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Rady Osiedli wybraneRady Osiedli wybrane

W środę, 29 czerwca na wszystkich osiedlach Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się zebrania, na 
których wybrano Rady Osiedli. Ich skład oraz fotograficz-
ne migawki z przebiegu zebrań przedstawiamy na str. 4 

Sportowe wakacje z PSMSportowe wakacje z PSM

Dla młodych miłośników aktywnego wypoczywania Po-
znańska Spółdzielnia Mieszkaniowa również w te wakacje 
przygotowała sporo  ciekawych propozycji. Wśród nich zna-
lazły się  treningi i rozgrywki piłkarskie, które odbywały się 
na boisku na os. Bolesława Śmiałego. Więcej na str. 2 
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PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

PN - PT

 

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

Wakacje z atrakcjami

Piłkarskie lato z PSM Piłkarskie lato z PSM 

Piłkarskie wakacje to propozycja adresowana dla 
dzieci i młodzieży, które letnie dni spędzają w Pozna-
niu. Mecze rozgrywano na „orliku” położonym na os. 
Bolesława Śmiałego przy Szkole Podstawowej nr 34.

biegali za piłką, ale 
także omawiali kra-
jowe rozgrywki pił-
karskie oraz oglą-
dali mecze polskich 
drużyn uczestniczą-
cych w pucharach 
europejskich. Na 
podsumowanie pił-
karskich wakacji 

wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe 

medale, a wyróżniający się 
zawodnicy piłki nożne ufun-
dowane przez PSM.

Andrzej Słabęcki 
Fot. - Andrzej Słabęcki  
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lepszego snajpera oraz rzu-
tów karnych. Uczestnicy z 
wielkim zapałem nie tylko 

Zajęcia prowadzone 
przez doświadczonego na-

uczyciela i trenera Krzysz-
tofa Rexa cieszyły się du-

żym powodzeniem 
wśród piłkarskich 
adeptów. Każdego 
dnia uczestniczyło 
w nich około 25 
chłopców marzą-
cych o karierze Ro-
berta Lewandow-
skiego. 

Na boisku od-
bywały się mecze 
piłkarskie z pełną 
obsadą sędziowską, 
turnieje o tytuł naj-
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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

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. 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

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 
profi laktyki 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)

Wakacje z CIL-em 
Harmonogram Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych 

Piątkowo Zachód - miejsca mieszkańców Piątkowa:
2 sierpnia 
●  godz 10 Duszki drzew - warsztat tworzenia tajemniczych mieszkańców 

drzew z gliny* (zajęcia dla dzieci w wieku 3 - 7; Inicjatywa dla Piątko-
wa), miejsce: Park na os. Bolesława Chrobrego im. Tadeusza Kasserna

6 sierpnia
●  godz. 10 -13 Kreatywne bezpłatne warsztaty letnie dla dzieci* partnerzy: 

Robyg, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
●  godz. 16-18 Inicjatywa dla Piątkowa* - spotkanie informacyjne 

dotyczące możliwości wsparcia realizacji pomysłów mieszkańców do 
kwoty 4 000 zł, miejsce: os. Bolesława Chrobrego 105 (bud. Szkoły 
Podstawowej Nr 17, Ognisko na fyrtlu, wejście od strony zachodniej)

●  godz. 21-24 Ciemne Łowy. Wabienie motyli, które budzą się nocą, miej-
sce: Park im. T. Kasserna

16 sierpnia
●  godz 10 Roślinne witraże z żywicy* - warsztat tworzenia ramek 

z roślinami zatopionymi w żywicy* (zajęcia dla dzieci w wieku 3 - 7), 
miejsce: Park im. T. Kasserna

20 sierpnia
●  godz. 10-13 Kawiarenka sąsiedzka dla pomysłowych i aktywnych 

mieszkańców
●  godz. 15-18 Wakacje z planszówkami - stacjonarna wypożyczalnia 

gier planszowych, miejsce: os. Bolesława Chrobrego 105 (bud. Szkoły 
Podstawowej Nr 17, Ognisko na fyrtlu, wejście od strony zachodniej)

23 sierpnia
●  godz 10 Warsztat tworzenia bomb nasiennych na łąki kwietne z dzi-

kimi roślinami* (zajęcia dla dzieci w wieku 3 - 7), miejsce: Park im. 
T. Kasserna

24 sierpnia
●  godz. 16:45 Wakacje z CILem: Centrum Szyfrów Enigma*, miejsce 

zbiórki: ul. Św. Marcin 78
*Obowiązują zgłoszenia. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów/odwołania 
wydarzeń. Kontakt: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl
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Trochę emocji, dużo nadziei

Wybrano Rady Osiedli na kadencję 2022-2026

Zainteresowanie wy-
borami do Rad Osiedli 
było zróżnicowane na po-
szczególnych osiedlach. 
Na os. Władysława Ło-
kietka zgłosiło się tylko 
tylu kandydatów, ile by-
ło miejsc w radzie, czyli 
pięciu. I wszyscy zostali 
wybrani. Na innych osie-
dlach zdobyć mandat by-
ło znacznie trudniej i ry-
walizacja była zacięta. A 
podczas prezentacji kan-
dydatów nie szczędzono 
im trudnych pytań oraz 

prowadzono ożywione 
dyskusje.

Zanim jednak do nich 
doszło, spółdzielcy musie-
li odebrać mandat upraw-
niający do udziału w gło-
sowaniu. Na osiedlach Ste-
fana Batorego i Bolesła-
wa Śmiałego z powodu du-
żej frekwencji  procedu-
ra sprawdzania w syste-
mie komputerowym spół-
dzielczych uprawnień i wy-
dawania mandatów zajęła 
nieco czasu. W końcu jed-
nak wszyscy chętni weszli 

na sale i można było rozpo-
cząć zebrania, wybrać prze-
wodniczących oraz komisje 
skrutacyjne. Samo głosowa-
nie przebiegało sprawnie, a 
karty do glosowania wrzu-
cano do przezroczystych 
urn. Teraz wybrani radni, 
obdarzeni zaufaniem przez 
spółdzielców, mogą przystą-
pić do rzetelnej pracy dla 
dobra swych osiedli oraz ca-
łej spółdzielni.

Rady Osiedli PSM 
na kadencję 2022-2026

Osiedle Stefana Batorego
1. Leszek Chełkowski
2. Aleksandra Grajzer
3. Grzegorz Hałuszko
4. Natalia Sobańska
5. Maciej Świątkowski
6. Jacek Walczak
7. Małgorzata Wołoszyńska
Osiedle 
Bolesława Chrobrego
1. Marian Gąsior
2. Paulina Grześkowiak
3. Krystian Haraburda
4. Małgorzata Kurasiak
5. Danuta Lulewicz
6. Andrzej Matuszak
7. Mirosława Musielińska-

-Klemka

Osiedle 
Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
1. Zbigniew Gruszka
2. Janusz Gorczyca
3. Krystyna Kaczmarek
4. Aleksander Kozłowski
5. Piotr Kruszewski
6. Juliusz Kubel
7. Tadeusz Młochowski
Osiedle Władysława Ło-
kietka
1. Eugeniusz Bayer
2. Czesław Koperski
3. Barbara Odroń
4. Paweł Perz
5. Ewa Porada
Osiedle 
Jana III Sobieskiego
1. Elżbieta Byczko
2. Grażyna Grzelczak
3. Adam Kubala
4. Mikołaj Małasiewicz
5. Konrad Palicki
6. Leszek Partyński
7. Piotr Szczepanowski
Osiedle 
Bolesława Śmiałego
1. Urszula Cicha
2. Lucyna Jaworska-Wojtas
3. Piotr Koper
4. Lech Kuźmiński
5. Piotr Staśkiewicz
6. Mariusz Talaśka
7. Barbara Wiśniewska

