarantujących pełne bez-
pieczeństwo mieszkańcom bu-
dynków. Prąd z zamontowa-
nych instalacji fotowoltaicznych 
popłynie przede wszystkim do 
urządzeń napędowych wind, któ-
re zużywają dużo energii elek-
trycznej i zasili także wewnętrz-

ne sieci energetyczne w poszcze-
gólnych klatkach schodowych. 

Do oszczędności w zuży-
ciu energii przyczynią się rów-
nież kompleksowe modernizacje 
dźwigów osobowych i towaro-
wych. W przyszłym roku odna-
wiane będą windy w budynkach 
nr 25, 27, 37, 38 i 39. Remont 
wind oznacza właściwie ich wy-
mianę na nowe, bezpieczne i wy-

godne urządzenia. Jest to więc 
kosztowne przedsięwzięcie ale 
konieczne. Nowe windy będą in-
stalowane systematycznie w ko-
lejnych wieżowcach.

Niemal we wszystkich budyn-
kach na osiedlu dokonano już 
wymiany oświetlenia na ledowe, 
które jest oszczędniejsze i wy-
godniejsze. Jednak w mieszka-
niach przybywa urządzeń elek-
trycznych i choć są one na ogół 
energooszczędne to jednak w su-
mie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną rośnie. Rosną tak-
że wymagania techniczne zwią-
zane z bezpieczeństwem. Dlate-
go nieodzowna jest moderniza-
cja instalacji energetycznych w 
budynkach.

Również pozostałe osiedlo-
we sieci, skryte w ziemi lub bu-
dynkach wymagają nieustannej 
dbałości. O konieczności syste-
matycznego remontowania ko-
lejnych odcinków sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych przy-
pomniała niedawno awaria przy-
łącza kanalizacyjnego przy blo-
ku 19. Trzeba było wymienić 
niemal całkowicie skorodowane 
rury oraz studzienkę. Budynki i 
instalacje mają już blisko 40 lat 
i dla zminimalizowania ryzyka 
kolejnych awarii niezbędna jest 
systematyczna wymiana ruro-
ciągów. Administracja osiedla 
przykłada więc wiele uwagi do 
utrzymania infrastruktury tech-
nicznej w należytym stanie. Wy-

konywane są także bieżące na-
prawy chodników i alejek, przy 
których dla wygody mieszkań-
ców montowane są kolejne ław-
ki oraz stojaki na rowery. Dla 
poprawy osiedlowej estetyki roz-
ważana jest możliwość budowy 
podziemnych zbiorników na od-
pady, które sprawdziły się już 
na niektórych poznańskich osie-
dlach. Zanim jednak powstaną 

one na os. Bolesława Chrobre-
go pozostaje apelować do miesz-
kańców o właściwe segregowa-
nie odpadów, nie rozrzucanie ich 
wokół altanek, bo przyciąga to 
różne zwierzęta i przede wszyst-

kim wystawiania odpadów wiel-
kogabarytowych zgodnie z har-
monogramem ich odbioru. Nie-
stety, wielu o tym nie pamięta 
i zwały starych gratów zalegają 
przy śmietnikach stanowiąc wąt-
pliwą ozdobę osiedla.     

Jesienią pełne ręce roboty 
mają specjaliści od osiedlowej 
zieleni, która zajmuje spore po-
ł acie pomiędzy blokami. Rabaty 
i trawniki wymagają sprzątania 
i zabiegów pielęgnacyjnych. W 
tym roku zdecydowano, że po-
zostawionych zostanie nieco li-
ściowych pryzm, by jeże mogły 
w nich przezimować.  Podjęto 
już także przygotowania do ak-
cji zimowej. Na potrzeby walki 

ze śniegiem i mrozem zabez-
pieczono 24 tony piasku i nie-
co soli, która jednak z troski o 
zieleń będzie stosowana tylko w 
szczególnych sytuacjach. Do sy-
pania na chodniki będzie wyko-

rzystywany także zużyty piasek 
z osiedlowych placów zabaw, któ-
ry zgodnie z przepisami sanitar-
nymi musi być wymieniany każ-
dej wiosny. (i)

Na dachu „15” zbudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna

Przybywa rowerów oraz estetycznych stojaków do ich „zaparkowania”

Piasek z placów zabaw będzie wykorzystany w akcji zimowej

Betonowy plac przy pawilonie 110, w 
którym ma siedzibę administracja osie-
dla, czeka zielona rewitalizacja

W osiedlowych pracach taki sympatycz-
ny pojazd jest bardzo użyteczny

Jesień to także zmagania ze spadającymi liśćmi, z których część zostanie pozosta-
wiona dla jeży
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 Komu przysługują, gdzie składać wnioski

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Podziemne zbiorniki na Śmiał ego
Ładniejsze i wygodniejsze

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej in-
formuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami o dodatek mieszkaniowy ubiegać się mogą tyl-
ko osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (za wy-
jątkiem osób oczekujących na przyznany im lokal za-
mienny lub socjalny), również posiadające zaległości 
w opłatach za mieszkanie, które po złożeniu wniosku 
o przyznanie tego dodatku regularnie będą uiszczać 
należności z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego.

