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Świątecznie i radośnie

Po długich miesiącach cowidowych ograniczeń znów
możemy się spotykać w szerszym gronie. Rojno i gwarno
było więc podczas wiosennego festynu zorganizowanego
na os. Bolesława Chrobrego a także w klubie „Hetman”

eastwest.com.pl

na os. Jana III Sobieskiego podczas wielkanocnego spotkania seniorów, w którym uczestniczyli przedstawiciele
władz PSM na czele z prezesem Piotrem Tysowskim i jego zastępcą Grzegorzem Maćkowiakiem.

UMOWA NA CZAS

NIEOKREŚLONY

BEZ LIMITU
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Sklep rowerowy
Działa na Piątkowie
od 1989 roku

- sprzedaż rowerów
- rowery elektryczne
- serwis rowerowy
Tel.: 61 823 51 26,
Os. Jana III Sobieskiego 26
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.bicykl.com.pl
www.facebook.com/bicyklrowery
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RADCA
MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne);
badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;
badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.
KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60.

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

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

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

Zapraszamy
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt.
Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 822 56 03 lub 601 799 005.
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

#bezwychodzeniazdomu

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
Korki z j. angielskiego, konwersacje w j. angielskim,
pomoc w odrabianiu lekcji, angielski dla seniorów, przygotowanie językowe przed wyjazdem do pracy za granicę, pośrednictwo w znalezieniu pracy za granicą w charakterze opiekuna osób starszych. TEL. 798 137 166
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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

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32
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Opiekunka szuka pracy
Zaopiekuję się troskliwie starszą osobą. Jestem uczciwą, sumienną i empatyczną. Posiadam referencje i doświadczenie w opiece. Tel. 609 623 474.

Tu jest miejsce
na Twoją reklamę
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Wkrótce remont PST

Tramwajem do Rubieży
Cała trasa tramwajowa do Naramowic, aż do ul. Rubież wreszcie gotowa. Ruszyły nią tramwaje, choć wokół niej trwają jeszcze
prace wykończeniowe. Pojawił się
już przystanek z nazwą „Os. Łokietka”.
Od 23 kwietnia po nowej trasie
jeździ tramwaj linii 10, którym dojechać można przez kaponierę na Dębiec. Po zakończeniu prac wykończeniowych uruchomiona zostanie druga
linia tramwajowa. Radość z oddania
do użytku ważnej inwestycji komunikacyjnej mąci nieco zapowiedź bliskiego wyłączenia na blisko pół roku trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwa-

ju. Tyle czasu zajmie bowiem jej gruntowny remont. Popularna „Pestka”
będąca poznańską namiastką metra
służy mieszkańcom już ćwierć wieku
i wymaga modernizacji oraz wymiany
wielu wyeksploatowanych
elementów.
Szacuje się, że dziennie
korzysta z niej ok. 80 tys.
osób. Bez PST będzie więc
niełatwo podróżować po Poznaniu. Utrudnienia odczują
zwłaszcza mieszkańcy Piątkowa oraz studenci na Morasku, którym „Pestka” zapewniała szybkie i wygodne
połączenie ze śródmieściem.
Nowa trasa naramowicka
może ją zastąpić tylko w niewielkim stopniu.

Wielkanocny
fyrtel
W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne w kilku punktach na os. Jana III Sobieskiego stanęły świąteczne dekoracje – zające i pisanki, także do samodzielnego pokolorowania.
W tym roku, w ramach „Solidarności z Ukrainą” pojawiły się również
pisanki w kolorze niebiesko-żółtym.
Ozdoby zamontowano z inicjatywy administracji osiedla. W realizację wielkanocnego fyrtla aktywnie włączył się
klub seniora „Hetman”. – Świąteczne
dekoracje radość sprawiły seniorom, którzy wymalowali pięknego zająca. Wielką
frajdę miały również dzieci, które kolorową kredą mogły przyozdabiać wielkanocne pisanki – mówi kierownik osiedla,
Maciej Delikta.

Bliżej przyrody

Eko-nawyki z „Maciusiowego Przedszkola”
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego cała społeczność Przedszkola nr
35 im. Króla Maciusia znajdującego
się na Piątkowie przystąpiła do realizacji projektu: „Przedszkole zrównoważonego rozwoju”. Celem projektu jest wyposażenie dzieci w wiedzę
o otaczającym świecie przyrody oraz
uwrażliwienie społeczności przedszkolnej na współczesne problemy
świata i najbliższego otoczenia. Zadania są realizowane w czterech aspektach: przyrodniczym, ekonomicznym,
społecznym i kulturowym. Po zakończonych działaniach nasza placówka
będzie starała się o uzyskanie certyfikatu Master Eco.
Zrównoważony rozwój z definicji
to taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego
pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest podstawą, a celem
społeczeństwa jest dobrobyt (źródło:
www.ekologia.pl).
Nasza placówka zaangażowała w
realizację projektu nie tylko dzieci
i nauczycieli, ale również rodziców.

Działania można zauważyć już wchodząc do budynku przedszkola. Mijając drzwi główne zauważymy wyeksponowane na tablicy eko-nawyki, które zachęcają dzieci, rodziców i wszystkich gości do refleksji nad świadomym i racjonalnym wykorzystywaniem energii elektrycznej i wody. Ponadto w każdej grupie zostały wprowadzone eko-kodeksy, które regulują proekologiczne zachowania dzieci.
Przedszkolaki doskonale wiedzą, iż
należy segregować odpady i poddawać je recyklingowi (mamy przygotowane osobne pojemniki), oszczędzać
wodę i korzystać z enerogooszczędnych świetlówek.
Realizując aspekt przyrodniczy w
tematach kompleksowych systematycznie zostają ujęte obserwacje otaczającej przyrody i poszczególnych
ekosystemów w różnych porach roku,
realizujemy projekty proekologiczne
m.in.: „Gramy w zielone” czy „Przedszkolaki poznają ptaki”, a dzieci mają okazję uczestniczyć w warsztatach
na temat życia pszczół i mrówek oraz
wziąć udział w konkursach ekologicznych. Nauczycielki wraz z dziećmi cy-

klicznie tworzą kąciki przyrodnicze
w salach i planują założenie własnych
upraw wraz z nadejściem wiosny.
Jesteśmy świadomi, jak ważne jest
kultywowanie postawy szacunku wobec osób i tradycji dlatego realizujemy tematy kompleksowe związane ze
świętami Bożego Narodzenia, Dniem
Babci i Dziadka czy Powitaniem wiosny, a w minionym roku kalendarzowym realizowaliśmy zadania z ogólnopolskiego projektu: „Piękna Nasza
Polska Cała” dzięki czemu dzieci zapoznały się z symbolami narodowymi,
mapą Polski i charakterystyką naszego miasta Poznania. Realizując projekt
własny jednej z naszych nauczycielek:
„Małe i duże Przedszkolaków podróże”
zachęcamy do podobnych działań placówki w całym kraju.
W planach mamy jeszcze wiele
działań aktywizujących społeczność do
wspólnych zmagań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a widząc pozytywne
nawyki u naszych przedszkolaków doceniamy, że warto uczyć świadomego
korzystania z otaczającej nas przyrody
od najmłodszych lat.
Justyna Odrobna
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Wędkarskie otwarcie sezonu