Ewa Porada, radna Rady Nadzorczej PSM, 
otwiera zebranie wyborcze na os. Władysława 
Łokietka

Kandydat do RO Jana III Sobieskiego Konrad 
Palicki jeszcze z niepokojem oczekiwał na wy-
nik głosowania – okazał się dla niego pomyślny

Głosowanie spółdzielców na os. Bolesława Śmiałego

Karty do głosowania wpadały do przezroczystej 
urny

Ożywionych dyskusji nie brakowało

Kto za - ręka z mandatem w górę
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Kwadratura dwóch kółek

Więcej ścieżek i rowerzystów

Poznański Rower Miejski led-
wo co rozkwitł a już może znik-
nąć z miejskiego krajobrazu. Wła-
dze miasta zapowiedziały bowiem, 
że nie mają zamiaru kontynuować 
programu i ogłaszać nowego prze-
targu na jego prowadzenie.

Czy rozbudowana przez kilka ostat-
nich lat sieć stacji rowerowych stanie 
się więc bezużyteczna? Wiele na to 
wskazuje, chociaż dotychczasowy ope-
rator programu prowadzi jeszcze roz-
mowy i analizuje możliwości dalszego 
jego prowadzenia. Jednak bez miej-

skiego wsparcia i przy dynamicznym 
rozwoju nowych form śródmiejskiej 
komunikacji, zwłaszcza elektrycznych 
hulajnóg czy skuterów, wydaje się to 
raczej trudne. Tym bardziej że w ostat-
nich dwóch latach, także na skutek ko-
ronawirusowych ograniczeń, notowa-
ny jest duży spadek liczby wypożyczeń 
miejskiego roweru. Przyczynia się do 
tego zapewne także zwiększenie liczby 
rowerów w rękach poznaniaków. Wolą 
oni korzystać z własnych jednośladów 
niż zdawać się na miejskie pojazdy, 
których stan techniczny bywa różny. 

Niewątpliwie funkcjonujący przez 
lata system przyczynił się do spopu-
laryzowania tego środka lokomocji. 
Poznaniacy coraz chętniej przesiada-
ją się na dwa kółka. Zachęca do te-
go systematycznie rozbudowywana 
sieć nie tyle już ścieżek rowerowych, 
ile prawdziwych arterii rowerowych 
– szerokich i asfaltowych. Zbudowa-
nymi trasami wzdłuż ul. Szymanow-
skiego, Nowonaramowickiej, obecnej 
Praw Kobiet, czy zmodernizowaną ul. 
Mieszka I jazda może być prawdziwą 
przyjemnością. Może, bo niektórzy 
ich użytkownicy rozwijają nadmier-
ne prędkości i doprowadzają do nie-

bezpiecznych sytuacji. Warto więc na 
tych rowerowych autostradach zacho-
wać ostrożność i pamiętać, że rowerzy-
stów a także „hulajnogowiczów” jest 
w Poznaniu coraz więcej i na trasach 
dla nich, podobnie jak na ulicach, by-
wa coraz tłoczniej a w związku z tym 
i trochę niebezpieczniej. Może w nie-
których miejscach należałoby już po-
myśleć, wzorem ulicznych  blokad dla 
aut, o zamontowaniu także na ścież-
kach rowerowych specjalnych szykan 
zmuszających rozpędzonych kolarzy 
do ograniczenia prędkości? 

Na korcie i matach

Wakacje nie tylko z rakietą

Wśród wielu propozycji PSM na 
ciekawe spędzenie letnich dni zna-
lazły się również „Tenisowe Wa-
kacje”. Zajęcia odbywały się na 
boisku przy kortach tenisowych 
na os. Jana III Sobieskiego.

Prowadzone były w formie szkół-
ki tenisowej i służyły przede wszyst-
kim pokazaniu jak atrakcyjny jest te-
nis ziemny. W ramach zajęć odbywa-
ły się mini turnieje i gry pokazowe. 

Na korcie nie brakowało emocji oraz 
dobrej zabawy. 

Ciekawą ofertę w ramach tegorocz-
nego „Lata z PSM” przygotował tak-
że Klub Sportowy „Sobieski Poznań”. 
Udostępnił on siłownię oraz sale do 
gier zespołowych i z matami zapaśni-
czymi. Młodzi miłośnicy sportu grali 
w koszykówkę i piłkę nożną oraz tre-
nowali na klubowej siłowni  i na praw-
dziwej macie zapaśniczej. Szczególną 

atrakcją było spotkanie z brązowym 
medalistą olimpijskim z Tokio Tade-
uszem Michalikiem, który poprowa-
dził z nimi zajęcia. Uczestnicy odwie-
dzili także Termy Maltańskie i Sta-
cję Grawitację oraz odbyli wyprawę 
na tereny rezerwatu meteorytowego 
w Morasku.

Andrzej Słabęcki 
Fot. - Andrzej Słabęcki 
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Słoneczne łowienie na Radzynach  

Zmagania z rybami i wiatrem
Kolejne,  czwarte już spławiko-

wo-gruntowe zawody wędkarskie, 
których punktacja zaliczana będzie 
do klasyfikacji o tytuł „Wędkarza 
Roku” rozegrano na Zalewie Ra-
dzyny Duże. W szranki stanęło 36 
wędkarzy, w tym jedna kobieta. 

Majowa pogoda wreszcie dopisała, 
było ciepło i słonecznie, tylko trochę 
wiało. Najlepszym to nie przeszkadza-
ło i połowili bardzo dobrze. Co praw-
da nie były to jakieś wielkie okazy, 
ale liczne płotki, leszcze i krąpiki też 
potrafią zrobić wagę. Po zawodach 
okazało się, że były też spotkania z 

większą rybą. Jednak zniknęły one w 
wodzie, zrywając nawet żyłkę i skoń-
czyło się na opowieściach. Największą 
rybą zawodów mógł się więc pochwa-
lić Kazimierz Kuligowski, który wycią-
gnął leszcza o wadze 0,56 kg. Nato-
miast najlepsi w sektorach okazali się: 
Roman Wencka, Ryszard Styperek i 
Sławek Korcz. Spotkanie nad wodą za-
kończyło się wręczeniem zwycięzcom 
okolicznościowych pucharów, a wśród 
wszystkich uczestników zawodów roz-
losowano upominki wędkarskie.

Tekst – Zbigniew Jędrys
Fot.– Marcin Ruciński

Z Piątkowa po europejskie tytuły

Sukcesy na matach i na dojo
Wielki suk-

ces na swojej 
drodze zapa-
śniczej zanoto-
wał Sebastian 
Warchoł, zapa-
śnik KS „So-
bieski Poznań”. 
Na rozegra-
nych w Buka-
reszcie mistrzo-
stwach Europy 
w kat. 92 kg 
wywalczył dru-
gie miejsce.  W 
drodze do finału 
pokonał kilku 
utytułowanych 

zawodników jednak w finale musiał uznać wyższość za-
wodnika gospodarzy Gabriela Eduardo. Srebrny medal to 
największy sukces naszego zawodnika i jego trenera An-
toniego Obryckiego. 