O dodatek mogą ubiegać się osoby samotne, jeśli ich do-
chód nie przekracza 175% najniższej emerytury (od 1.07.2021 
roku kwota ta wynosi 2.066,99 zł), a powierzchnia mieszka-
nia nie jest większa niż 45,5 m kw.

O dodatek mogą ubiegać się rodziny, jeżeli dochód na oso-
bę nie przekracza 125% najniższej emerytury (od 1.07.2021 
roku kwota ta wynosi 1.550,2 zł), a powierzchnia mieszka-
nia nie jest większa niż:
 52,0 m kw. jeżeli zamieszkują 2 osoby
 58,5 m kw. jeżeli zamieszkują 3 osoby
 71,5 m kw. jeżeli zamieszkują 4 osoby
 84,5 m kw. jeżeli zamieszkuje 5 osób
 91,0 m kw. jeżeli zamieszkuje 6 osób

W razie zamieszkania w mieszkaniu większej liczby osób 
niż sześć, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatyw-
ną powierzchnię użytkową o 5 m kw;

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m kw. 

jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna po-
ruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli nie-
pełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym po-
koju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orze-
ka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, tel. 61 841 07 05;

Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupeł-
nych, zasiłków okresowych otrzymywanych z pomocy spo-
łecznej jak również otrzymywanych z niej jednorazowych 
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze;

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Ad-
ministracji Osiedla, po wypełnieniu i potwierdzeniu przez 
Administrację Osiedla złożyć osobiście w Poznańskim Cen-
trum Świadczeń, tel. 61 646 33 44:
Dział Obsługi Klienta – ul. Wszystkich Świętych 1;
Dział Obsługi Klienta – ul. Małachowskiego 10;
W godzinach:
Poniedziałek: od 7.30 do 16.00
Wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 15.00.

Przypominamy, że osoby najuboższe mogą ubiegać się o 
świadczenie pomocy społecznej. 

Dokładne informacje można uzyskać w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 103, tel. 61 878 18 51. 
Godziny pracy: poniedziałek- czwartek: 7.30 – 15.30, pią-
tek: 7.30 – 15.00. 

Pierwsze na piątkowskich osiedlach  podziemne zbiorni-
ki na odpady cieszą już oko na os. Stefana Batorego. Nowe 
pojemniki, których tylko niewielka część wystaje ponad po-
wierzchnię, prezentują się bardzo ładnie i są wygodne w eks-
ploatacji. Tak w każdym razie wynika z dotychczasowych doś-
wiadczeń mieszkańców innych poznańskich osiedli, na któ-
rych są one już użytkowane. Na Piątkowie są nowością, ale 
jeśli się sprawdzą, to będą zapewne powstawać na kolejnych 
osiedlach. Estetycznym wyglądem zachęcają bowiem do utrzy-
mania porządku oraz właściwego segregowania odpadów. 

Pełna lustracja PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z sie-
dzibą w Warszawie rozpoczął lustrację pełną działalności 
Spółdzielni za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku. 
Badanie lustracyjne wykonane zostanie przez lustrato-
rów wyznaczonych przez Związek Rewizyjny. Przewidy-
wany termin zakończenia badania to 25 luty 2022 roku. 
Po zakończeniu prac Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP przekaże Spółdzielni list polustracyjny spo-
rządzony w oparciu o protokół z lustracji. List polustracyjny 
umieszczony zostanie na stronie internetowej Spółd zielni.

 Pułapki na zwierzaki?
Systematycznie przybywa na osiedlach samochodów oraz 

psów. Zarówno  z sympatycznymi czworonogami, jak i z czte-
rema kółkami bywa sporo kłopotów i uciążliwości. Mają więc 
one zaprzysięgłych przeciwników, których jednak krytyczne 
opinie niewiele zmienią. 

Czyżby jednak niektórzy z nich przeszli od słów do czy-
nów? Niepokojąco zabrzmiały bowiem informacje o pojawieniu 
się w rejonie ul. Umultowskiej na obrzeżach lasku Żurawiniec 
pułapek na zwierzaki. Podobno znaleziono tam spreparowane 
kawałki kiełbasy nafaszerowane gwoździami. Spożycie takich 
przysmaków przez psy czy inne dzikie zwierzęta może mieć 
tragiczny finał. Ustalenie sprawcy nie będzie łatwe. Właścicie-
le czworonogów powinni więc zachować ostrożność podczas 
spacerów ze swoimi pupilami. 

Swoją drogą można zapytać, czy psy, zwłaszcza w co-
raz większej liczbie, powin-
ny przebywać na terenie re-
zerwatu Żurawiniec. Na je-
go obrzeżu, po wschodniej 
stronie przy ul. Jasna Rola 
powstał specjalny ogrodzony 
wybieg dla nich i warto z nie-
go korzystać. Tym bardziej 
że urządzono w nim sporo 
atrakcji dla czworonogów.