Ryby prawdziwymi rodzynkami

Tegoroczny sezon wędkarski
koła „Chrobry” zainaugurowały
zawody spławikowo-gruntowe rozegrane 19 marca na zalewie Radzyny Duże. Na zbiórkę stawiło
się 38 zawodników, wśród nich
wiele nowych twarzy.
Po odprawie i losowaniu stanowisk
rozpoczęło się wielkie wędkowanie.
Niestety, tego dnia warunki atmosfe-

ryczne były wyjątkowo niekorzystne,
wiał silny północno-wschodni wiatr
oraz panowało bardzo wysokie ciśnienie, które ryby, niestety wyczuwały. Z
łowieniem było tak źle, że gorzej już
chyba być nie może. Spośród 38 zawodników tylko 9 mogło pochwalić jakąś
zdobyczą. Największą rybą zawodów
okazał się leszcz za 1380 punktów,
złowiony przez kolegę Ryszarda Popielasa w ostatnich minutach zawodów.
Drugim rodzynkiem był leszcz (900
pkt.) złowiony przez Sylwka Ślebiodę.
Pozostałymi zdobyczami były pojedyncze płotki. Jedynie Bogdan Gmerek
mógł pochwalić się 6 rybkami.
Po zakończeniu zawodów komisja
sędziowska wyłoniła zwycięzców a zawodnicy mogli powrócić na miejsce
zbiórki, gdzie czekał na nich gorący posiłek w postaci parzonej kiełbaski oraz chleb ze smalcem oraz ogór-

ki kwaszone. Dla łasuchów nie zabrakło ciasta. Na zakończenie zwycięzcy
sektorów otrzymali puchary a wśród
wszystkich zawodników rozlosowane
zostały nagrody rzeczowe. Najlepszymi w sektorze A zostali: Sylwester
Ślebioda, Bogdan Gmerek i Stanisław
Pikron. W sektorze B: Ryszard Popielas, Jacek Galas i Marcin Ruciński.
Były to pierwsze zawody zaliczane
do klasyfikacji o tytuł „Wędkarz Roku
2022”. Zgodnie z regulaminem tego
współzawodnictwa, zawodnikom przydzielane są punkty za zajęte miejsca
w zawodach. Najmniejsza suma punktów ze wszystkich ośmiu zawodów, minus najgorszy wynik, da zwycięzcę tej
klasyfikacji. Na razie na jej czele są
„czarne konie” – koledzy R. Popielas
i S. Ślebioda.
Zbigniew Jędrys
Fot. - Marcin Ruciński

Do PCS po dodatek osłonowy
Rosnące ceny i inflacja budzą niepokój wielu mieszkańców o niższych dochodach. Z myślą o nich wprowadzono
ustawę o dodatku osłonowym. Wnioski o jej
przyznanie można nadal
składać do Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Nowe świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym,
których dochód nie przekracza netto kwoty 2100
zł miesięcznie oraz gospo-

darstwom wieloosobowym,
których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł
miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał
również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony
o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość
po zastosowaniu powyższej
zasady byłaby niższa niż
20 zł.
Dochód obliczany jest z

roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca
2022 oraz z roku 2021 dla
wniosków złożonych od 1
sierpnia do 31 października 2022.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4
stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można
złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu

elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór
wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu.
O dodatek może wystąpić
obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na
pobyt na terenie Polski.
Więcej informacji na stronie pcs.poznan.pl/dodatek-oslonowy/
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Na matach i dojo

Medale, puchary i tytuły
Dwa medale i duże doświadczenie stanowią dorobek zawodników KS „Sobieski Poznań” zdobyty podczas Mistrzostwa Polski Juniorów 2022. Zawody rozegrane w Raciborzu były dla naszych zawodników
pierwszym startem w tej grupie wiekowej i ważnym
sprawdzianem przed kolejnymi już międzynarodowymi startami. Brązowe medale zdobyli: Łukasz Dziunikowski w kat. 55 kg i Tadeusz Werner w kat. 87 kg.
PO PUCHARY
Pięć medali w klasyfikacji indywidualnej i drugie miejsce drużynowo wywalczyli zapaśnicy KS Sobieski Poznań
na zakończonym w Kostrzyniu n/Odrą II Pucharze Polski. Zawody były eliminacją do najważniejszej imprezy
w tej grupie wiekowej, czyli Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży 2022. Złoty medal i pierwsze miejsce wywalczył Adam Fietz w kat. 80 kg, który wygrał wszystkie
swoje pojedynki.
Brązowe medale wywalczyli: Yehor Kovalov, Marko
Astafiev, Adam Grandke i Sebastian Warchoł.
W CHOMUTOVIE
Kolejny dobry
występ zanotował reprezentant KS „Sobieski Poznań” S.
Warchoł, który
na międzynarodowym turnieju zapaśniczym
Grand
Prix
Chomutov 2022
zajął III miejsce. W swej kat.
92 kg stoczył
pięć walk, przegrywając tylko
jeden pojedynek.
Zawody
były dla niego ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata.

MATY W SZKOLE

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 67 na os. Stefana Batorego (zawodnicy
i zawodniczki KS Sobieski Poznań) w wojewódzkim finale
turnieju „Mata w każdej Szkole”. Program adresowany do
uczniów szkół podstawowych jest formą pobudzenia aktywności ruchowej i fizycznej. Zawody w Środzie Wielkopolskiej były sprawdzianem i możliwością pokazania się na
tle innych szkół. W zaciętej rywalizacji zawodnicy z Piątkowa zajęli drugie miejsce.
LAURY W SUMO

60 MALUCHÓW

Zgodnie z tradycją, w tygodniu poprzedzającym Święta
Wielkanocne odbył się mini turniej dla uczestników projektu – „Maluchy na Matach”. Zawody zgromadziły prawie
60 najmłodszych zapaśników. Na turnieju nie brakowało
zaciętych walk i ostrej rywalizacji. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia klasy międzynarodowej,
Arkadiusz Kula. Wśród zaproszonych gości znalazł się
Tadeusz Michalik, brązowy medalista igrzysk Tokio 2020.
Każdy z uczestników zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom i medal ufundowany przez PSM Poznań.

Bardzo udanie zakończyły się dla zawodników i zawodniczek KS „Sobieski Poznań” rozegrane w Krotoszynie
Mistrzostwa Polski Juniorów w Sumo. Sumici z Piątkowa
wywalczyli trzy medale w konkurencjach męskich i jeden
medal w kobiecych. Bezkonkurencyjny okazał się po raz
kolejny A. Fietz. Mistrz Europy i mistrz Polski z roku
2021 potwierdził swoją siłę i moc, nie dając rywalom najmniejszych szans, walcząc po raz pierwszy w kat. 90 kg.
Kolejne medale złoty i brązowy medal zdobył S. Warchoł
w kat. 100 kg oraz open.
Wśród pań bardzo udanie po raz kolejny pokazała się
na dojo Natalia Szaraniec, która siłą charakteru i determinacją wywalczyła po zaciętej rywalizacji I miejsce i złoty medal.
Andrzej Słabęcki
Fot. - Maciej Kula
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KALENDARIUM PSM
12 maja - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady
Nadzorczej
17 maja - Komisja Rewizyjna
26 maja - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Posiedzenie z nowo wybranymi prezesami
31 marca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, któremu po raz pierwszy przysłuchiwali
się nowo wybrani w drodze konkursu członkowie Zarządu PSM:
prezes Piotr Tysowski i jego zastępca Grzegorz Maćkowiak. Po
krótkiej prezentacji własnej wysłuchali analizy ekonomicznej Spółdzielni za 2021 rok, zadając kilka pytań.
Następnie Rada zapoznała się z
kosztami Bazy Boranta za 2021 rok.
Największą część kosztów, niezależ-