TURNIEJ  ADEPTÓW
Tradycyjnie na koniec roku szkolnego dla najmłodszych 

zapaśników trenujących w Klubie Sportowym „Sobieski Po-
znań” zorganizowano prawdziwy turniej zapaśniczy.  Na 

matach w szranki stanęło 25 zawodników grupy począt-
kującej. Każdy z młodych adeptów zapasów pokazał cha-

rakter i ducha walki. Nie brakowało zaciętej rywalizacji i 
emocji. Patronat nad zawodami objęła PSM, która ufun-
dowała pamiątkowe medale i dyplomy. 

NA DOJO

Udanie zakończył się wyjazd do Gorzowa Wlkp. 
na zawody międzywojewódzkie młodziczek trenujących su-
mo w KS „Sobieski Poznań”. Dziewczyny z Piątkowa oka-
zały się bezkonkurencyjne i na dojo w Gorzowie i zajęły 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Jest to kolej-
ny sukces zawodniczek trenera Andrzeja Erberta.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Maciej Kula, A. Słabęcki 
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KALENDARIUM PSM 

11 sierpnia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

Rady Nadzorczej

16 sierpnia - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

25 sierpnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

 Z prac Rady Nadzorczej PSM

Powstaje regulamin pracy klubów
Przyjęciem analizy ekono-

micznej za okres od stycznia do 
kwietnia tego roku rozpoczęto 
czerwcowe (23. 6.) posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wy-
niki finansowe Spółdzielni są 
dobre. Przedmiotem analizy by-
ły także sprawy zadłużeń miesz-
kańców. Członkowie Rady zwra-
cali uwagę, by stanowczo, po-
przez monitowanie, reagować 
już przy 2-, 3-miesięcznych za-
dłużeniach, bo te dobrze roku-
ją na spłatę.

Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Mieszkaniowych dokonał lustracji 
PSM. Do protokołu z niej Zarząd 
PSM i przewodnicząca Rady Nadzor-
czej wysłali uwagi z prośbą o uzu-
pełnienie. 

Zarząd PSM poinformował o swo-
ich pracach pomiędzy posiedzenia-
mi RN. Omówił m.in. działania ma-
jące na celu sfinansowanie umowy 
na modernizację kortów tenisowych. 
Przekazał też informację nt. kosztów 
monitoringu wizyjnego osiedli oraz 
współpracy z firmą Cerber.

Komisja Społeczno-Samorządo-
wa opracowała projekt regulami-
nu jednostek kulturalno-sportowych 

podległych PSM. Rada pozytywnie 
przyjęła tę propozycję. Dla dopra-
cowania niektórych szczegółów po-
stanowiła jednak zwrócić regulamin 
do komisji.

Członkowie Rady omówili plany 
finansowe działalności społeczno-
-wychowawczej poszczególnych osie-
dli. Zatwierdzili też treść odpowiedzi 
na pismo mieszkanki osiedla Bole-
sława Chrobrego, która skarżyła się 
na hałas dobiegający z sąsiedniego 
mieszkania.

Na koniec ustalono terminarz po-
siedzeń Rady Nadzorczej i jej komisji 
w okresie wakacyjnym. (big)

„Wakacje z blokami”

Przyjaciele są wszędzie

Klub osiedlowy Przyjaciele z 
osiedla Bolesława Chrobrego w lip-
cu zorganizował około 30 wydarzeń 
dla seniorek i seniorów, dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Równie ciekawie 
będzie w klubie w sierpniu. 

Instruktorka klubu przygotowała 
program dodatkowych wakacyjnych 
działań kulturalnych wchodząc we 
współpracę z różnymi organizacjami 
na osiedlu. Tak powstał afisz „Waka-
cje z blokami”, który pojawił się na 
300 klatkach bloków. Na sierpień pla-
nowana jest kolejna odsłona projektu.

W lipcu odbyły się: impreza dla se-
niorów „Początek lata”, spektakl Kami-
shibai dla dzieci „Szewczyk dratewka”, 
Dzień Pyry, spacer ziołowy po osiedlu 
z etnobotaniczką Sarą Grolewską, Fe-
styn osiedlowy, integracyjne warsztaty 
zielarskie dla seniorów z osiedli Bato-
rego i Chrobrego. 30 seniorów udało 

się także na spacer po Sołaczu z prze-
wodnikiem – hobbystą, który w trakcie 
przechadzki prezentował cenne albumy 
ze starymi pocztówkami.

W drugiej połowie lipca odbył 
się z kolei rejs po Warcie, w którym 
wzięło udział 38 osób. W trakcie 
wycieczki akompaniował nam na 
gitarze klubowicz – Mirek. Rozśpie-
wany statek dobrnął do brzegu po 2 
godzinach.

W trybie ciągłym odbywają się za-
jęcia z malarstwa i rysunku, języka 
polskiego dla osób z Ukrainy i zaję-
cia ruchowe. Na sierpień klub planu-

je wycieczkę nad wodę i do lasu, gril-
la na skwerze i potańcówkę sąsiedzką.

Sylwia Czubała
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
e-mail: info@ psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl

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
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 
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 - 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, 
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
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
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Bezpieczniej, przyjemniej i wygodniej

Koronawirusowe ograni-
czenia  przeminęły i wraz z 
wiosennym słońcem  znów 
rojno i gwarno zrobiło się na 
osiedlowych skwerach  oraz 
kolorowych placach zabaw. 
Wiosną przeprowadzono na 
nich kompleksowe przeglą-
dy, dokonywane są niezbęd-
ne naprawy a także wymie-
niono piasek. Do piaskow-
nic uwielbianych przez dzieci  
trafiło 12 ton atestowanego 
piasku, spełniającego wszel-
kie wymogi sanitarne.

- Wiosną i latem kwestie 
zieleni budzą szczególne zainte-
resowanie mieszkańców, choć-
by  koszenie trawników. Jed-
ni domagają się koszenia, inni 
są temu zdecydowanie przeciw-

ni. Systematycznie pielęgnuje-
my rabaty a także dokonuje-
my nowych nasadzeń, krzewów 
i drzew – mówi Hanna Her-
manowska, kierownik Admini-
stracji os. Władysława  Jagiełły 
i Zygmunta Starego.

 Budynki nie należą do naj-
młodszych na obu osiedlach, 
upływ czasu daje się we znaki 
w związku z tym  konieczne jest 
przeprowadzanie wielu napraw 
i remontów. Ubiegłoroczny plan 
remontów na obu osiedlach wy-
konany został w pełni. Obejmo-
wał on między innymi moder-
nizacje instalacji sanitarnych 
i elektrycznych, remonty i na-
prawy dachów, malowanie  kla-
tek schodowych z jednoczesną  
wymianą  drzwi i okien.

Wiele z prac remontowych 
kontynuowanych jest także w 
tym roku między innymi na 

osiedlu Zygmunta Starego nr 
6 zostanie wymienione pokry-
cie dachu. Wykonana została 
gruntowna renowacja północ-
nych elewacji budynku nr 13 
na os. Zygmunta Starego, która 
była mocno zabrudzona przez 
glony. Ściany zostały oczysz-
czone, poddane konserwacji i 
pomalowane. 