Zmiany opłat za wodę
PSM informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Pań-

stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 
07.10.2021 roku weszły w życie nowe taryfy opłat dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obo-
wiązujące na terenie miasta Poznań. Opłata za wodę i ście-
ki wynosić będzie 12,42 zł/m sześć. (brutto) – wzrost o 
10% w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej. Staw-
ki opłat abonamentowych także ulegają podwyższeniu. 
Szczegółowe informacje oraz taryfy cen i stawek opłat dostęp-
ne są na stronach internetowych  firm Aquanet i Wody Polskie.
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Wrastanie w Piątkowo 

W szumie dębów 
Od tego roku rocznica 

wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego stała się świę-
tem państwowym, cho-
ciaż nie dniem wolnym 
od pracy. Stało się to sto 
dwa lata po jego wybu-
chu i też ponad sto lat 
od jego zwycięskiego za-
kończenia. Jako Wielko-
polan cieszyć nas powin-
no to bardzo, tych nielicz-
nych jeszcze żyjących sy-
nów powstańców wielko-
polskich – tym bardziej. 
Pięknie jest, że wreszcie 
w roku 2021 swego świę-
ta doczekało się to jedyne 
skuteczne, bo zwycięskie 
Powstanie Wielkopolskie. 

Może teraz przyjdzie tak-
że czas, przynajmniej tu, 
w Wielkopolsce, pełniejsze-
go przypomnienia również 
walk Armii Poznań w woj-
nie obronnej 1939 roku i jej 
bohaterów, którzy do końca 
spełniali swój żołnierski obo-
wiązek, walcząc głównie w 
Bitwie nad Bzurą a potem 
także w obronie Warszawy, 
do której przebili się w cięż-
kich bojach, aby wesprzeć jej 
obrońców. 

W poprzednim felietonie 
wspomniany był dowódca 
kompanii kapitan Edmund 
Lesisz, dowódca grupy bo-
jowej, która na samym po-

czątku wojny dokonała wy-
padu na Wschowę, ówczesny 
Fraustadt, miasto na pogra-
niczu polsko – niemieckim. 
Oficer ten zamordowany zo-
stał przez gestapo jeszcze w 
1939 roku, po wywiezieniu 
z oficerskiego obozu jeniec-
kiego w Murnau. Innym żoł-
nierzem Września 1939, któ-
ry stracił życie w tej wojnie, 
bo poległ w czasie bitwy nad 

Bzurą, w dniu 18 września 
1939 roku, był generał bry-
gady Franciszek Wład, do-
wódca poznańskiej 14 Dywi-
zji Piechoty. 

Okoliczności jego śmier-
ci tak wspominali oficerowie 
– podwładni gen. F. Włada: 
„W dniu 18 września w rejo-
nie Iłowa i Kamiona  po po-
łudniu generał Wład i ja le-
żeliśmy na wysuniętej pozycji 
– w punkcie obserwacyjnym. 
Pociski artyleryjskie wybu-
chały koło nas – to bliżej, 
to dalej. Odłamek jednego z 
tych pocisków trafił genera-
ła Włada, który został prze-
wieziony na tyły. Żył jeszcze 
cztery godziny.” 

„Rankiem 19 września 
okazało się, że Niemcy już 
przeczesują teren, a nasi z 
innych oddziałów zostali roz-
brojeni. Wychodząc z lasu na 
drogę, zauważyliśmy zbliża-
jące się z dala tabory. Spo-
dziewając się spotkać kogoś 
z naszego oddziału, zacze-
kaliśmy. Okazało się, że na 
kilkunastu chłopskich pod-
wodach są wiezieni ranni – 
nasi żołnierze i Niemcy. Za 
ostatnim wozem, którym je-
chał tylko woźnica, zauważy-
liśmy idącą obok wozu gru-
pę swoich z naszego pułku. 
Szli poważni i skupieni. Na 
wozie były zwłoki przykryte 
kocem. Zapytałem kogo wio-
zą? Odpowiedzieli: Zobacz. 
Był to nasz dowódca dywi-
zji generał Franciszek Wład. 
Powiedzieli mi, że mają od 
Niemców zaświadczenie, iż 
mogą pochować generała w 