ną od PSM, stanowią opłaty podatku od gruntów będących własnością
Spółdzielni, oraz wieczystego użytkowania gruntów niebędących własnością PSM. Poinformowano że Zarząd,
który pełnił funkcję w okresie przejściowym, podniósł od stycznia 2022 r.
opłaty za wynajem podmiotom działającym na terenie Bazy.
Wysłuchano informacji z prac Komisji Rewizyjnej RN PSM oraz sprawozdania Zarządu PSM z prac między
posiedzeniami RN.
Rada udzieliła odpowiedzi na pismo jednego z kandydatów w kon-

kursie na członka Zarządu PSM, który wnosił o zwrot kosztów dojazdu na
konkurs. Odpowiedź była negatywna,
takiej możliwości nie przewidywały
warunki konkursu.
Na koniec zajęto się przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia PSM.
Wpłynęło już sprawozdanie Zarządu
PSM za ubiegły rok, trwają prace nad
sprawozdaniem Rady Nadzorczej. Jeśli chodzi o możliwość zorganizowania
Walnego na Piątkowie, wszyscy czekają na odpowiednie regulacje rządowe.
Rada przyjęła także zaległe protokoły
ze swoich posiedzeń. (big)

W osiedlowym klubie wszystko co lubię

Wiosenne, kolorowo i dowcipnie
Okołoświąteczny czas
bogaty był w różnorodne
wydarzenia. W szerokiej
ofercie osiedlowych klubów każdy mógł znaleźć
coś ciekawego dla siebie.
Przyjaciele
- W minionym miesiącu
– relacjonuje instruktorka
Sylwia Czubała – Klub Osiedlowy Przyjaciele przygotował dla mieszkańców osiedla bogaty program wydarzeń. Dzięki współpracy z

Aktywnym Piątkowem odbył
się festyn dla dzieci, na którym pojawiło się około 150
osób. Plakaty zostały przygotowane także w języku
ukraińskim, wydarzenie zyskało dzięki temu charakter integracyjny. Seniorki i
seniorzy z klubu wybrali się
także na wystawę poświęconą twórczości Antonio Gaudiego do CK Zamek. Wznowiliśmy również zeszłoroczny program wycieczek i spacerów „Pamiętajcie o ogro-

dach”. Zwiedzamy dzikie, bogate przyrodniczo zakątki
miasta i okolic. Wybraliśmy
się do Radojewa na kokoryczkowe wzgórze, odnaleźliśmy
groby rodziny von Treskov,
a grupa śmiałków wdrapała
się na kopiec z pseudoruinami. Choć kokoryczki już przekwitły, górzyste bo polodowcowe ukształtowanie terenu
i wszechobecna zieleń nacieszyły nasze oczy. W ramach
okołowielkanocnych aktywności odbyły się warsztaty
dekoracji ludowych i malowanie wielkanocnych pisanek. A na uroczystym wielkanocnym śniadaniu zjawiło się łącznie 36 osób. Finałem kwietniowych aktywności była wycieczka jednodniowa do Torunia. Zwiedzaliśmy
miasto, chodziliśmy krętymi
uliczkami, nie zabrakło klasyków – muzeum piernikowego
i planetarium.
Od maja klub Przyjaciele – wzorem ubiegłego roku,
raz w tygodniu otwiera kawiarenkę na świeżym powietrzu – na skwerze przed klubem. Klubowicze będą kontynuować spacery po mieście –

odwiedzą Botanik oraz malownicze stawy w Antoninku.
Planują wycieczkę do browaru Gzub w Środzie Wielkopolskiej, gdzie poznają wszystkie
etapy warzenia piwa. W klubie będą się odbywały bezpłatne zajęcia z języka polskiego
dla osób z Ukrainy zamieszkujących na terenie osiedli
PSM. Udało się to dzięki
współpracy instruktorki klubu z międzynarodową organizacją Oxfam.
Korona
- Klub, dzięki zaangażowaniu jego członków, i nie
tylko – informuje instruktorka Ludmiła Kłos – już
czterokrotnie przekazał dary uchodźcom z Ukrainy i
obywatelom Ukrainy pozostałym na terenie swojego
państwa. 11 kwietnia podczas spotkania w klubie przekazano zebrane przez klubowiczów słodycze dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz
dla Stowarzyszenia „Mamy
Wielkie Serca”. A 14 kwietDokończenie na stronie 10
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Os. Bolesława Chrobrego

Prąd już płynie z czterech dachów

Z paneli fotowoltaicznych już płynie prąd

Z dachów czterech budynków na os. Bolesława Chrobrego płynie już prąd. Zgodnie z zapowiedziami udało
się doprowadzić inwestycję
do ukończenia w terminie
zapewniającym korzystniejsze warunki eksploatacji zainstalowanych urządzeń fotowoltaicznych.
-Cieszy, że to wielkie i ważne
dla osiedla przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Chociaż wątpliwości i obaw nie brakowało.
Najpierw przeciągała się sprawa
rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy. Potem rozpoczęła się zima i prace trzeba
było wykonywać w trudnych warunkach atmosferycznych, w dodatku na sporych wysokościach.
We znaki dawały się wiatr i zimno, tym bardziej że ekipy monterskie pracowały na dachach
jedenastopiętrowych budynków.
Na koniec firma wykonująca roboty musiała sobie jeszcze poradzić z brakiem pracowników
z Ukrainy, którzy zdecydowali
bronić swej ojczyzny. Na szczęście firma pokonała wszystkie
niedogodności, prace wykonała należycie i instalacja dostarcza już prąd. Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzania
jej corocznych przeglądów i zapewnia jej sprawność przez 25
lat. Właściwie to na naszych
blokach działa aż 29 instalacji
fotowoltaicznych. Każda stanowi bowiem odrębną sieć i zasila w energię elektryczną jedną
klatkę schodową. Wytworzony
w panelach prąd jest wykorzystywany na jej oświetlenie oraz
obsługę dźwigów osobowych –
wyjaśnia Marcin Majchrzycki,
kierownik Administracji os. Bolesława Chrobrego.
Oddanie do użytku okazałej

sieci fotowoltaicznej, łączna powierzchnia paneli zainstalowanych na dachach czterech budynków 1, 7, 15 i 17 zajmuje po-

znaczenie. Z uwagą będzie więc
analizowane jej funkcjonowanie
i po roku, gdy zostaną dokonane rozliczenia z operatorem sieci energetycznej będzie można
ocenić opłacalność inwestycji i
zdecydować czy podobne instalacje warto montować na kolejnych osiedlowych wieżowcach.
Tymczasem następnym wyzwaniem jest modernizacja
dźwigów osobowych, których
w spółdzielczych budynkach na
osiedlu jest aż 96. Wiele z nich
działa od czasu postawienia budynków na osiedlu, czyli blisko
40 lat. Wyeksploatowane win-

mieszkańcy bloku nr 20. W tegorocznym planie przewidziano
modernizację 16 wind. Remonty przeprowadzone zostaną w
16-kondygnacyjnych budynkach
nr 25, 37, 38 i 39.
Nie mniej ważnym zadaniem
są modernizacje poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach
budynków. Wiele odcinków żeliwnych rur jest już mocno skorodowanych a nierzadko pozapychanych złogami tłuszczu i
różnych osadów. Wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacyjnych jest więc koniecznością. Niedawno przepro-