W wielu  budynkach wyko-
nano  instalację przeciwpożaro-
wą wraz z wyłącznikiem przeiw-
pożarowym a także moderniza-
cję rozdzielni elektrycznych, co 
zwiększa bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe. Dla ogranicze-
nia  zużycia energii elektrycz-
nej wymieniono oświetlenie kla-

tek schodowych oraz  piwnic. 
Tradycyjne żarówki zastępowa-
ne są lampami ledowymi z czuj-

nikami ruchu. Wkrótce to one 
będą świecić już we wszystkich 
budynkach na obu osiedlach. 
Program ich wymiany dobiega 
bowiem końca.

Natomiast rozpoczyna się 
wynikająca z przepisów o legali-
zacji urządzeń pomiarowych ak-
cja wymiany wodomierzy. Obej-
mie ona niemal wszystkie bu-
dynki na obu osiedlach. Do wizyt 
monterów instalujących nowe 
urządzenia zdecydowana więk-
szość mieszkańców podchodzi 
ze zrozumieniem. 

Dzięki temu sprawnie mo-
gły zostać przeprowadzone w 
mieszkaniach  coroczne  prze-
glądy urządzeń gazowych. A to 

Piątkowski maluch bojowy
W centrum Piątkowa, na poboczu ul. Jaroczyńskiego, nieda-

leko wjazdu pomiędzy bloki os. Władysława Jagiełły, od pewnego 
czasu „straszy” dziwny pojazd militarny. Swojski „maluch” wypo-
sażony w karabin zamontowany na dachu i przyozdobiony w woj-
skowy kamuflaż wzbudza duże zainteresowanie. Zwłaszcza w obec-
nym czasie, gdy tuż za wschodnimi granicami naszego kraju trwa 
w najlepsze prawdziwa wojna. Piątkowski maluch bojowy, stanowią-
cy niezwykłą reklamę pobliskiego sklepu na szczęście skłania ra-
czej do uśmiechu nad ludzką pomysłowością oraz  nieograniczony-
mi możliwościami niegdysiejszego osiągnięcia polskiej motoryzacji. 

właśnie od ich należytego funk-
cjonowania zależy  bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

Wszystkim mieszkańcom za-
leży aby,  na osiedlach miesz-
kało się coraz przyjemniej. 

Zapewnić to może wspólne dba-
nie o utrzymanie w należytym 
stanie alejek, trawników  a także  
systematyczne przeprowadzanie 
remontów budynków przez admi-
nistrację osiedla. (i)

Skwer z obeliskiem poświęconym patronowi osiedla przypomina o przypadającej w 
lipcu kolejnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem

Wśród osiedlowej zieleni przyrządy do rozwijania kultury fizycznej 

Kolorowe place zabaw już z atestowanym piaskiem

Dach budynku nr 6 na os. Zygmunta Starego będzie remontowany Odnowiona północna elewacja bloku nr 13 na os. Zygmunta Starego 
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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

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 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

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

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 Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Włady-
sława Łokietka 6c, tel. 603 404 071

Instruktor Małgorzata Pilch; 
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19

oraz czwartki 14-17

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

Na koncercie i nad morzem 

W „Złotym Liściu” 

Barwne kwiaty i „Elvis”
Na klubowych zajęciach seniorzy z osiedla Włady-

sława Łokietka sięgnęli po suszone kwiaty i po raz 
kolejny mogli przekonać się o tym, że ususzone ro-
śliny wcale nie muszą być szarobure.

Do dyspozycji były między innymi: błękitna i fioletowa 
lawenda, różnokolorowy zatrwian oraz delikatna gipsówka. 
Okazuje się, że bukiecik kwiatów, kawałek wstążki, dru-
cik i baza wystarczą by powstały prawdziwe cuda–wian-
ki. Wykonane prace tworzą teraz piękną i niepowtarzalną 
dekorację jednej z klubowych ścian.

Od czasu do czasu w klubie odbywają się zajęcia plene-
rowe. Wspólne spacery i wycieczki do poznańskich parków 
oraz ogrodów to, oprócz aktywności fizycznej, czas integra-

cji. Korzystając z letniej pogody grupa seniorek wybrała 
się na wycieczkę na Cytadelę. Urokliwe Rosarium i bujna 
roślinność napawały spokojem. Spacer zakończył się roz-
mowami przy kawie i herbacie.

Jeszcze tego lata planowana jest kolejna wycieczka do 
Parku Cytadela, w końcu teraz to tylko kilka przystanków 
tramwajowych od klubu.

Pod koniec czerwca klubowicze byli na seansie w ki-
nie. Biograficzny film „Elvis” i kreacja aktorska odtwór-
cy głównej roli przykuwały uwagę wszystkich przez ponad 
2,5 godziny.

Małgosia Pilch

Lipiec klubowiczów z „Korony” na 
osiedlu Bolesława Śmiałego upłynął 
wakacyjnie. 2 lipca na zapleczu pawi-
lonu 104 odbył się koncert najwięk-
szych hitów wszechczasów.

A już 5 lipca grupa seniorów spę-
dziła jeden dzień w Skorzęcinie. Nato-
miast od 13 do 24 lipca grupa klubo-
wiczów wyjechała na wczasy do Rewa-
la. Następny turnus w Rewalu zapla-
nowany jest od 7 sierpnia. Wszystkie 
wyjazdy finansowane są przez uczest-
ników z własnych środków. (jol)
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Wrastanie w Piątkowo

Bawarskie i morawskie korzenie 
Pewnego wiosennego dnia po-

jechaliśmy rodzinnie na spacer na 
Górę Moraską. Była to jakby po-
dróż w czasie, jako że chcieliśmy 
sprawdzić, co i jak się tam zmieni-
ło, a przede wszystkim czy tamtej-
sza dąbrowa szumi na wietrze tak 
samo poetycko, jak wtedy, gdy po-
nad trzydzieści lat temu chodzili-
śmy tam na spacery z naszymi ma-
łymi wtedy chłopcami. Chcieliśmy 
także sprawdzić jak wygląda Zimny 
Staw i początek Różanego Potoku, 
wzdłuż których chodziliśmy do re-
zerwatu Meteoryt Morasko, do me-
teorytowych kraterów, tej najwięk-
szej atrakcji turystycznej okolicy i 
jedynej takiej w Europie. 

Kiedy przed laty odwiedzaliśmy te 
szczególne miejsca, była to wyprawa na 
obszar prawie dzikiej przyrody, leżącej 
na samym skraju miasta. Dość rzadko 
też zdarzało się spotykać tam innych cie-
kawskich, chcących zwiedzać ten pięk-
ny teren. Teraz są tam oznaczone ścież-
ki spacerowe a także tablice informa-
cyjne, opisujące osobliwości tej okolicy. 
Na utrzymanych w dobrym stanie ścież-
kach spotkaliśmy wielu spacerowiczów. 

Obecny rok jest suchy, nawet bar-
dzo suchy. Dlatego też zastanawiałem 
się, jak wygląda Zimny Staw, czy i jak 
bardzo się zmniejszył. Podobnie – czy 
jeszcze istnieje niżej leżący, rybny staw, 
utworzony przy pomocy solidnej betono-
wej grobli, prawdopodobnie przez gospo-
darza zagrody, której pozostałości fun-
damentów przy tym dawnym stawie by-
ły wtedy wyraźnie widoczne. I tu czeka-
ło na mnie znaczne zaskoczenie: Zim-
ny Staw prawie wyschnął, a leżący niżej 
staw rybny po prostu zniknął z krajo-
brazu, zachowała się tylko jego mocna, 
betonowa grobla. A jeszcze większym 
zaskoczeniem było to, że po fundamen-
tach tamtej zagrody nie zostało żadne-
go śladu. Czy ten kamienny i betonowy 
gruz mógł pójść do fundamentów które-
goś z wybudowanych po sąsiedzku do-
mów i w ten sposób dostać nowe życie? 