miejscu, które uznają za od-
powiednie. Dla nas tym miej-
scem był Iłów. Skierowa-
no nas pod budynek gminy, 
gdzie mieściła się Komenda 
Placu. Tam ze zwłokami ge-
nerała pozostali nasi oficero-
wie. Znając generała od chwi-
li objęcia przez niego dowódz-
twa 14 DP, zależało mi bar-
dzo na tym, aby uczestniczyć 
w Jego pogrzebie. Udało mi 
się to dzięki mojej znajomo-
ści języka niemieckiego. W 
drodze na miejsce ostatnie-
go spoczynku, wybranego na 
kościelnym dziedzińcu, kon-
dukt był dwukrotnie zatrzy-
mywany przez niemieckie ofi-
cerskie patrole drogowe. Po 
stwierdzeniu kogo wieziemy, 
oddawali wojskowe honory. 
Towarzyszył nam niemiecki 
kapral, który po przybyciu 
polecił mi zawiadomić miej-
scowego proboszcza o po-
grzebie. Egzekwie odprawił 
po łacinie wojskowy kapelan 
w asyście miejscowego pro-
boszcza. Przed ukończeniem 
zakopywania trumny, przy-
wieziono zwłoki jakiegoś nie-
mieckiego żołnierza. Obecni 
przy tym byli niemieccy ofi-
cerowie i pluton honorowy. 
Polecono nam wykopać grób 
obok grobu naszego Gene-
rała. Egzekwie odprawił ka-
pelan wojskowy sam, ale już 
po niemiecku a nie po łaci-
nie. Rozpoczął przemówie-
nie od słów: »Przed chwilą 
pochowaliśmy dwóch żołnie-
rzy, którzy ze sobą walczyli: 
polskiego generała i niemiec-
kiego szeregowca. Teraz stoją 

oni przed naszym wspólnym 
Bogiem«.”

Tę wprost niewiarygodną 
historię potwierdzili pracow-
nicy Muzeum Bitwy nad Bzu-
rą oraz Szkoły Podoficerskiej 
Wojsk Lądowych w Pozna-
niu, noszącej imię Genera-
ła. Dodać tutaj należy, że na 
mocy decyzji ministra obrony 
narodowej z 9 czerwca 2011 
r. imię generała Franciszka 
Włada przyjęła Szkoła Pod-
oficerska Wojsk Lądowych 
na Golęcinie w Poznaniu.

Poniżej ostatnie słowa, ja-
kie ranny Generał napisał do 
swojej Żony: „Myślę o Tobie, 
Polsce się poświęcam. Cho-
waj naszego syna na dziel-
nego Polaka”

W bitwie nad Bzurą 
śmiercią żołnierza polegli 
także generałowie: Stanisław 
Grzmot-Skotnicki i Mikołaj 
Bołtuć.

O tamtych czasach przy-
pomina posadzony przed 
trzema laty, w stulecie od-
zyskania niepodległości, na 
osiedlu Jana III Sobieskie-
go dąb „Jan”.  Młody dęb-
czak rośnie przy jednej z 
osiedlowych alejek, obok bo-
iska często wykorzystywa-
nego na organizację osiedlo-
wych „Dni Piątkowa”. Teraz 
sięga już wysokością do po-
bliskiej latarni. Ma swoich 
dwóch „starszych braci”, ro-
snących niedaleko, pomiędzy 
blokami 20 i 21. W szumie 
dębów warto wspomnieć nie-
łatwe polskie dzieje…

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 

Narracje ponad racje
Komunikacja miejska w Poznaniu 

jaka jest każdy widzi. Zwłaszcza ci, 
którzy na co dzień z niej korzystają i 
raz po raz są zaskakiwani przeróżny-
mi jej – oględnie mówiąc - niedosko-
nałościami. Miejscy jej organizatorzy 
zamiast skupić się na ich eliminowa-
niu oraz usprawnianiu kursowania i 
podnoszeniu standardu wygód i obsłu-
gi pasażerów postanowili zorganizować 
wielką kampanię informacyjną mającą 
przekonać poznaniaków, że z jakością 
podróżowania miejskimi autobusami i 
tramwajami wszystko jest w najlepszym 
porządku, a bilety na przejazdy nimi 
należą do najtańszych w kraju. Ta-
kiej hucpy najspokojniejsi pasażerowie 
zdzierżyć już nie mogli, tym bardziej że 
w dobie internetu łatwo porównać ceny 
najpopularniejszych biletów w poszcze-
gólnych miastach i stwierdzić, że pro-
pagandowe zapewnienia poznańskich 
włodarzy nijak mają się do rzeczywi-
stości. Twarde wyliczenia i pomstowa-
nia rzesz poznaniaków skazanych na 
MPK organizatorów tej przedziwnej 
kampanii reklamowej jednak nie zra-
żają i uparcie forsują swoją narrację, 
że w Poznaniu jeździmy prawie najle-
piej i prawie najtaniej. Może nie ma-
ją racji, ale za to mają dużo tupetu 
i wytrwałości w głoszeniu swej narra-
cji, która w dzisiejszych czasach staje 
się ważniejsza od racji. 

H H H
Z pewnością najtaniej jeżdżą środ-

kami komunikacji różni ich stali by-
walcy, którzy nie przejmują się pod-
stawowymi zasadami higieny, przez co 
dostarczają wielu utrapień współpasa-
żerom. Zresztą, kierowcom także. Ta-
kich „pseudopasażerów” można spo-
tkać w tramwajach i autobusach spo-
ro. Podróżują sobie nawet całkiem wy-
godnie, gdyż w pojazdach szybko tworzy 
się wokół nich pewien krąg sanitarny. 
Normalni pasażerowie skazani na ich 
uciążliwe sąsiedztwo na takie wygody 
już liczyć nie mogą. Poza apelami i 
zaproszeniami takich osób do łaźni i 
ogrzewalni niewiele chyba można zro-
bić. Ale próbować coś robić chyba trze-
ba, a nie udawać - zwłaszcza w dobie 
pandemii i wzywania do powszechnego 
dezynfekowania i szczepienia - że nie 
ma żadnego problemu.