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

Drewniane ławki i podesty zachętą do artystycznych działań

także możliwości szerszego korzystania przez nich z urządzeń
elektrycznych. Chociaż są one
obecnie znacznie „energooszczędniejsze” to jednak jest ich
coraz więcej w mieszkaniach
i ogólne zapotrzebowanie na
energię w budynkach rośnie.
Dla sprostania tym wymogom
niezbędna jest modernizacja instalacji elektrycznych.
Zaawansowana jest przebudowa parkingu w pobliżu budyn-

po licznych zabiegach pielęgnacyjnych wykonywanych na skwerach i trawnikach przez osiedlową brygadę pracowników zieleni. Pracy z utrzymaniem rozległych połaci osiedlowej zieleni
mają sporo. Mieszkańcom zależy by zadbanych trawników i
klombów pomiędzy blokami było jak najwięcej. Dlatego wspierając stanowisko Zarządu PSM
oraz wielu mieszkańców Administracja wraz z Radą Osiedla

Żeliwne, mocno skorodowane rury wymagają wymiany

dy wymagają więc pilnego remontu, a właściwie wymiany na
nowe, spełniające współczesne
wymogi estetyki i bezpieczeństwa urządzenia. Do tej pory na
osiedlu zmodernizowano już 50
wind. Od niedawna z nowoczesnych dźwigów mogą korzystać

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 - Maciej Graczyk
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

wadzono ją w budynku nr 47 a
obecnie roboty wykonywane są
w budynku nr 20.
Systematycznie modernizowane są również instalacje elektryczne w poszczególnych budynkach. Dzięki temu zwiększa
się bezpieczeństwo lokatorów a

Nowoczesną windą jedzie się jak do
nieba

Paczkomaty coraz bliżej mieszkańców

nad 580 m kw. jest najlepszym
podsumowaniem pierwszego roku kierowania przez niego osiedlową administracją. Przez ten
czas przyszło mu się zmierzyć
z rozwiązywaniem wielu bieżących spraw, z usuwaniem awarii
elektrycznych czy kanalizacyjnych oraz drobnymi ale istotnymi dla mieszkańców naprawami
różnych urządzeń, jednak budowa największej na Piątkowie sieci fotowoltaicznej ma szczególne

ku 18 oraz pawilonu handlowego. Po jej zakończeniu planowana jest modernizacja betonowego placyku z drugiej strony pawilonu. Na razie w pobliżu pojawiły się estetyczne drewniane ławki i podesty, ustawione
przez prowadzących pobliską kawiarnię „Małe fusy”, mające zachęcić do wypoczynku oraz artystycznych przedsięwzięć. Zapewne łatwiej będzie o nie na
wiosnę. Jej nadejście widać już

Modernizacja osiedlowego parkingu

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

Bolesława Chrobrego skierowały pismo do władz miasta sprzeciwiające się planom dogęszczania zabudowy wzdłuż ulic Lechickiej i Kurpińskiego.
W osiedlową zieleń wpisują się
również zielone paczkomaty firmy Allegro, których aż pięć ustawionych zostanie w często odwiedzanych miejscach. Zapewnią one
wygodniejsze zakupy mieszkańcom oraz wpływy do spółdzielczej
kasy z tytułu czynszu. (i)

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
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W osiedlowym klubie wszystko co lubię

Wiosenne, kolorowo i dowcipnie
Dokończenie na stronie 13

nia z mieszkańcami osiedla,
na dworze, spotkał się klubowy „zajączek”, dzieci cieszyły się ze słodkich upominków. 20 kwietnia odbył się
koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka.
Na 27 kwietnia zaplanowano zabawę z okazji 10-lecia
klubu Korona pod dyrekcją
Beaty Łuczak.
W poniedziałki odbywała
się gimnastyka rozciągająca,
próby odbywał teatr „Hop z
kanapy”. We wtorki prowadzone były zajęcia z języka
angielskiego dla początkujących. W środy spotykała się
grupa brydżowa, w czwartki
próby odbywał chór Korona,
zajęcia miały kółka: Koralik,
plastyczne Verniks oraz Kosz
kwiatów. W piątki czynna
jest biblioteka, prowadzone
są też ćwiczenia gimnastyki
rozciągającej.
- W lutym i marcu odbywały się zajęcia z tańca liniowego – dodaje Seweryna
Nowicka-Maj. – Grupa koleżanek uczestniczyła dwa razy w tygodniu w zajęciach
prowadzonych przez Alberta
Neumanna, mistrza w strzelaniu batem, znawcę tańca liniowego. Uczył nas nie tylko
kroków i figur tego tańca, ale
również prawidłowego chodzenia i postawy, aby nasz
kręgosłup nie był nadmiernie
obciążany, pokazywał i uczył
różnych fajnych ćwiczeń pomocnych w codziennym po-

ruszaniu. Mamy nadzieję na
kontynuację zajęć.
Złoty Liść
– W marcu grupa seniorek ze Złotego Liścia – mówi
Małgorzata Pilch – wybrała
się na wycieczkę do Poznańskiej Palmiarni. Staramy się
regularnie odwiedzać to miejsce, które napełnia spokojem
i pozwala wygrzać się w chłodne dni. Seniorzy byli także
na seansie filmowym w kinie. Jak zawsze wybór filmu
był ustalany wspólnie, tym
razem była to lekka i przyjemna komedia. Na klubowych zajęciach zgłębialiśmy
technikę quillingu, która polega na tworzeniu dekoracji ze
zwiniętych, wąskich pasków
papieru. Powstałe dekoracje
klubowicze wykorzystali do
ozdobienia kartek okolicznościowych.
Na początku kwietnia odbyło się długo wyczekiwane
spotkanie wielkanocne. Stół
był pełen słodkości, a zdobił
go stroik, wykonany na zajęciach z rękodzieła. Panie do-

ceniają, że mogły się spotkać
i wspólnie, w spokoju spędzić ten czas. W najbliższym
czasie w planach jest między
innymi wyjście do Centrum
Kultury Zamek na wystawę
„Antoni Gaudi”.
Hetman
To był radosny i wzruszający widok. Po raz pierwszy
od początku pandemii przy
świątecznie udekorowanych
stołach w klubie Hetman usiedli seniorzy. Po raz pierwszy
od dwóch lat klubowicze mogli zobaczyć, co przygotowali

dla nich koleżanki i koledzy
z zespołu teatralnego pod kierownictwem Steni Golińskiej.
Tym razem było wiosennie,
kolorowo i dowcipnie. Szczególnie podobały się żywiołowe
panie przebrane za bajecznie
kolorowe kury. Licznie przybyli seniorzy mieli okazję poznać nowych prezesów PSM:
Piotra Tysowskiego i Grzegorza Maćkowiaka. Życzono sobie spokoju i radości, przypomniano także, że nie wszyscy
na świecie mogą cieszyć się
spokojem.