I teraz można byłoby postawić 
pytanie, kim był tamten gospodarz, któ-
ry chyba jeszcze przed pierwszą wojną 
światową, tyle pracy i trudu włożył w to, 
aby stworzyć tam swój świat, dla siebie 
i swojej rodziny. Czy był to mieszkaniec 
Moraska czy Piątkowa – Schoenherrn-
hausen, czy też Suchego Lasu? Jeszcze 
inaczej mówiąc, spytać można, czy ten 
człowiek był wielkopolskim Czechem z 
Moraska, niemieckim osadnikiem któ-
ry przyszedł do Piątkowa - Schoenher-
rnhausen czy może Bambrem, bo i to 
nie jest wykluczone. Wszak w tej okoli-
cy, na północ od miasta, także zachowa-
ły się charakterystyczne kapliczki, budo-
wane przez pobożnych katolików, którzy 

tu przyszli z okolic Bambergu w dale-
kiej Frankonii, wchodzącej w skład nie-
mieckiego kraju związkowego Bawaria.

Pełną historię tych Wielkopolan, 
których korzenie tkwią w północnej 
części Bawarii, nad pięknie meandrują-
cą wśród pokrytych winnicami wzgórz 
rzeką Men, poznaliśmy dzięki wielkiej, 
pionierskiej pracy prof. Marii Para-
dowskiej, która kierowała Instytutem 
Archeologii i Etnologii PAN Oddział 
w Poznaniu. Dzięki jej badaniom wie-
my, że w wyniku porozumienia katolic-
kich hierarchów kościelnych Poznania 
i frankońskiego Bambergu, do pustych 
wsi Wielkopolski przybywali stamtąd, 
w wieku osiemnastym, katoliccy osad-
nicy. Odległość Poznań – Bamberg to 
w linii prostej prawie pięćset kilome-
trów i tę odległość przyszli mieszkań-
cy podpoznańskich miejscowości Lu-

boń,  Dębiec, Bonin, Jeżyce i Winiary 
a także Górczyn pokonywali pieszo, nie-
rzadko kierując psimi zaprzęgami, cią-
gnącymi skromny bagaż tych wędrow-
ców. Warto też dodać, że choć przez 
lata stroje bamberek przechowywane 
były w kościele na Jeżycach, to chyba 
najbardziej znaną pamiątką bamberską 
jest górujący nad okolicą kościół pod 
wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej na 
Łazarzu. Ziemię pod ten kościół poda-
rował bamberski sołtys Górczyna, któ-
rego potomkowie do dziś żyją w Po-
znaniu i których spotkać można także 
na Piątkowie. To historia wciąż żywa, 
którą utrwala Muzeum Bambrów Po-
znańskich, poświęcone kulturze i histo-
rii tych ludzi, zlokalizowane przy ul. 
Mostowej na Grobli, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Muzeum Etnograficznego.

Do Wielkopolski przybywali ludzie 
z bliska i z daleka. Do wielkopolskiej 
Wschowy w wieku siedemnastym i 
osiemnastym przybywali Czesi w takiej 
liczbie, że uczynili z niej wtedy drugie 
co do wielkości miasto Wielkopolski. 
Czesi, a dokładniej mówiąc Bracia Cze-
scy przybywali do Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, czyli do przedrozbiorowej 
Polski, szukając spokojniejszego miej-
sca niż objęte wojną religijną Czechy i 
Morawy. Jedną z pamiątek po tej mi-
gracji jest ulica Braci Czeskich w Sza-
motułach. Jeszcze inną taką pamiątką 

jest podpoznańska wieś Morasko, któ-
rej pierwotna nazwa to Morawsko, jako 
że zasiedlili ją przybysze z Moraw, bę-
dących częścią Czech. Kiedyś w samym 
Poznaniu, na Wzgórzu Świętego Wojcie-
cha stał drewniany dom modlitwy tych-
że Braci. Jednak ten dom boży został 
przez innych poznańskich chrześcijan 
spalony, co powodem do dumy dla nas 
raczej być nie może. 

Wspomnieć można także inną pa-
miątkę po tamtych czasach i migracjach 
z terenu Czech, jaką były do niedawna 
dwie wioski niedaleko Zbąszynia - Cze-
skie Stare i Czeskie Nowe. Tej pamiąt-
ki dziś na mapach już się nie znajdzie, 
teraz są to Stefanowice. A z tamtej oko-
licy pochodzą przodkowie znakomitego 
poznańskiego muzyka, twórcy zespołu 
Arka Noego, prawdziwego Wielkopola-
nina, którym jest Robert „Litza” Frie-
drich. Ten bardzo aktywny człowiek mu-
zyki także wrasta w Poznań, mieszkając 
jednak w innej części naszego miasta. 
Jak wielu najprawdziwszych Wielkopo-
lan, także ma wcale nie polskie nazwi-
sko, choć też i nie czeskie. Już chyba 
tylko dla żartu można spytać, czy pol-
skim nazwiskiem jest na przykład na-
zwisko Mekliński, skoro wywodzi się od 
nazwiska szkockiego,  katolickiego kup-
ca o nazwisku Mac Linch, który wybrał 
przed kilku wiekami Poznań, jako miej-
sce dla siebie i swojej rodziny.

  A co o tym wszystkim sądzi na-
sza całkiem młoda przyszłość narodu?  
Od mojego dziesięcioletniego wnuka do-
wiedziałem się, że podczas zaborów w 
Wielkopolsce, ludzie mówiący po pol-
sku byli prześladowani. Skąd on o tym 
wie? Przecież lekturę autorstwa Henry-
ka Sienkiewicza pod tytułem „Bartek 
Zwycięzca” będzie czytał później, w star-
szej klasie. I wtedy dowie się, jak trud-
no było w tamtym czasie żyć w Wiel-
kopolsce, gdy znało się tylko język pol-
ski i czuło się Polakiem. Ale skoro te-
mat został podniesiony, musiałem mło-
demu wyjaśniać, że w wielkopolskiej 
szkole, do której chodził jeszcze przed 
pierwszą wojną światową jego pradzia-
dek, wszyscy musieli uczyć się i mówić 
po niemiecku. Przecież wtedy Wielko-
polska była częścią państwa pruskie-
go a w tym państwie mówiono właśnie 
w języku niemieckim. Dodać warto, że 
w szkołach tamtego czasu, nie tylko w 
Niemczech, nauczyciel karał uczniów, za 
nieposłuszeństwo a także za słabe wyni-
ki w nauce, biciem trzciną „po łapach” 
lub skórzanym pasem „po tyłku”. I ta-
ka „motywacja” do nauki funkcjonowa-
ła latami, także w polskich szkołach i 
to nawet wcale nie tak bardzo dawno, 
niestety. Ależ to były czasy i zwyczaje, 
dziś prawie nie do wiary!

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 

Straszenie wypoczywaniem
Mamy najprawdziwsze wojny i kry-

zysy, a mimo to, choć to trochę dziwne 
i niezrozumiałe, ludzie lubią być jeszcze 
straszeni. Dlatego na okrągło kręcone 
są i puszczane w telewizji kolejne co-
raz straszniejsze horrory a media nie-
ustannie donoszą o nadciągających z 
kosmosu meteorytach i kometach, któ-
re tuż tuż, jakieś półtora miliona ki-
lometrów albo więcej, przemkną obok 
naszej planety i cudem w nią nie ude-
rzą. Po takiej dawce emocji zaserwowa-
nej nam z ekranu czy z łamów gazety 
możemy z ulgą odetchnąć i oddać się 
letniemu, błogiemu nastrojowi.