H H H
Dotychczasowe próby zachęcania 

zmotoryzowanych do pozostawiania 
swych pojazdów na tworzonych z du-
żym szumem parkingach typu „park 
and ride” i przesiadania się na środ-
ki komunikacji miejskiej nie przynoszą 
oszałamiających rezultatów. Mnożenie 
zakazów ruchu, zwężanie śródmiejskich 
jezdni czy ciągłe rozszerzanie strefy płat-
nego postoju nie są w stanie zniechę-
cić wszystkich kierowców. Wielu nadal 
uparcie próbuje jeździć po centrum Po-
znania. Magistrat jednak łatwo nie zre-
zygnuje i przygotowuje kolejne utrudnie-
nia mające ich skłonić do skorzystania 

z prawie najtańszej wszak miejskiej ko-
munikacji. A wsparciem w tych dzia-
łaniach są galopujące ceny paliw, któ-
re najwytrwalszych mogą przekonać do 
przesiadki z czterech na dwa koła lub 
fotel w autobusie.   

H H H
Starsi poznaniacy jeszcze pewnie pa-

miętają, że niegdyś wiele się mówiło o 
wielkopolskiej gospodarności i zamiło-
waniu do porządku. Niekiedy ktoś tam 
jeszcze przypomni, że „ale zaś w Po-
znaniu porzundek musi być”, jednak to 
miłe dla naszego ucha stwierdzenie wy-
daje się dzisiaj już całkowicie nieaktu-
alne. Gospodarności i zwykłego porząd-
ku coraz trudniej w Poznaniu uświad-
czyć. Za to na każdym kroku niemal 
widać bałagan oraz walające się śmie-
ci. Spostrzeżenia te potwierdzają rapor-
ty miejskich strażników, którzy tylko w 
tym roku zlikwidowali w mieście ponad 
700 nielegalnych składowisk odpadów. 
Mniejszych i większych, a niektórych na-
wet całkiem sporych. Jednak to chyba 
tylko wierzchołek góry lodowej, ile bo-
wiem takich dzikich wysypisk pozosta-
je ciągle nie odkrytych i nie ujętych w 
statystykach wiedzą najlepiej spaceru-
jący bocznymi uliczkami czy alejkami 
w poznańskich parkach i lasach. Czy 
zamiast walki z nielegalnymi śmietni-
kami władze miasta zafundują nam je-
dynie kolejną wersję narracji zachwala-
jącą niegdysiejszy poznański porządek?

WIST

  

Wokół Piątkowa
Pod Studziankami i Siekierkami

Wydarzenia roku 1944 zadecydo-
wały o losie ziem polskich znajdują-
cych się pod okupacją hitlerowską – 
zarówno od strony wojskowej, jak poli-
tycznej. Coraz bardziej było widoczne, 
że obszar Polski zostanie zajęty przez 
Armię Czerwoną i walczące u jej boku 
1 i 2 Armie Wojska Polskiego.

Sierpień był okresem zbliżania 
się zwycięskich wojsk do Wisły, co 
sprawiło, że pojawiła się nadzieja na 
udzielenie pomocy powstańcom wal-
czącym w Warszawie. W pierwszym 
tygodniu miesiąca szanse były jeszcze 
niewielkie, ale w okolicach Warki i 
Magnuszewa Rosjanie i Polacy zdoby-
li przyczółek, który z czasem mógł się 
stać miejscem wyjścia większej ofen-
sywy w kierunku zachodnim. Niem-
cy siłami dwóch dywizji pancernych 
i jednej dywizji grenadierów starali 
się zlikwidować przyczółek, broniony 
przez 8 Armię Gwardii i przydzieloną 
do niej polską 1 Brygadę Pancerną 

im. Bohaterów Westerplatte (macie-
rzystą jednostkę bohaterów powieści 
Janusza Przymanowskiego o czterech 
pancernych). Po zaciętych walkach, w 
których newralgiczne skrzyżowanie 
w okolicy Studzianek siedmiokrotnie 
przechodziło z rąk do rąk, zwycięzca-
mi zostali Rosjanie i Polacy. Po kil-
ku dniach i zlikwidowaniu walczących 
w tym rejonie sił niemieckich, sfor-
sowano Pilicę. Niestety, Armia Czer-
wona nie rozwinęła dalszych działań 
w kierunku Warszawy, ze względów 
politycznych i z konieczności uzupeł-
nienia strat poniesionych w toku ope-
racji „Bagration”, rozpoczętej jeszcze 
na Białorusi.

Dla upamiętnienia zwycięskiej bi-
twy w 1969 roku do nazwy wsi Stu-
dzianki dodano przymiotnik Pancer-
ne.