Osiedlowy informator klubowy
Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE”,
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
(wejście od strony budynków 15, 16)
Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.:
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do
czwartku w godz.: 14-17
Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”,
os. Bolesława Śmiałego paw.104;
tel. 61 823 60 21 wew. 313
Zajęcia dla dorosłych i seniorów
prowadzi Ludmiła Kłos
Klub czynny jest:
poniedziałek 9-17
wtorek 12-20
środa 12-20

czwartek od 11-19
piątek od 9-17

wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III
Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stenia Golińska;
tel. 61 827 23 44
Klub czynny jest we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 13-21

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”,
os. Władysława Jagiełły 13 A
Prowadząca Grażyna Turonek-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 16-20

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana
Batorego pawilon nr 38 A wejście E
P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:
poniedziałek 10-13

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysława Łokietka 6c, tel. 603 404 071
Instruktor Małgorzata Pilch;
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19
oraz czwartki 14-17
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Wrastanie w Piątkowo

W pierścieniu fortów i wspomnień
Rozkwitająca wiosna przypomina seniorom o czasach ich młodych
lat. Wtedy znacznie mniej myślało
się o zagrożeniach, szczególnie tych
globalnych, wynikających głównie z
żądzy władzy i pieniądza wielkich
tego świata. Wtedy wydawało się,
że wielka wojna, która skończyła
się w 1945 roku, a szczególnie jej
skutki są wystarczająco strasznym
doświadczeniem dla cywilizacji.
Jednak te zagrożenia, którym początek dały śmiercionośne grzyby nad dwoma japońskimi miastami, stały się realne
już w kilka lat po drugiej wojnie światowej, która zmieniła polityczny, ekonomiczny i militarny obraz nie tylko Polski i Europy Środkowej. Znakiem tego
zagrożenia był atomowy wyścig zbrojeń
i jego możliwe konsekwencje. W jego wyniku nasz kraj znalazł się całkiem blisko
granicy rozdzielającej nowych wrogów,
przy granicy na której mogła rozpocząć
się atomowa katastrofa, w której polski
żołnierz, jak i polskie społeczeństwo braliby czynny udział, mając bardzo małe
szanse na przeżycie. Takie były realia
tamtego czasu, choć nie wszyscy o tym
chcemy pamiętać.
Czas robi swoje i dziś niewielu pamięta o tym, że równo sześćdziesiąt lat
temu świat stanął na samej krawędzi
wojny nuklearnej w czasie kryzysu nazywanego kubańskim. Przywódcy wielkich mocarstw trzymali palce na guzikach startowych rakiet nuklearnych, na
morzach i oceanach wojenne okręty z
rakietami uzbrojonymi w broń jądrową
szły na kursach bojowych a w powietrzu dyżurowały samoloty z bombami
jądrowymi. Taka była realna sytuacja
geo-polityczno-militarna, ledwie niecałe
dwadzieścia lat po zakończeniu drugiej
wojny światowej. Niedawni sojusznicy w
wojnie z niemieckim i japońskim faszyzmem i militaryzmem stanęli naprzeciw siebie jako śmiertelni wrogowie.
A bezpośrednią przyczyną tego kryzysu była próba zainstalowania na Kubie
radzieckich rakiet z głowicami jądrowymi, aby w ten sposób zrównoważyć zagrożenie Moskwy amerykańskimi rakietami, które nieco wcześniej zainstalowane zostały na obszarze Turcji, będącej już
wtedy członkiem północno-atlantyckiego
paktu NATO. Na szczęście Związek Radziecki zrezygnował z tych rakietowych
planów i kryzys powoli dobiegł końca. A
ówczesna wschodnia propaganda przedstawiała te dramatyczne wydarzenia jako konieczne, obronne działania Układu Warszawskiego, będące tylko odpowiedzią na agresywne działania amerykańskie.
A gdzie i jak znalazł się w tej sytuacji polski żołnierz i nasze społeczeństwo? Wiosną 1963 roku miały miejsce

szczególne wydarzenia. Mimo tego, że
Ludowe Wojsko Polskie zostało zasilone wiosennym poborem do obowiązkowej służby zasadniczej, nie zwolniło do
rezerwy tych, którzy już swoje dwa lub
trzy lata tej obowiązkowej służby wojskowej zaliczyli. Autor, jako żołnierz
polski tamtego czasu, pamięta bardzo
dobrze te dodatkowe pół roku „w kamaszach” w roku 1963, które były bardzo trudne. A tak w ogóle, można spytać, jak wielu spośród nas wie, że w
tamtych latach prawie wszyscy młodzi
i zdrowi mężczyźni przeszli przez lata
obowiązkowej służby wojskowej? Może
teraz brzmi to dziwnie, ale w tamtym
czasie funkcjonowało jeszcze przedwojenne powiedzenie „chłop, który nie był
w wojsku, to nie jest prawdziwy chłop”.
Inne czasy, nieprawdaż?
W tamtym trudnym okresie jeszcze
jedno było podobne do tego, co przeżywamy obecnie. Mimo wielkich własnych kłopotów, wspieraliśmy tych, którym było
także trudno a może nawet jeszcze trudniej. Na przykład wcześniej, jeszcze w latach pięćdziesiątych, to wsparcie miało
postać kształcenia młodych Koreańczyków w naszych, polskich szkołach średnich. Na Dalekim Wschodzie, na Półwyspie Koreańskim toczyła się bowiem najprawdziwsza wojna, w której udział brali
„chińscy ochotnicy” oraz amerykańscy
żołnierze, a w technikum, gdzie pobierałem nauki, miałem za szkolnych kolegów
skośnookich uczniów, o egzotycznych nazwiskach i imionach. Jeden z nich nazywał się Ten Ten Kil. Nie minęło wiele czasu i w tej samej szkole już młodsi uczniowie kolegowali się z młodymi
Kubańczykami, którzy też tam pobierali nauki. Można powtórzyć pytanie: Inne czasy?
A jakże inaczej kilkadziesiąt lat temu
wyglądało Piątkowo i cała okolica, będąca obecnie zespołem osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sielsko
- anielski krajobraz z orzącym swoje pole chłopem idącym za pługiem, ciągnio-

nym przez konia a także z wiatrakiem
na górce, obecnie zajmowanej przez wieże telewizyjne mógł wydawać się niezniszczalny. Wszak przetrwał dwie wojny światowe, Powstanie Wielkopolskie
oraz zlikwidowanie pruskiej wsi Schoenherrnhausen i zasiedlenie jej polskimi gospodarzami, w części tymi, którzy wracali z emigracji zarobkowej na
zachód Europy, jeszcze przed pierwszą
wojną światową. Wprawdzie potrzeba
rozwoju miasta stawała się coraz bardziej oczywista i konieczna, jednak Piątkowo, podobnie jak Naramowice, leżało
daleko od ówczesnego Poznania, za wioską Urbanowo, za Winiarami i Cytadelą a także za pierścieniem pozostałości
nowopruskiej twierdzy Festung Posen
czyli za fortami V Waldersee, Va Bonin oraz VI Tietzen.
Objaśniająco dodać można, że pozostałe poznańskie spółdzielcze osiedla
mieszkaniowe, od Osiedla Kopernika
do najdalszych osiedli ratajskich mieszczą się w pierścieniu tej dawnej nowopruskiej twierdzy. Podobnie daleko jak
Piątkowo, po drugiej stronie Poznania,
za pierścieniem fortów leżą Kopanina i
Świerczewo, gdzie teraz na Szachtach
mamy śliczne oczka wodne po dawnych
cegielniach a także stoi mało znana nowa, piękna wieża widokowa, zachęcająca
do wdrapania się na nią. Chciałoby się
spytać: Cudze chwalicie, a swoje znacie?
A co słychać u najmłodszego poznańskiego pokolenia? Podczas pobytu wnuków u babci i dziadka na Piątkowie zdarzyło się usłyszeć podczas śniadania zabawny dialog: Babcia zapytała o coś starszego, dziesięcioletniego Tymka, który
jej odpowiedział: -Babciu, nie mogę teraz
rozmawiać, bo robię coś bardzo ważnego.
Na to do rozmowy włączył się czteroletni
Filipek, który jest trochę niejadkiem, bo
jest dość wybredny i który powiedział:
- Przecież ty nie robisz teraz nic ważnego, ty tylko jesz parówkę. Jakie pytanie
można byłoby tutaj postawić?
Hubert Owczarek
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Prosto z miasta