H H H
Jednak nie całkiem. Bywają też oba-

wy i zagrożenia oraz zdarzenia dziwne 
aż straszne, znacznie bliższe naszemu 
ciału i duszy, wobec których znacznie 
trudniej przechodzić obojętnie. Rozpo-
częcie tegorocznego sezonu letniego wy-
padło w Poznaniu pod tym względem 
szczególnie okazale. Poznański poseł, 
znany do tej pory raczej z biegania z 
reklamówkami po granicy, teraz wje-
chał na czołówki krajowych mediów nie-
oświetlonym rowerem i w stanie wska-
zującym. Tym razem wyjątkowo nie 
zależało mu na rozgłosie i popularno-
ści, więc przed interweniującymi funk-
cjonariuszami zasłaniał się poselskim 
immunitetem.  Niewiele to pomogło, a 
nawet zaszkodziło. Zwłaszcza że pan 
poseł w sejmie bardzo angażował się 

w działania na rzecz bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym.  Zdecydowanie pan 
poseł powinien pozostać przy bieganiu 
po nadgranicznej łące. Wychodziło mu 
to znacznie lepiej niż jazda na rowe-
rze. W każdym razie śmieszniej.

H H H
Urzędy oraz zatrudnieni w nich 

urzędnicy na ogół są sobie niechęt-
ni i przerzucają się wzajemnie odpo-
wiedzialnością za to, że w Poznaniu 
jest jak jest, a nie tak jak być powin-
no. Jednak zdarzają się też przypadki 
dobrej międzyurzędniczej współpracy. 
Marszałkowscy urzędnicy od kultury 
postanowili wesprzeć kolegę z poznań-
skiego magistratu i przyznali mu sty-
pendium na badania nad przejawami 
życia muzycznego w regionie. Niestety, 
wzajemne poczynania urzędników nie 
znalazły zrozumienia u zwykłych wyrob-
ników kultury, dla których stypendia 
twórcze bywają podstawą egzystencji 
twórczej i obdarowany dygnitarz mu-
siał obejść się smakiem. Nie dowiemy 
się więc jak to z tym życiem muzycz-
nym w Wielkopolsce było. Po raz ko-
lejny dowiedzieliśmy się jednak jak to 
z tymi urzędami jest.

H H H
Poprzedniego lata straszył nas co-

vid, w tym roku jeszcze groźniejsza od 
tego paskudnego koronawirusa okazu-
je się inflacja. Tym bardziej że na nią 
jeszcze żadnej szczepionki nie wynale-

ziono. Jedyną osłodą w zmaganiach z 
tymi kolejnymi dopustami bożymi spa-
dającymi na nas ostatnimi laty niczym 
plagi egipskie jest podjęta ni z tego ni 
z owego ogólnonarodowa dyskusja nad 
czterodniowym tygodniem pracy. Skoro 
dotychczasowe harowanie przez obywa-
teli po pięć a nawet sześć dni w tygo-
dniu do niczego dobrego nas nie do-
prowadziło, jedynie sprowadziło kryzy-
sy, deflacje, inflacje oraz inne chorób-
ska, to całkiem zasadne wydaje się pój-
ście w drugą stronę, czyli zdecydowa-
ne skracanie czasu pracy. Zyskają lu-
dzie, którzy nie będą musieli zasuwać 
co dzień do roboty, zyska środowisko, 
które wreszcie będzie mogło odetchnąć 
od zatruwających je wyziewów nieustan-
nie pracujących fabryk. A przede wszyst-
kim zyska rząd, który będzie mniej do-
płacał do kolejnych tworzonych miejsc 
pracy. Leżąc w słońcu i delektując się 
wakacyjnymi atrakcjami można się tyl-
ko zastanawiać dlaczego odkrywcy tego 
prostego rozwiązania wykazują się ta-
kim minimalizmem. Dlaczego nie wpro-
wadzić od razu trzydniowego, a nawet 
dwudniowego tygodnia pracy, przecież 
wtedy korzyści dla zapracowanych oby-
wateli oraz oszczędności dla zmagają-
cego się z niewypłacalnością rządu by-
łyby jeszcze większe. No, to do roboty 
dwa, a może cztery razy w tygodniu!

WIST

  

Wokół Piątkowa

Szczury Tobruku
W Poznaniu ulica Obrońców To-

bruku jest równoległa do Zdobywców 
Monte Cassino, boczna od Lechickiej. 
Upamiętnia wydarzenia, które pozor-
nie z Polską niewiele mają wspólne-
go, ale są świadectwem zawiłych losów 
polskich żołnierzy w latach II wojny 
światowej.

Libia była ważną komunikacyjnie i 
z racji położenia kolonią włoską. Był to 
rejon konfrontacji angielsko-włoskiej, 
później także niemieckiej, na drodze 
do Egiptu i Aleksandrii.

Rozpoczęli Włosi, we wrześniu 
1940 roku. Brytyjczycy w odpowiedzi 
podjęli kontrofensywę, dokonując po-
gromu wojsk włoskich, odrzucając je 
na odległość 800 kilometrów od grani-
cy Egiptu i w styczniu 1941 roku zdo-
byli twierdzę Tobruk.

Już w marcu Włosi, wsparci przy-
słanym z Niemiec Korpusem Afrykań-
skim dowodzonym przez generała Er-
wina Rommla, rozpoczęli wielką, sku-
teczną ofensywę. Był to początek epo-
pei obrony Tobruku przez Brytyjczy-

ków i Australijczyków, do których w 
drugiej połowie sierpnia 1941 roku 
dołączyła polska Samodzielna Bryga-
da Strzelców Karpackich, dowodzona 
przez generała Stanisława Kopańskie-
go, złożona z żołnierzy Armii Polskiej 
w ZSRR. Załogę twierdzy powszechnie 
nazwano „Szczurami Tobruku”. Prze-
ciwnikami były trzy dywizje włoskie i 
niemiecka 15 dywizja pancerna. Cało-
ścią sił dowodził E. Rommel. Walka 
toczyła się na lądzie, w powietrzu i na 
morzu, przy ciągłych trudnościach z 
zaopatrzeniem i typowymi w walkach 
na pustyni brakiem wody i żywności. 
Ostatecznie oblężenie Tobruku zostało 
zniesione w grudniu 1941 roku, a wal-
ka o tę afrykańską twierdzę zajmuje hi-
storyków wojskowości do dziś. Jest to 
epopeja wyjątkowa miejscem akcji i za-
angażowaniem żołnierzy obydwu stron.

Oddziały polskie, jak wspomniano, 
dołączyły do walk o twierdzę 19-20 
sierpnia, wspólnie z czechosłowackim 
11 batalionem piechoty. Samodzielna 
Brygada Strzelców Karpackich utrzy-

mała najtrudniejszy, 20-kilometrowy 
odcinek linii obrony. „Rekord pozo-
stawania na wyłomie osiągnięty przez 
Australijczyków wynosił 4 tygodnie, a 
Polacy wytrzymać mogliby o tydzień 
dłużej” – twierdził gen. Stanisław Ko-
pański. Brygada Karpacka broniła te-
go najgorszego odcinka frontu przez 
10 tygodni. Z czasem brygada S. Ko-
pańskiego, jako 3 Dywizja Strzelców 
Karpackich, weszła w skład 2 Korpu-
su Polskiego. 