Inny charakter i okoliczności towa-
rzyszyły forsowaniu Odry pod Siekier-
kami przez żołnierzy 1 Armii Wojska 

Polskiego, 16 – 20 kwietnia 1945 ro-
ku. Był to początek ostatecznej ofensy-
wy, Operacji Berlińskiej, która zakoń-
czyła się dwa tygodnie później w sto-
licy Trzeciej Rzeszy. Żołnierze polscy 
otrzymali zadanie sforsowania Odry i 
przełamanie obrony niemieckiej w re-
jonie Siekierki – Gozdowice, na pół-
nocny zachód od Kostrzyna.

Zadanie zostało wykonane w wyni-
ku ciężkich walk. Pierwszego dnia żoł-
nierze polscy uchwycili przyczółek na 
zachodnim brzegu Odry, a następnego 
dnia 1 Armia Wojska Polskiego osią-
gnęła linię Starej Odry. Tam Niemcy 
stawili zdecydowany opór, przełama-
ny po kilku dniach w wyniku oskrzy-
dlenia. Droga do Oranienburga i Ber-
lina była wolna.

W Poznaniu obydwie bitwy upa-
miętniono nazwami ulic na osiedlu 
Zwycięstwa, położonymi niemal rów-
nolegle do ulicy Połabskiej.

Marek Rezler
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 Pamiętasz, była jesień...

W bibliotece spotkania i e-booki
Z powodu trwającej 

pandemii koronawirusa 
wiele wydarzeń kultural-
nych zostało zawieszo-
nych lub przeniesionych 
do przestrzeni wirtualnej. 
Nareszcie naszedł czas, 
kiedy na dłuższą chwi-
lę możemy spotkać się z 
czytelnikami w naszej bi-
bliotece.

Najlepszym pretekstem 
do skorzystania z naszej 
oferty kulturalnej są ob-
chody roku Stanisława Le-
ma. Filia dla dorosłych z tej 
okazji przygotowała wysta-
wę poświęconą życiu jedne-
go z najwybitniejszych i naj-
bardziej znanych na świecie 
pisarzy science fiction. Cie-
kawi biograficznych smacz-
ków mogą dowiedzieć się, 
co z PRL-owkiej rzeczywi-
stości klasyk gatunku prze-

niósł do swoich literackich 
wszechświatów, czy i jakie 
łakocie były jego największą 
słabością, oraz co Lema łą-
czy z motoryzacją, nartami 
czy majsterkowaniem.

Na młodszych czytelni-
ków czekają natomiast atrak-
cje nie tylko dla ducha, ale 

też dla ciała. Spotkania z ani-
matorami, autorami książek 
dla dzieci czy różnego typu 
warsztaty są punktami prze-
wodnimi corocznego jesien-
nego cyklu zajęć. Uczestni-
cy Jesieni z robotami Lema 
mają okazję zgłębić tajem-
nice szyfrowania, progra-
mowania, robotyki. Zajęcia 
literackie i teatralne przy-
bliżają natomiast nie tylko 
literaturę fantastyczną, ale 
też zachęcają do zapoznania 
się z materiałami popular-
no-naukowymi, związanymi 
z astronomią, matematyką 
czy fizyką. Swoją kreatyw-
nością dzieci mogą wykazać 
się w konkursach – plastycz-
nym i literackim.

Poza cyklicznymi wyda-
rzeniami do naszej biblio-
teki powracają lekcje biblio-
teczne dla przedszkoli i naj-

młodszych klas szkolnych. 
Przyszli czytelnicy poznają 
najskrytsze sekrety biblio-
tecznych zakamarków i pra-
cy bibliotekarza. To nie jedy-
ne propozycje, jakie przygo-
towujemy dla miłośników li-
teratury na najbliższy czas. 
Zachęcamy do śledzenia in-
formacji na stronach biblio-
teki i Facebooku filii 14.

Czas pandemii okazał się 
niełatwy dla biblioteki. Z te-
go względu biblioteka przy-
gotowała nową ofertę – do-
stęp do książek elektronicz-
nych, rozpoczynając wydawa-
nie kodów do platformy Le-
gimi, oferującej bogaty zasób 
e-booków. Kody aktywacyjne 
można odbierać mailowo lub 
osobiście również w naszej 
filii. Serdecznie zapraszamy!

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Literackie drogi

Z wierszami od młodości

Urodzona w roku 1957 w 
Koszalinie Danuta Ewa Dach-
tera jest absolwentką biologii 
i psychologii na UAM w Po-
znaniu. Od lat związana zawo-
dowo jako psycholog i nauczy-
cielka (obecnie - na emerytu-
rze) z Poznaniem i Swarzę-
dzem, w którym mieszka od 
1999 roku. Pisze wiersze, re-
cenzje, artykuły publicystycz-
ne, eseje. Zainteresowana li-
teraturą, pisała wiersze od 
lat młodości. Debiutowała w 
wieku dojrzałym; debiut pra-
sowy w „Protokole Kultural-
nym” w 2015 roku, wierszem 
„Odchodząc”. Publikowała w 
prasie literackiej, społeczno-
-kulturalnej, regionalnej, w 
antologiach i almanachach.