Międzyświąteczne życzenia
W kalendarzu jakby przybywało
świąt. Kiedyś były zasadniczo tylko dwa
okresy świątecznej laby: Boże Narodzenie
i Wielkanoc, które rywalizowały o prymat ważności i pierwszeństwa. Obecnie
okazji do świętowania jest bez liku. Ledwo co przeżyliśmy wielkanocne zmagania
z jajkiem i święconką, a już nadciągają
święta pierwszo- i trzeciomajowe, potem
Boże Ciało i wakacje, a po nich ciąg listopadowy ze świętami niepodległości i
wszystkich świętych. Potem to już tylko
święty Mikołaj, Boże Narodzenie, Nowy
Rok i… od nowa świąteczny kołowrotek.
Narastający powszechnie obowiązek świętowania, wymuszany po trosze przez media przypominające na okrągło kiedy, co
i jak należy tradycyjnie świętować sprawia, że czasu na zwykle codzienne życie
bez konieczności świętowania pozostaje
coraz mniej.
HHH
Są święta, to muszą być również
związane z nimi życzenia. Takiego wysypu świątecznych laurek spływających na
nas przy okazji wielkanocnych obchodów
dawno nie doświadczyliśmy. W składaniu
życzeń prześcigali się prezydent z premierem, biskupi z ministrami i zapewne burmistrzowie z prezesami. Nikt nie szczędził słodkich słówek o spełnianiu wszelkich marzeń oraz niechybnie nadciągającej powszechnej pomyślności i szczęśliwości. Aż milo było tego wszystkiego słu-

chać lub czytać. Gdyby chociaż maleńka
cząstka tych życzeń się ziściła, bylibyśmy
prawdziwymi szczęśliwcami. Życzenia są
jednak do składania, a nie spełniania.
HHH
Taka już ich przewrotna natura i nie
ma co próbować jej na siłę zmieniać. Pozostańmy więc przy niej i wykorzystajmy
między świąteczny okres także na złożenie kolejnych życzeń. Nie będziemy przecież na nich oszczędzać. Przede wszystkim poznańskim władzom należy życzyć
zdrowia, szczęścia, pomyślności i umiarkowania w rozkopywaniu następnych
śródmiejskich traktów komunikacyjnych.
Ciągnące się miesiącami, jeśli nie latami, remonty ulic i newralgicznych skrzyżowań podejmowane zdają się być bez
większego składu i ładu. Skutek taki, że
miasto jest nieustannie zatłoczone a trasy środków komunikacji miejskiej ciągle
zmieniane. Mieszkańcom, nie mówiąc już
o przyjezdnych, połapać się w tym wszystkim coraz trudniej.
HHH
Niespodziewanie wygłaszane od lat
życzenia poprawy funkcjonowania miejskiej służby zdrowia okazały się bliskie
spełnienia. Po długich latach zapowiadania, a potem budowania oddano do
użytku Wielkopolskie Centrum Zdrowia
Dziecka. Obiekt prezentuje się okazale,
prawie na miarę już XXII wieku i może rzeczywiście warto było na niego tro-

chę poczekać. Na samym początku na
jaw wyszła jednak wpadka z jego nazwą.
Okazuje się, że trzeba będzie ją zmienić,
gdyż człon Centrum Zdrowia Dziecka zastrzegła już sobie placówka krajowa i nie
zgadza się na jej używanie przez poznański szpital. Nazwę przyjdzie pewnie zmienić a przy okazji setki pieczątek, innych
materiałów oraz okazały literowy symbol
przed budynkami. Oby tylko przy okazji
tych zmian funkcjonowanie placówki się
nie zmieniło na gorsze.
HHH
Błogi nastrój składania kolejnych życzeń bywa coraz częściej przerywany przez
kolejne informacje o oszustwach metodą
„na wnuczka, policjanta czy amerykańskiego generała”. Wierzyć się nie chce,
że ludzie, często w kwiecie wieku, pracowici i rozumni, bo dysponujący sporymi zasobami gotówki, potrafią być tak
naiwni i łatwowierni. A jednak wierzą
w słówka i zapewnienia przekazywane
przez telefon czy internet i oddają nieznanym i niewidzianym na oczy ludziom
grube pieniądze. Nierzadko dorobek całego swego życia. Pozostaje tylko ostrzegać przed bezrozumnym zawierzaniem w
czyjeś słowa. Także w te lejące się w płynących zewsząd życzeniach… Mimo to z
okazji majowych świąt życzenia wszystkiego najlepszego!
WIST

Wokół Piątkowa

Na północy Norwegii
Lata 1939 – 1940 były okresem początku aktywności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, u boku najpierw
sojusznika francuskiego, potem brytyjskiego. Był to czas, gdy między 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku aliancki Korpus Ekspedycyjny toczył walkę o miasto
i port w Narwiku. Inwazja tego skandynawskiego kraju, a potem walka w północnej części kraju łączyła się z koniecznością zdobycia (i obrony) niezamarzającego portu przeładunkowego szwedzkiej rudy żelaza z zagłębia w Kirunie.
Niemcy zaatakowali 6 kwietnia 1940
roku desantem w Narwiku i początkowo odnieśli sukces. Anglikom zaś udało się zdziesiątkować flotę niemiecką w
fiordzie prowadzącym do Narwiku, ale
samej miejscowości nie mogli zdobyć.
Zaczęła się walka o Narwik, w której
po stronie brytyjskiej walczyli Francuzi z Legii Cudzoziemskiej i polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, dowodzona przez generała Zygmunta Szyszko – Bohusza. Wkrótce
alianci ruszyli do ataku i 28 maja zdobyli
Narwik. Z czasem położenie oddziałów
niemieckich w tym rejonie bardzo się
pogorszyło. Uratowały je postępy wojsk

niemieckich na froncie we Francji. 3
czerwca, po zniszczeniu infrastruktury
przeładunkowej w porcie, wojska alianckie rozpoczęły ewakuację z Narwiku. W
ciągu następnych pięciu dni wszystkie
siły zostały stamtąd wycofane.
Polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, złożona z około 5 tysięcy oficerów i szeregowych rozpoczęła
wyładunek w Norwegii 8 maja 1940 roku. Początkowo Polacy nie uczestniczyli
w walce, zajmowali się rozpoznaniem sił
niemieckich. Wreszcie w nocy z 27 na
28 maja ruszyli do ataku na pozycje niemieckie na półwyspie Ankenes i na Nyborg. Ze względu na awarię radiostacji
i brak wsparcia artyleryjskiego, natarcie
początkowo się nie powiodło. Wkrótce
jednak udało się dotrzeć do przedmieścia Nyborga i Niemcy rozpoczęli ewakuację. Większość ich sił stawiła zdecydowany opór i dopiero 29 maja nawiązano kontakt z półbrygadą Legii Cudzoziemskiej. Siłom niemieckim jednak
udało się przedrzeć do Narwiku. Polska
Brygada straciła w tej walce 97 żołnierzy, 189 zostało rannych, 28 było zaginionych. Dowódca francuski telefonicznie pogratulował dowódcy Samodzielnej