Walki o Tobruk zostały upamięt-
nione na jednej z tablic wokół Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Nie zaszkodzi dodać, że w walkach 
o Tobruk i na północy Afryki po stro-
nie niemieckiej uczestniczyli też zmu-
szeni do służby w Wehrmachcie Pola-
cy. Nie unikali marszu do niewoli, a 
z czasem stali się kontyngentem uzu-
pełniającym Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie, zwłaszcza 2 Korpus Pol-
ski dowodzony przez gen. Władysła-
wa Andersa.

Marek Rezler
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Poetka i aktywna 
uczestniczka Klubu Li-
terackiego „Dąbrówka” 
Maria Ciążela jest miesz-
kanką Piątkowa od po-
nad 30 lat. Absolwentka 
Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu  - Ekonomiki Tu-
rystyki ciągle jest w drodze; 
nieustannie ciekawa świata i 
ludzi. Za najwspanialszą  po-
dróż życia uważa jednak  po-
dróż w głąb siebie. Wędrów-
ka ta dostarcza jej niesamo-
witych przeżyć. Poszukiwa-
nie swojego autentycznego 
ja, swojej duszy,  szperanie 
w zakamarkach podświado-
mości, odczuwanie każdej 
cząstki siebie sprawia, że ży-
cie nabiera innego wymiaru.

W tym wymiarze mie-
ści się również Słowo: mno-
żone, dzielone, dodawane, 
odejmowane.  Aż powsta-
nie wiersz;  „mój wiersz ‘’.
zapisuję siebie
po kawałku

po literze
po słowie

na obraz i podobieństwo 

zmieniam kształty
mylę kolejność 
ścieram do krwi

tworzę wzór

Z Klubem Literackim 
„Dąbrówka ‘’związana jest 
od ponad 15 lat. To wtedy 
powstały pierwsze utwory. 
Tam doskonaliła też swój 
warsztat poetycki korzysta-
jąc z cennych uwag Jerzego 
Grupińskiego. Debiutowała 
w „Protokole Kulturalnym” 
w 2006 roku. Potem przy-
szła kolej na następne pu-
blikacje i konkursy. 

„kuchennym schodami do 
nieba idę
niespiesznie
po-woli‘’

I tak też powstają wier-
sze: niespiesznie, powoli. 
Poetycką sylwetkę M. Cią-
żeli oraz jej wiersze przed-
stawił:

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka” 

od-nowa

odrywam przeszłe dni

jak warstwy starej farby
przylgnęły mocno
odsuwam myśli
tarasują przejście
otwieram i zamykam drzwi
nie zatrzymuję chwili
dotyk nie pozostawia śladów
mówię dzień dobry 
 i do widzenia
 z uśmiechem tego który wie
odchodzę za-
istnieć

 ***
jestem prosta
załamania 
nadały mi nowy kształt
jestem prosta
bez kątów 
na wspomnienia
prosta  prostopadła
do poziomu życia
słońce w zenicie

los na loterii

wygrałam nowe imię
mogę się uśmiechać 
od ucha do ucha
bez zmartwień na zapas 
skakać na jednej nodze
gdy drugą uwiera codzien-
ność
śpiewać jak anielskie chóry
wszystkimi głosami naraz

wygrałam nowe imię
białą kredą na kamieniu
zapisuję 
szczęśliwy los

Maria Ciążela

  

Poetyckie wędrowanie

W głąb duszy i słów

 ZSK na Chrobrego?

Szkolny kampus czy moloch

Lato z Estradą

Podróże 
po kulturze
Estrada Poznańska 

również tego lata zago-
ściła na Piątkowie. Celem 
projektu „Lato z Estradą” 
jest zwiększenie dostępno-
ści kulturalnej dla miesz-
kańców, poprzez organiza-
cję atrakcyjnych wydarzeń 
kulturalnych. Tegoroczna, 
VI edycja odbywa się pod 
hasłem „Podróże po kul-
turze: kierunek północ”.
Miejscem spotkań z artystami 
jest scena w parku na os. Bo-
lesława Chrobrego. W sierp-
niu odbędą się tam:
4.08 g. 17 – spektakl te-
atralny „Słowik” w wykona-
niu Teatru Formalina (Aka-
demia Sztuki Teatralnej z 
Wrocławia

11.08 g. 17 –  spektakl te-
atralny  „Wikingowie z ulicy 
Północnej” 

11.08 g. 21 – kino plenero-
we „Na rauszu”

18.08. g. 17 – koncert Da-
rek Tomaszewski Ensemble

25.08 g. 17 – minikoncert i 
warsztaty „Którędy do Val-
halli?”

25.08 g. 21 – kino plenerowe 
„W co grają ludzie?”

Klub „Batory” 

Rejs po Warcie
Członkowie klubu se-

niora Batory wybrali się na 
festyn w Nieszawie. Była 
to całkiem imponująca im-
preza z koncertami arty-
stów, konkursami dla dzie-
ci, nauką tańca irlandzkie-
go oraz z Tahiti.

Seniorzy włączali się na-
wet w konkursy plastycz-
ne. Szczególne wrażenie na 
wszystkich zrobił koncert 
trzech sopranistek.

W swojskiej atmosferze 
degustowano pyry z gzikiem, 
chleb ze smalcem oraz kiełba-
ski z rusztu. Pogoda dopisywa-
ła przez cały dzień, dopiero 
kiedy wszyscy wsiedli do au-
tobusu ruszającego w drogę 
powrotną, lunął deszcz. Ale to 
już nikomu nie przeszkadza-
ło – relacjonuje Beata Przy-
bylska-Kujawa, instruktorka 
klubu.

Część seniorów wakacje 
spędza z rodzinami, na wcza-
sach i na działkach. A ci, któ-
rzy pozostali w mieście, wy-
brali się w rejs stateczkiem 
po Warcie. A pod koniec lipca 
pasjonaci zielarstwa spotkają 
się na drugiej części spaceru z 
Sarą Grolewską. (maja)

Nowoczesny budy-
nek szkoły z salą gimna-
styczną i bursą dla Ze-
społu Szkół Komunika-
cji planują miejskie wła-
dze urządzić na os. Bo-
lesława Chrobrego, w re-
jonie obecnie funkcjonu-
jącego XV Liceum Ogól-
nokształcącego. Przeciw-
ko takiej rozbudowie pla-
cówki protestują okolicz-
ni mieszkańcy.

Miasto zamierza zmie-
nić fragment planu zagospo-
darowania przestrzennego 
tego rejonu by można było 
rozbudować obecny szkolny 
budynek a także wznieść 
wielopiętrową bursę. Oko-
liczni mieszkańcy krytyku-

ją taki projekt, wskazując 
że wpłynie on na pogorsze-
nie warunków ich zamiesz-
kiwania. Na spokojnym do-
tychczas osiedlu znacznie 
zwiększy się ruch pojazdów 
a sąsiedztwo setek uczniów 
może być uciążliwe.

Poznański Zespół Szkól 
Komunikacji od lat nale-
ży do czołówki krajowych 
szkół średnich, jednak jego 
rozwój wymaga znalezienia 
dla niego odpowiedniej sie-
dziby. Obecnie korzysta on 
z trzech obiektów rozrzuco-
nych po mieście, a głównie 
kojarzony z nim historycz-
ny budynek przy ul. Fredry 
jest obecnie przez miasto 
wynajmowany. Dlatego roz-

patrywano różne rozwiąza-
nia, między innymi budo-
wę nowej siedziby w rejonie 
tzw. Wolnych Torów. Jed-
nak to odległa i niepewna 
perspektywa. 