Od ponad dziesięciu lat 
związana z Klubem Literac-
kim Dąbrówka, uczestnicz-
ka spotkań Stolika Poetyckie-
go w Poznaniu pod przewod-
nictwem Jolanty i Stanisła-

wa Szwarców. Swoje wiersze 
prezentowała na wieczorach 
autorskich, zlotach, konkur-
sach - uzyskując wyróżnie-
nia, podczas Swarzędzkich 
Biesiad Poetyckich i w Swa-
rzędzkiej Telewizji Kablowej 
oraz w wykonaniu  poznań-
skiego barda i kompozytora 
Tomasza Bateńczuka. Jest 
autorką dwóch książek po-
etyckich: „Moje Macondo” i 
„Poza śmierć”.

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”

MOJE MACONDO 
Nie ma tych,
których kochamy
– zatrzymał się czas.
Umarli żywi,
żyją umarli
i my.
Psy śpią i pilnują we śnie
status quo.
Nie mogę zasnąć
i nic mnie nie obchodzi,
że jutro nowy – długi dzień
pełen zwykłych zobowiązań.
A obok mnie śpi
moje powietrze,
którym jeszcze oddycham

i prosi, aby o nie zadbać.
Spróbuję zasnąć,
by dać nam szansę
na nowy dzień.

OKNA PRAWDY
Tyle okien
w wielu domach
Przez każde widać
inny świat

Te okna mówią:

Dzień Zaduszny
Wspominam umarłą 
 dziewczynę
Tak dawno a boli
jak wczoraj
Śmierć
Zapomnienie
Zimno

Tonący deski się chwyta
Dwóch

To nie to
Szkoda

Żyje

Wyparcie.

Matko!
Mówiłaś: Bądź sobą
Jestem
Mówiłaś też: Pamiętaj 
 nie lituj się

Ja się zlitowałam i co mam?

Tej rady nie posłucham.

Zanim stanie się cud
Godność starego człowieka
wymaga opieki,
podobnie jak ciało.

[...]

Słuchajmy wierszy
Każdy to inny świat.

Sens
Niepowtarzalność życia  prze-
mijanie
banał niebanalny
jednostkowy

Metafizyka plaster kultury
Homo sapiens

Szukam
prawdy ratunku
bliskości sensu

Wzrusza mnie pamięć
słoni 
miłość przodków
ukryta w księdze kości

ciągłość pokoleń
wierność więzi.

Danuta Ewa Dachtera



14  ECHO 11/316 (XXIV)

  

WADA
DREWNA

KORYNCKI
LIŚĆ

GRZBIET
DACHU

ZBIÓR
MAP

KURZ NA MEBLACH

NIEWIELKI
KONIK

SPOSÓB
ŻYWIENIA

JEDNOSTKA
JAK RZEKA

GATUNEK
TAPIRA

MOTYLI
KRZEW

SYMBOL
GALU

EDEN BUDLEJA

SZOK
TERMICZNY

MARTWY
JĘZYK

PIEPRZOJAD

DOSYĆ TEGO

BRZDĄC CYMBAŁ

KOŃ
CZYSTEJ
KRWI

IMIĘ
POPA

MIASTO 
W PD.
RUMUNII

IMIĘ
GABOR

OD NIEGO
DO LASA

SĄSIAD
OREGONU

BRONI
W SĄDZIE

WARSZAW
SKIE RADIO

DZIEJE

BIJE KRÓLÓW

WIĘZIENIE
DLA CZARO-
DZIEJÓW

OBRÓT
TOWARÓW

O ROKU ... DOJRZEWA
W SADZIE

NIE SEN ODKRYWCA
TASMANII
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Krzyżówka nr 11

BARAN (21.03 - 20.04). Ady przestań się już borchać i brynczeć o byle co na 
szczunów albo i kumpli. Jakoś ten jesienny a na dodatek koronawirusowy czas 
trza przepynkać. Najlepiej na weekendowym wygibie zez famułą. 
BYK (21.04 - 21.05). Bez te chlabre i ćmę na dworze oraz insze wirusy ino byś 
cołkie dnie nygusował i glapił się wew telewizor czy smartfon .Lepiej jednak 
weź się do porzundków w szafonierkach i kwitach, bo zima za pasem.  
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez famułą i znajomą wiarą zawsze lepiej dobrze 
żyć. Nie poczynaj se więc z nimi zbyt frechownie ale tyż nie pozwól żeby gzuby 
i kejter szuszwoliły po całych dniach.  
RAK (22.06 - 22.07). Nie ma się co borchać i bręczeć na jesienną szarugę. Wew 
chałupie z całką famułą i kejtrem tyż będzie pięknie. Ino zaproś wszystkich na 
słodkie albo jakie wspólne zakupy wew składzie. 
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje ci się ciekawe szkolenie abo parę dni urlopo-
wej laby i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole oraz inksze trunki 
i zbytnio się nie staluj ani z wiarą frechownie se nie poczynaj. 
PANNA (23.08 - 22.09). Zez dalekimi rajzami do ciepłych krajów lepiej nie 
przesadzać, bo wirusy nie folgują. Ale zaś spacery oraz insze sporty będą ci plo-
żyć. Ino bacz byś na tych wygibach zdrowia i bejmów nie przenorał. 