Brygady Strzelców Podhalańskich sukcesów bojowych i wyraził uznanie dla
bitności polskiego żołnierza. Ewakuacja
polskiej brygady odbyła się między 3 i
8 czerwca 1940 roku.
W bitwie o Narwik uczestniczyły też
trzy polskie niszczyciele: „Grom”, „Burza” i „Błyskawica”; pierwszy z nich
został zatopiony przez niemiecki bombowiec.
Dziś przyjmuje się, że bitwa o Narwik zakończyła się sukcesem i gdyby
nie wydarzenia na froncie francuskim,
ważny port udałoby się utrzymać w rękach alianckich. Udział polskich Podhalańczyków w bitwie o Narwik został
upamiętniony na tablicy przy Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a
urna z ziemią z pól bitewnych w Norwegii została przekazana żołnierzom
Brygady Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Podhale, która przejęła
tradycję Podhalańczyków w PRL i złożona została przez nich na cmentarzu
w Nowym Sączu.
W Poznaniu ulica Żołnierzy Narwiku jest równoległa do Zdobywców Monte
Cassino, łączy się z ulicą Macieja Rataja.
Marek Rezler
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Klub Literacki „Dąbrówka”

Kuszenie słowem i postawą
tucjami kulturalnymi, m.in. z Salonem
Artystycznym imienia Jackowskich w
Pobiedziskach koło Poznania.
Klub Literacki „Dąbrówka” prowadzi co dwa tygodnie warsztaty literackie dla każdego, kto chciałby udoskonalić swoje umiejętności pracy w trudnej materii słowa (obecnie on-line).
Przez ten okres uczestniczyło w nich
setki osób w różnym wieku - uczniów,
studentów, seniorów. Wszystkich przyciąga magnetyczna osobowość twórcy
i opiekuna klubu. J. Grupiński - absol-

Klub Literacki, działający przez lata w Centrum Kultury Poznania Zamek, powołał do życia w roku 1970 (a
więc ponad 50 lat temu) charyzmatyczny, życzliwy twórcom poeta, animator
kultury i krytyk literacki Jerzy Grupiński. Od roku 2005 Klub Literacki
działa w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klub kontynuuje wydawanie poznańskiego kwartalnika literackiego
„Protokół Kulturalny”, co miesiąc w
„Echu Piątkowa” pojawiają się materiały dotyczące działalności Klubu Literackiego, debiuty poetyckie i prozatorskie, relacje ze spotkań środowiskowych, promuje twórczość literacką poprzez organizację konkursów literackich, między innymi „Młode Pióra”
czy „Turniej o Pierścień Dąbrówki”.
Od lat współpracuje z wieloma insty-

went filologii polskiej UAM w Poznaniu, członek ZLP, potem SPP (w ostatnich kadencjach członek zarządu w Poznaniu). Redaktor i wydawca licznych
arkuszy i almanachów, autor szeregu
książek poetyckich oraz książki dla
dzieci „Herb mego miasta”. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski,
chiński, czeski, serbsko-chorwacki. W
2012 r. wydał w serii Biblioteka Toposu „Kuszenie świętego Poetego”, tomik uznany „Najlepszą książką poetycką roku” (Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu,
2013).Laureat nagród literackich i wyróżnień, m.in. laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury 2021 roku. (PS)
„Kamień Dawida”
W galerii Uffizi, mężczyzna uszkodził
młotkiem posąg Dawida
Właśnie jest ten czas
że trzeba znów uderzyć

Choćby na centymetr
odrąbać kawałek palca
By trysnął światłem
zadrą w oczy milionów
ostry kamienny odprysk
Na drugi cios
na więcej nie pozwolą
bo ręce strażników
i rozhisteryzowanych turystek
oplotą
I w ten sposób wszyscy
na pewno będziemy wiedzieć
– oni i ja z młotkiem w dłoni –
że jest ten marmur
że źródło żyje
abyśmy znów mogli umyć
usta i oczy
„Rembrandt”
Adasiowi – wnukowi
Światło – i tylko
po tamtej stronie okna
Nie rozgarnie
pęczniejącego mroku
Nigdy nie dotrze do środka
Ale jest Księga
Ciężka jeszcze i czarna
Przyjdzie czas –
godzina wybije
Zawołana Słowem
jak Imieniem
uniesie się nagle
bijąc kartami powietrze
I człowiek
odprowadzi ją krzykiem
Reszta milczeniem jest
i ciemnością
Jerzy Grupiński

Międzynarodowy Dzień Rodziny w Filii 14

Konkursy, zagadki i tajemnice
15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny i z tej okazji Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
zaprasza do wspólnej zabawy. W
dziale dziecięcym zaplanowaliśmy
mnóstwo atrakcji dla wszystkich
czytelników – zaczytanych rodzin
dużych i małych, babć, dziadków,
rodziców i dzieci!
Odwiedzający naszą filię mogą się
spodziewać przeróżnych rodzinnych wydarzeń w dniach 16-20 maja. Świętowanie zainaugurowaliśmy jednak już wcześniej konkursem plastycznym Z rodziną
Ci do twarzy. Zainspirujcie się tematem
i dostarczcie do naszej filii pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną, na
której przedstawicie nam swoją rodzinę.
Zaprojektujcie okładkę książki o Was albo stwórzcie kolaż. A może macie jesz-

cze inny pomysł? Zaskoczcie nas swoją
kreatywnością! Niech ten konkurs będzie dla Was okazją do rodzinnego i
twórczego spędzenia czasu. W tworzenie pracy zaangażować może się cała
rodzina. Konkurs trwa od 13 kwietnia
do 13 maja, ogłoszenie wyników wraz
z wręczeniem nagród zaplanowane jest
na 18 maja.
Przygotowaliśmy też kilka spotkań
w naszej bibliotece, aby wspólnie z
Wami świętować spędzony rodzinnie
czas. W poniedziałek 16 maja zapraszamy na godz. 17 na warsztaty rodzinne Uchwycić wspomnienia, na których
wspólnie zrobimy ramkę na zdjęcia.
W rodzinną, integrującą grę planszową zagramy w środę, 18 maja, godz.
17, natomiast 20 maja o godz. 17 odbędzie się czytanie bajek z aktywnym

uczestnictwem rodziców. Ponadto w
ciągu całego tygodnia będzie można
odwiedzić biblioteczny escape room.
Aby w tajemniczym pokoju zagadek
odnaleźć skrzynię z ukrytą książką,
będzie trzeba wykazać się nie lada
sprytem i zręcznością. Zachęcamy do
uczestnictwa w zabawie całe rodziny
i prosimy o dokonywanie zapisów na
konkretną godzinę.
Wszystkie szczegółowe informacje
można uzyskać w dziale dziecięcym naszej biblioteki, kontaktując się osobiście,
mailowo lub telefonicznie. W bibliotece dostępny jest także regulamin konkursu plastycznego i karta zgłoszeniowa uczestnika. Serdecznie zapraszamy!
Michał Charubin
Zofia Jazdon
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Krzyżówka nr 5
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HUMORKI
Przed sprawdzianem nauczyciel zapowiada:
- Wierzę głęboko, że nikogo dzisiaj nie złapię na ściąganiu.
- I my też wierzymy! –odpowiada klasa.
HHH
- Dzieci, co byście zrobili, gdybyście znaleźli na ulicy portfel, a w nim 100 tysięcy złotych?
- Hmm, zastanawia się Jasiu, gdyby należał do kogoś
biednego, to bym oddał.
HHH
- Czy faceci muszą pić tak
dużo piwa?
- Nie, ale większość robi to
dobrowolnie.
HHH
- Mamo daj mi piątkę dla
tego biednego pana, co stoi
na rogu ulicy.
- A co to za pan?
- Ten co sprzedaje lody.
HHH
- Czemu słońce wschodzi
na wschodzie, a zachodzi na
zachodzie – pyta synek tatę
informatyka.
- Działa? Działa. To nie
ruszaj!
Rozwiązanie krzyżówki nr: 5
By w sercach był maj.