Dlatego obecnie, zda-
niem miejskich urzędników, 
optymalnym rozwiązaniem 
wydaje się kompleksowa 
modernizacja obiektów XV 
LO na os. Bolesława Chro-
brego i przemienienie ich w 
szkolny mini kampus. Wła-
dze miasta opowiadające się 
za takim rozwiązaniem ma-
ją nadzieję, że wszelkie oba-
wy i zastrzeżenia mieszkań-
ców uda się wyjaśnić i mo-
że wkrótce Piątkowo będzie 
kojarzone właśnie z ZSK.
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Krzyżówka nr 8

BARAN (21.03 - 20.04). Nawet latem porzundek wew kwitach ale zaś musi być, 
bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej więc przejrzyj szpargały i akuratnie 
pozałatwiaj wszelkie sprawy urzędowe.  
BYK (21.04 - 21.05). Bez tyn letni żar we łbie ci się legną ino głupie, chociaż 
cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wakacyjnych rajzach lepiej się ustatkuj 
i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.  
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Po ostatnich zamieszaniach wew robocie skapły ci 
awanse i bejmy. Jak się zez fi fem, akuratnie przyłożysz do nowych obowiązków 
to czekają cię kolejne fest niespodzianki.
RAK (22.06 - 22.07). Po kolejnych zmianach wew robocie niczego dobrego nie 
można się spodziewać. Będziesz musiał chapać za dwóch abo i trzech, ale zaś 
potem będzie już ino lepiej.  
LEW (23.07 - 22.08). Zez boczenia się na famułę nic dobrego nie wyniknie. 
Szkoda więc czasu na borchanie i jakieś bręczenie. Lepiej zabierz famułę do 
hipermarketu na zakupy abo jakie słodkie. 
PANNA (23.08 - 22.09). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabieraj się 
do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować, ale  zaś uzorgujesz 
wuchtę bejmów wew kabzie. 

WAGA (23.09 - 22.10). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Zamiast 
się stalować warto z nią poblubrać. Razem macie fi fne pomysły i możecie wnet 
uzorgować wuchtę bejmów. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć 
o jakim krótkim wygibie za miasto albo na działkę kumpli. Lofrowanie będzie 
fest, ino uważej by poruty nie narobić.   
STRZELEC (23.11 - 21.12). Bez glapienia się na innych wykorzystuj letnie 
dni na wygib za miasto lub spotkania ze znajomą wiarą. Zez takiego lofrowania 
i blubrania mogą wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Chociaż bez lato przestań glapić się wew 
telewizor abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij bachać się 
w wodzie, latać za piłką, abo chociaż spacerować zez kijami. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez letnim nygusowaniem i cywaniem na słonyszku 
zbytnio nie przesadzaj. Zwłaszcza że wew fi rmie znów jakieś zmiany a na doda-
tek przyjdzie chapać za wiarę, która wypoczywa.
RYBY (21.02 - 20.03). Wakacyjną rajzę zez famułą abo starą wiarą jeszcze jakoś 
przepynkasz. Ale zaś przyjdzie trochę szporać, a na balangach za frechownie 
se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.

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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13 14 15 16 17 18 19

HUMORKI
Rozmawiają koleżanki:
- Widziałaś, jak ta Gośka 

zbrzydła?
- No, aż miło patrzeć.

H H H
- Dlaczego się spóźniłeś 

do pracy?
- Wyszedłem za późno z 

domu.
- A nie mogłeś wyjść wcze-

śniej?
- Nie mogłem. Było już za 

późno, żeby wyjść wcześniej.
H H H

- Czym zajmuje się pa-
ni mąż?

- Jest wynalazcą.
- A co wynalazł?
- Codziennie inny powód, 

dla którego wraca późno do 
domu.

H H H
- Znowu siedzisz z tą ko-

mórką? Miałeś się uczyć.
- Szukam instrukcji, jak 

otworzyć książkę.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 8
Mamy nowe rady osiedli.
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Młodzi w „Hetmanie”

Głośno i radośnie  
„Wakacje to nie tyl-

ko morze i góry” pod 
takim hasłem 4 lip-
ca ruszyły tegorocz-
ne półkolonie (do 12 
sierpnia) zorganizo-
wane przez Poznańską 
Spółdzielnię Mieszka-
niową na os. Jana III 
Sobieskiego przy Klu-
bie Seniora „Hetman”. 

Czas spędzony na pół-
koloniach jest bardzo in-
tensywny, w końcu w wa-
kacje dzieci nie mogą się 

nudzić. Teatr, kręgle, 
kino, basen a przede 
wszystkim wiele cieka-
wych wyjazdów powo-
duje, że na półkoloniach 
jest radośnie i głośno. 
- Każdego dnia dowia-
dujemy się nowych rze-
czy i wesoło spędzamy 
czas na świeżym powie-
trzu - mówią roześmia-
ni koloniści.
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Modernizacja sieci ciepłowniczej na Piątkowie
Wiosna, lato i jesień to czas, kiedy realizowane 

są prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej. To 
ważne, aby w sezonie zimowym zapewnić niezawod-
ne i efektywne dostawy ciepła do mieszkańców.  

Veolia Energia Poznań jest spółką wytwarzającą i do-
starczającą ciepło do domów blisko 60 procent mieszkań-
ców Poznania. Veolia każdego roku modernizuje i buduje 
nowe fragmenty sieci ciepłowniczej na terenie Poznania i 
sąsiednich gmin. 

NOWE SIECI NA PIĄTKOWIE
W najbliższym czasie na terenie Piątkowa zostaną od-

dane do użytku nowe fragmenty sieci ciepłowniczej:

  os. B. Chrobrego 1, 3 - realizacja do 30.09.2022, 
  os. B. Chrobrego 6, 7 - realizacja do 30.09.2022,
  os. B. Chrobrego 47- realizacja do 30.09.2022,
  os. W. Jagiełły 6, 10 - realizacja do 30.09.2022,
  os. B. Chrobrego 8, 9, 12 - realizacja do 31.10.2022,
  os. B. Śmiałego 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 108 - realizacja 

do 31.10.2022,
  os. W. Łokietka 1, 3, 4, 6, 11, 13, 104 - realizacja do 

31.10.2022,
  os. Z. Starego 101 - realizacja do 31.10.2022.

Zakończenie zakresu prac związanego z przełączaniem 
starej instalacji na nową planowane jest przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego.

CEL MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Modernizacja, czyli unowocześnianie sieci ciepłowniczej 

ma na celu poprawę efektywności energetycznej rurociągów 
oraz zwiększenie niezawodności dostaw ciepła do odbior-

ców końcowych. Rurociągi o lepszej izolacji pozwolą ogra-
niczyć straty ciepła, a co za tym idzie zmniejszyć ilość pa-
liwa potrzebnego do ogrzania budynków. Jest to korzystne 
zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców.

WSPARCIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Inwestycje realizowane na Piątkowie prowadzone są w 

ramach programu “Wykorzystanie Wysokosprawnej Ko-
generacji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytko-
we - budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych 
wraz z przyłączami”. Wpisują się one w strategię ZIT - 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasta Poznania i 
są współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020.

Jakub Przyłoga