WAGA (23.09 - 22.10). Daj se luz i zapowiedziami kolejnych reform zbytnio 
się nie przejmuj. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do roboty i zawsze se pora-
dzisz. Ino przed wiarą za wiela się nie staluj. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Jeszcze przed świętami skapnie ci fest propozycja 
nowej roboty abo jakiego interesu. Bez żodnego stalowania się i mądrowania 
podejmuj to wyzwanie, sukces pewny i wuchta bejmów tyż.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie rób więcej poruty i skończ już zez tym wiecz-
nym nygusowaniem, rozmemłaniem i borchaniem się na wszystko.  Ze szwun-
giem bierz się do roboty, a bejmy same skapną.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew biurze cała wiara na chorobowym albo 
jakichś rajzach, musisz więc teraz chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś potem 
z kabzą pełną bejmów będziesz se mógł lofrować do woli.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zamiast markotnie siedzieć, bręczeć i marudzić 
polofruj trochę ze starą wiarą. Zez tego blubrania mogą wyniknąć całkiem cieka-
we znajomości oraz pomysły na dobre interesy.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez politykowaniem wśród kumpli oraz famuły daj se 
lepiej już spokój. Jesteś szportowny szczun i masz wuchtę fi fnych pomysłów. 
Jak trochę pochapiesz, to uzorgujesz fest bejmy.

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. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. 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. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI

- Czym się różni han-
dlarz od handlarki?

- Handlarz ma interes w 
ruchu, a handlarka ruch w 
interesie.

H H H

Kupiłem taboret w skle-
pie online, a teraz Google 
wyświetla mi reklamy sznu-
rów.

H H H

- Cześć Jasiu, co ci się 
stało w rękę?

- Skaleczyłem się.

- I bierzesz coś na to?

- Tak, zwolnienie.

H H H

- Pięć lat spotykam się 
z Markiem i wreszcie zaczął 
napomykać o małżeństwie.

- Tak? A co powiedział?

- Że ma żonę i trójkę 
dzieci.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 11
Pamiętaj o tych co odeszli.
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Odbieramy
Pierzemy

Odwozimy

Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

Profesjonalna Pralnia Dywanów
Latający Dywan - punkt odbioru:
ul. Trzebiatowska 18C
Poznań - Smochowice

Przylecimy po Twój dywan!

19 ZŁ

Jesienne atrakcje 

Spacery, gry, ognisko i… skarb

Jesienne tygodnie obfito-
wały w liczne działania reali-
zowane w ramach Centrum 
Inicjatyw Lokalnych Piątko-
wo Zachód. W porozumie-
niu z lokalnymi podmiota-
mi podjęto kilka działań, 
w które mogli zaangażować 
się mieszkańcy. Między inny-
mi w fosie Fortu Va sadzono 
łąkę kwietną, by zwiększyć 
bioróżnorodność na osiedlu i 

wraz z kawiarnią Małe Fusy 
na  os. Bolesława Chrobrego 
wsparto „Kiermasz rękodzie-
ła dla Michałka”, charytatyw-
ną akcję dla młodego miesz-
kańca osiedla.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły spacery po najcie-
kawszych zakątkach osiedli 
zorganizowane dla najmłod-
szych i nieco bardziej dojrza-
łych mieszkańców. Dzieci po-

znawały północną część Piąt-
kowa. Jej zwiedzanie połączo-
no z elementami gry miej-
skiej i poszukiwaniem skar-
bu. Dorośli poznawali piąt-
kowski fyrtel  z przewodni-
kiem z grupy PoPoznaniu.pl  i 
obok zgłębiania historii wzięli 
udział w ognisku integracyj-
nym „PoznajMy się”, które 
odbyło się w forcie Va. Przy 
ognisku omawiano m. in. po-
mysły i działania, które warto 
wspólnie realizować. Na wy-
trwałych uczestników czekało 
zwiedzanie fortu oraz słodkie 
niespodzianki od lokalnej pie-
karni „Tu się piecze”.

Owocem współpracy CIL 
z klubem „Przyjaciele” był fe-
styn „Pożegnanie lata», któ-
ry stanowił okazję do inte-
gracji, rozmów i wzajemne-
go poznawania siebie, swo-
ich pasji oraz planowania ko-
lejnych wspólnych przedsię-
wzięć. Zorganizowano też ko-
lejne spacery oraz dzień gier 
planszowych, który przycią-
gnął przedstawicieli wszyst-
kich pokoleń. Działania re-
alizowane  w ramach Progra-
mu Centrum Inicjatyw Lokal-
nych, sfinansowane ze środ-
ków budżetowych Miasta Po-
znania.