KIEDY
KWITNĄ
KASZTANY
TO...

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). Uważaj byś bez to wiosenne lofrowanie i balangowanie zdrowia nie przenorał, bo w krzyżu zaczyna łupąć i głowa cięgiem boli.
Przyda się więcej spacerów oraz inszych szportów.

WAGA (23.09 - 22.10). Wiosenne, prawie już bezcowidowe, dni warto wykorzystać na rajzę zez znajomą wiarą abo famułą. Zez takiego lofrowania i balangowania mogą wyniknąć fest znajomości i pomysły.

BYK (21.04 - 21.05). Bez to świąteczne lofrowanie po famule i ciągłe balangi
wew kabzie zaświeciły istne pustki. Zabieraj się więc ze szwungiem do chapania
i chybkiego zorgowania wuchty bejmów.

SKORPION (23.10 - 22.11). Wielkanocne święta i wielkie porzundki udało się
jakoś przepynkać, ale zaś lato i wakacje coraz bliżej. Zamiast cięgiem ino szporać, lepiej pomyśl jak uzorgować więcej bejmów.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Od koronawirusa oraz inszych ograniczeń możesz
na chwilę odetchnąć. Zapomnij jednak o słodkim nygusowaniu i glapieniu się
wew telewizor bo nadchodzi jeszcze gorsza od niego inﬂacja.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Wew robocie docenią wreszcie twoją akuratną robotę i ﬁfne pomysły. Skapnie ci jaki awans, dodatkowe bejmy, a może tyż jaka
atrakcyjna rajza abo wygib na kursy.

RAK (22.06 - 22.07). Ostatnimi podrygami zimy głowy se zbytnio nie zawracaj.
Na słonyszku zadbaj o zdrowie i polotaj zez kijkami abo kejtrem. Ale zaś na
blondki i insze napoje uważaj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast psioczyć i boczyć się na wszystkich,
bierz się do chapania wew robocie i zorgowania bejmów. Jesteś szportowny
szczun i ze wszystkim fest se poradzisz.

LEW (23.07 - 22.08). Zez całką famułą trza dobrze żyć, zwłaszcza na wiosnę.
Ale zaś szczunów i kejtra poustawiaj jak należy, żeby cięgiem nie nygusowali
i szuszwolil, bo porzundek ale zaś musi być.

WODNIK (21.01 - 20.02). Masz wuchtę ﬁfnych pomysłów, ale zaś z większym
szwungiem zabieraj się do wprowadzania ich w życie. Na rady od famuły, kumpli i inszych mądrych zawsze możesz liczyć.

PANNA (23.08 - 22.09). Wew robocie za wiela się nie staluj i do blubrania się
nie wyrywaj. A zwłaszcza zez wiarą frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty
narobisz abo i w kalafę zarobisz.

RYBY (21.02 - 20.03). Zez rozmymłania i borchania się na całki świat nic dobrego nie wyniknie. Lepiej daj se więcej luzu i zaproś famułę abo znajomą wiarę
na jaki wygib za miasto.

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.
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ul. Sielawy

45 tys. zł dla CIL Piątkowo

Osiedla znów rozkwitną pomysłami
Miejski Program Centrum Inicjatyw Lokalnych
(CIL), który zaowocował już wieloma wydarzeniami
kulturalnymi i sportowymi będzie także w tym roku
kontynuowany na obszarze Rady Osiedla Piątkowo.
Doświadczenie i profesjonalizm Stowarzyszenia Dziewczyny w Naturze oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, dotychczasowych realizatorów CIL (odpowiednio CIL
Piątkowo Wschód i CIL Piątkowo Zachód), zostały docenione w otwartym konkursie ofert, uzyskując wysoką ocenę ko-

misji konkursowych (powyżej 90 pkt na 100 pkt). Jednym z ważnych zadań CIL jest wspieranie realizacji pomysłów mieszkańców na terenie Osiedla - łączny budżet
na ten cel wynosi 45 000 zł.
Stwarza to ogromny potencjał dla samorealizacji
mieszkańców, przejęcia roli organizatora lokalnych działań, m.in. dodatkowych zajęć sportowych, festynów, pikników sąsiedzkich, spotkań ze specjalistami, rozwiązywania
lokalnych wyzwań i zaspokajania lokalnych potrzeb, bez
czekania na podjęcie tematu przez jednostki miejskie
czy spółdzielcze. Zainteresowane grupy na każdym etapie mogą liczyć na wsparcie realizatorów.
Więcej informacji można znaleźć na profilach FB: CIL
Piątkowo Wschód oraz CIL Piątkowo Zachód, a także
u koordynatorów:
- Sary Grolewskiej (Stowarzyszenie Dziewczyny
w Naturze - CIL Piątkowo Wschód): kom.: 501
803 187
e-mail: cilpiatkowowschod@gmail.com
- Arkadiusza Zacharzewskiego (Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju - CIL Piątkowo
Zachód): kom.: 727 918 596
e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl
W programie majowych przedsięwzięć CIL Piątkowo
Zachód przewidziano:
– 7.05 Warsztaty mydlarskie – tworzenie mydeł
z wydrukiem (dla dorosłych)
– 21.05 Las w szkle – warsztaty florystyczne dla
mam z dziećmi (dla dorosłych z dziećmi 4+)
– 28.05 Dzień Sąsiada - wydarzenie plenerowe.
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Chodź, pomalujmy razem

Wielobarwny świat z trzech kolorów
Od dwóch lat w klubie „Przyjaciele” odbywają się
zajęcia rysunkowe i malarskie, które prowadzi instruktorka klubu. W zajęciach biorą udział seniorki
i seniorzy, którzy nieustannie doskonalą swój warsztat i ich prace są na coraz wyższym poziomie artystycznym. Dotychczas uczestniczki i uczestnicy uczyli
się m.in: zastosowania różnych technik rysunkowych,
budowania kompozycji i kadrowania, tworzenia pod-

Elżbieta Byczko

Grażyna Glabus

malówki, mieszania
kolorów; a zagadnienia te były rozwijane poprzez ćwiczenia: martwą naturę,
pejzaż, postać. Prezentowane prace są
pokłosiem różnych
tematów ćwiczeń
wykonanych przez
kilkoro uczestników.
Na uwagę zasługuje
fakt, że różnorodne
barwy uczestnicy
uzyskują
z
mieszania jedynie
trzech kolorów farb
podst awowych:
czerwonej,
niebieskiej i żółtej.
Wszystkich zainteresowanych malarstwem zapraszamy
na zajęcia w każdą
środę o godz. 15.30.
Sylwia Czubała

Bogdan Grześkowiak

USŁUGI REMONTOWE
V
V
V
V
V
V
V
Mirosława Dudzic

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833

